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هــــذا الشﻬـــــــر

افتتاحيات

رﺅية عالمية منزلَق خطر لمسيرة
تحوير الخط النسيلي البشري
ﺹ11 .

الوراﺛة أسالف الكالب أ
االمريكية
بحرا
جاءت ًّبرا ،ولم تُ ْجلَب ً
ﺹ12 .

فلك منظار "ناسا" الشمسي
يبدأ الرصد
ﺹ16 .

اختبار سياسات «األبينوميﻜﺲ»

كان النجاح في االنتخابات بمثابة طوق النجاة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ،إال أنه يتحتم عليه أن يُ ْظ ِهر أن سياساته القائمة
على أسس علمية تأخذ آراء الباحثين بعين االعتبار.

ف
اللي� ياىل الديمقراطي ف ي� انتخابات مجلس الشيوخ ـ
جاء النجاح الساحق للحزب
اليابا� ب
ي
ال� أُجريت ف�  28يوليو ف
ت
الما� ـ بمثابة تتويج للدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء
ي
ي
ي
ف
قص� .وتُ َع ّد
دائما نحو سحق قياداته السياسية ،و َلف ِْظ ِهم بعد وقت ي
الحاىل ي� بلد يميل ً
ي
الناخب� ،ت
يف
ف
برامج ف ف
ال� نفخت من
جموع
لدى
المألوفة
امج
ال�
من
الماىل
للتحف�
شي�و ب يآ�
ب
ي
ي
ي
ف
بلد كان يعيش حالةً من الشلل االقتصادي.
جديد ي� روح ٍ
ف
تع� إعادة االنتخاب بالنسبة إىل البحث العلمي والعلوم؟ لقد كان
وعىل ذلك ..فماذا ي
ف
مقاليد السلطة ف
ف
االنفاق
ا
كريم
ـ
الما�
سبتم�
�
ب يآ� ـ الذي آلت إليه
نسبيا ـ وما زال ـ ي� إ
ب
ً
ًّ
ي
ي
عمره ف
عام،
عىل
يربو
ما
إىل
السلطة
�
امتد
الذي
اء
ر
الوز
ئيس
ر
إن
العلمي.
عىل البحث
ٍ
ي
ال� ف
تعا� من ت
ربما ينجح ف� تحقيق بعض االستقرار للسياسات العلمية ت
ال�نح وعدم
ي
ي
ي
االستقرار .فقد تقلّص دور مجلس سياسات العلوم والتكنولوجيا ـ عىل سبيل المثال ـ
الذي كان ذات يوم أحد المؤسسات النافذة ف� تحديد وتوجيه أ
االولويّات العلمية للبالد
ي
آ
عىل مدى السنوات الثالث الماضية؛ ليصبح مجرد آلية للتصديق عىل قرارات االخرين،

لكنه اليوم يستعيد هذه الحيوية من جديد.
السيا� الذي يستطيع إاالنفاق منه ،لكنه ربما اختار أن يستخدمه
يمتلك ب يآ� رأس المال
ي
ت
والجماه� عىل السواء.
العلماء
ل
ب
ق
من
بالشعبية
تحظى
ال
ال�
ي
َِ
للدفع ق ُُد ًما بالمواقف ي
المواقف ..ت
من ي ف
يأ� ً
أوال موقفه المؤيِّد للطاقة النووية ،فجميع استطالعات
ب� هذه
ي
ف
ت
ف
ال� تم إغالقها بعد
الرأي تؤكد عدم رغبة
ي
الياباني� ي� إعادة تشغيل المفاعالت النووية ي
ّ
مليا ف ي� هذا االتجاه .لقد حاول رئيس
يدفع
آ�
أن
إال
،2011
عام
حادثة فوكوشيما ف ي�
ًّ
بي
ف
قصورا
يعا�
ً
الرقا� عىل الطاقة النووية ـ الذي كان ي
الوزراء التأكيد عىل فكرة أن النظام ب ي
واضحا خالل ت
الف�ة الماضية؛ مما أدى إىل وقوع حادثة فوكوشيما ـ قد تمت معالجته،
ً
أ
أن أ
االحداث عىل مدى االسابيع القليلة الماضية َدل َّْت داللة واضحة عىل أن المفاعالت
إال
ح� آ
ت
الرقا�
النظام
يعمل
وال
صحيحة،
بصورة
ن
اال
تعمل
ال
ثية
ر
كا
بصورة
ة
ع
ش
الم
النووية
ُ ِ َّ
بي
حاليا ف ي� البالد كذلك بشكل سليم .فقد كان آخر
المعمول به ً
أ
ت
كب�ة من السخط هو ذلك االكتشاف «تمﺜل ﻫذه
ال� أثارت موجة ي
االحداث ي
ف
الخاص ُبم َشغِّ ل فوكوشيما ،المتمثل ي� ش
«�كة طوكيو للطاقة المقترﺣات تهديدًا
ت
ال� انتظرت خالل هذا العام لمدة تزيد عىل في ﻧﻈر العلماء في
الكهربائية» ي
ت
بأن مياه المحطة المشعة كانت تت�ب الوقﺖ الراﻫن».
شهر ،قبل االع�اف ّ
إىل البحر .وقد قامت هيئة تنظيم الطاقة النووية باليابان
باالضطالع بمهامها ،وذلك بلفت االنتباه العام إىل التلوث منذ أسابيع .والسؤال الذي
يثار آ
ف
ت
يعا� من
االن :ما
ُ
الرقا� ،إذا كان ُ
الم َشغِّ ل النووي ي
ال� يمتلكها النظام ب ي
هي السلطة ي
ف
ف
االجابة عىل هذا التساؤل أن
البطء الشديد ي� استجابته؟ يرى المراقبون المتشككون ي� إ
النظام الرقا� آثَر االنتظار حالما تنتهي االنتخابات؛ لتأكيد هذه أ
االخبار السيئة.
َ
بي َ
تعرض َد ْعم ب يآ� للتوجه العلمي لردود فعل متباينة ،حيث تناغم تأكيده عىل نقل
لقد َّ
التكنولوجيا مع رغبات رجال الصناعة ،حيث ستساعد ش
م�وعاته عىل دمج أبحاث الطب
هيئة عىل غرار «المعاهد الوطنية للصحة» بالواليات المتحدة
البيولوجي تحت مظلة ٍ
أ
االمريكية ،إال أن «المعاهد الوطنية اليابانية للصحة» ـ ت
ال� يجري التخطيط لها ـ تختلف
ي
ت
(ال� أخذت عنها االسم) ،حيث يجري التخطيط لها
تماما عن ي
ً
نظ�اتها بالواليات المتحدة ي
سوف تخضع ـ ف� المقام أ
ت
االول ـ إال ش�اف ب يآ� وكبار
أنها
كما
التطبيقية،
العلوم
ل�كِّز عىل
ي
َُ
ف
الموظف�ً ،
بدال من العلماء (انظر.)Nature 499, 136-137; 2013 :
ي
جانبا .وبالفعل ،لقد وضعت اليابان ُج َّل ي ف
ترك�ها
العلمي
بالبحث
يطيح
أن
شأنه
إن هذا من
ً
ـ بتفاؤل شديد ـ ف ي� الخاليا الجذعية المحفّزة ،وتم تخصيص التمويل الالزم للوصول إىل مزيد
التفك� واالهتمام ِل َما يمكن أن تسفر عنه
مزيدا من
ي
وىل ً
من النتائج ،إال أنه ينبغي عليها أن تُ ِ ي

البحوث العلمية والتطبيقات االكلينيكية ،حيث يشعر العلماء ف� المجاالت أ
االخرى بالتهميش.
إ
ي
ويبقى السؤال :هل يمكن للمعاهد الوطنية للصحة باليابان أن تدرك ذلك التوازن المفقود؟
هذا بالتحديد ما ينبغي عليها فعله ،إال ّأن ت
مق�حات ب يآ� ال تَ ِعد بذلك.
ت
ف
بع� االعتبار
ال� تأخذ آراء العلماء ي
إن «المعاهد الوطنية للصحة» بالواليات المتحدة ـ ي
ـ يمكن أن تكون نعمةً حقيقية لليابان؛ إال أن هذه ت
حقيقيا ف ي� نظر
ا
تهديد
تمثل
حات
المق�
ً
ًّ
العلماء ف ي� الوقت الراهن ،ال سيما إذا ما أخذنا ف ي� االعتبار أنها تُط ََّبق من القمة إىل القاعدة.
أن ب يآ� يفعل شي ًئا ما بصورة صحيحة ،ولكن يبقى
إن نتائج االنتخابات ي
تش� بجالء إىل ّ
أن تقديم مزيد من العلم وقليل من السياسة ف ي� عملية إنشاء معاهد عىل غرار المعاهد
الوطنية للصحة بالواليات المتحدة أ
االمريكية سوف يكون داللةً مبكرة عىل أن قدرته عىل
االستماع ف أ
تكا� قدرته عىل القيادة.

خطر مقاومة المﻀادات
الحيوية

يجب على الباحثين تعزيز دعوتهم إلى السعي لمكافحة مقاومة
المضادات الحيوية.

ف
عامة الناس وصانعي
خطر مقاومة المضادات الحيوية المتنامي ارتفا ًعا ملحوظًا ي� َو ْع ِي ّ
َش ِه َد ُ
الباحث�ف
دعوة
إىل
ـ
كب�
بشكل
ـ
ذلك
ويرجع
.)Nature
495,
;141
2013
(انظر:
السياسات
ي
ي
لمعالجة المشكلة عىل الفور .فمشكلة مقاومة المضادات الحيوية هي قضية علمية متعددة
منسق للحفاظ عىل الضغط؛ من أجل اتخاذ إجراءات نافذة.
دوىل َّ
الجوانب؛ وتحتاج إىل جهد ي
ت
مس�ة تلك المقاومة ،لكسب
تعوق
ال�
البسيطة
التدخالت
سوف تكون هناك بعض
ي
ي
توجيه أ
االطباء إىل عدم إعطاء وصفات طبية
الوقت من أجل استجابة البحث العلمي ،مثل
يغ� فرصورية من المضادات ،والحد من استعمال المضادات الحيوية للماشية؛ لتعزيز
المر� أ
تغي� توقعات ف
واالطباء ،كما أن جماعات
النمو .وقد َّبينت التجارب صعوبة ي
الضغط بمجال الزراعة لن تتخىل بسهولة عن استعمال المضادات الحيوية .ولذلك..
ت
فح� إحراز الهدف السهل سوف يتحول إىل معركةً ضارية تتطلب عزيمة وإرص ًارا.
ت
ف
صوت هذه الدعوة يعلو بشكل م�ايد .وقد حان الوقت إالثارة انتباه
مع ذلك ..ما زال
ُ
االرادة السياسية المتباطئة ،حيث أصبحت وكاالت صحة الحيوان ،والوكاالت الدولية
إ
العامة ،والسلطات الوطنية عىل وعي كامل بالخطر الذي يلوح ف� أ
االفق .وقامت منظمة
ي
الصحة العالمية بدق ناقوس الخطر؛ من أجل التحرك العالمي لمجابهة المشكلة (انظر:
 .)go.nature.com/tzwdmzفضال ً عن ذلك ..يبدو أن مقاومة المضادات الحيوية تتحرك
الكث� ي ف
يتع�
ممو يىل البحث العلمي ،رغم أنه ما زال هناك ي
لتحتل أولويّة عىل جدول أعمال ِّ
الكىل ،وتحصينه ،وتوجيهه إىل البحث العلمي؛ الكتشاف
القيام به لرفع مستوى التمويل ي
وتطوير مضادات حيوية جديدة بصفة خاصة.
يف
السياسي� ،ومؤسسات التمويل
ويجب أن يستمر الباحثون ف ي� ممارسة الضغوط عىل
ش
َ� المقاومة ،ومواجهة
الفعالة ّ
والصناعات الدوائية؛ من أجل تطبيق الوسائل ّ
للحد من تَف ِّ ي
الندرة الصارخة للمضادات الحيوية الجديدة ف ي� ش
العقاق�.
لتطوير
عداد
اال
قيد
وعات
م�
إ
ي
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هذا الشهر افتتاحيات

منافع رسم خريطة الدماغ

االعصاب ،طالما لم يستنفدا أ
هناك مشروعان كبيران لديهما المقدرة على إحداث ثورة في علم أ
االموال من أعمال أخرى ،وتتم
مراقبتهما إالبقائهما على الهدف.

يوجد عدد من العصبونات ف ي� المخ ش
الب�ي ،يقارب عدد الصفحات عىل الشبكة
اال ت
لك�ونية .ويمكنك إضافة مليون إىل هذا العدد ،أو إنقاص مليون منه .ومع هذا..
إ
ت
ش
أن تتصورها
«يمكنك
ونية.
لك�
اال
الشبكة
من
ا
تعقيد
أك�
الدماغ
توصيالت
فشبكة
إ
ً
ْ
هكذا» حسبما يقول كونراد كوردينج ،عالم أ
االعصاب بجامعة نور ت
ثوس�ن ف ي� شيكاجو
ِ
ف
ت
ال�
بوالية إلينوي ،ي� إطار وصفه المهمة المقبلة ب
لل�امج البحثية لفهم الدماغ ي
ت
االلك�ونية بالربط فقط بينها
تكلفت ملياري دوالر «فبينما تقوم صفحات الشبكة إ
وب� بعض الصفحات أ
االخرى بشكل خطي ،يقوم كل عصبون بالربط بينه ي ف
يف
وب� آالف
يغ�ه بشكل يغ� خطي».
يعر ُف علماء أ
َ
القليل ـ بدرجة مفزعة ـ عن تعقيد الدماغ .لقد رسموا
االعصاب
َْ ِ
التخطيط العام ش
لت�يح الدماغ ،كما أدركوا أن الوظائف الفردية ـ بد ًءا من اتخاذ القرار
لرفع كوب ،وصوال ً إىل الشعور بالحسد ـ تَ ُم ّر بدوائر تتخطى حدود ش
الت�يح .كما تمكنوا
أ
صغ� من العصبونات ،واالستخدام
الكهربا� المفصل لعدد
من فحص النشاط
ي
ي
ت
ف
تب� أي مناطق الدماغ تنشط أثناء القيام بمهام
ال�
التصوير
الماهر لتقنيات
ي ي
محددة ،مثل مشاهدة صور لطيفة ،أو يغ� لطيفة .ومع ذلك ..فهذه المعلومات
االعصاب إىل الصورة أ
البسيطة (بالقياس إىل ما يتعلق بالدماغ) لم تقد علماء أ
اال بك�،
ال� تتمثل ف� :ما الذي نقصده بالوعي إ ف
ت
متفردين ،أو لماذا
نسا� ،وما
اال ي
ي
الذي يجعلنا ِّ
ي
أ
أ
ف
أن يربطوا يب�ف
يصاب البعض باالمراض النفسية؟ إن علماء االعصاب ي� حاجة إىل ْ
الكث� منها.
النقاط ..وهناك ي
أن التقدم الحقيقي لمعرفة كيف يعمل الدماغ
ا
حالي
العلماء
الكث� من
يعتقد ي
ً ّ
يمكن أن يتم فقط من خالل مبادرة علمية ضخمة متعددة التخصصات ،لها تمويل
كب� من نوع مبادرة «برين» ( BRAINأبحاث الدماغ من خالل النهوض بالعلوم
ي
ال� وعد بها الرئيس أ
العصبية المبتكرة) ت
مريك باراك أوباما ،ش
وم�وع المفوضية
اال
ي
ي
الب�ي ،حيث تم إطالقهما هذا العام .وستكون الخطوات أ
أ
االوروبية للدماغ ش
االوىل
تفصيىل يغ� مسبوق فيما يتعلق
هي تطوير تقنيات؛ لرسم تخطيط الدماغ بشكل
ي
والت�يح ،وتطوير علوم أ
االعصاب النظرية؛ لتكوين ف
بالنشاط ش
مع� تم�ابط منها.
يث� هذا أ
ف
الرهبةَ
الكب�ين مليار
نامج�
ال�
من
كل
ينفق
أن
َّع
ق
المتو
ن
فم
،
سلوب
اال
ي
ي
ب
ي
أك� ُ عىل مدى ِالعقد القادم (رغم أن أ
دوالر أمريك أو ش
االموال ليست متاحة بعد بشكل
ي
كامل ف ي� البنوك) .يشعر بعض العلماء بالقلق حيال ضخ مثل هذه المبالغ الضخمة ف ي�
المقدم إىل المشاريع
برامج تتوجه من القمة إىل القاعدة ،حيث إنها ستقلل من الدعم
َّ
بأن تضيع
كذلك
القلق
المخت�ات الفردية .ويساورهم
الموجهة بالفرضيات ف ي�
الصغ�ة
ب
ي
ْ
َّ
أ
االموال من خالل َدف ِْقها ف ي� مخططات ،يتضح فيما بعد أنها يغ� مفيدة.
ف
ف
ولديهم الحق بالطبع ي� الشعور بالقلق ،ويجب أخذ مخاوفهم ي� الحسبان،
أ
ف
ت
ال� ي ف
الكب�ين هي حقًّا أموال
ال� ُض َّخت ي� مراحل إ
نامج� ي
االطالق لكال ب
فاالموال ي
ت
ال�امج ،يجب أال تتعدى عىل
البا� ً
أيضا .ومع تطور ب
جديدة ،وهكذا يجب أن يكون ي
ف
ف
ف
أن يضمن
وري
ال�
ومن
.
المستقل�
الباحث�
إىل
تمويل البحث العلمي الذي يُ َو َّجه
ي
ي
ْ
ف
واال ش�اف أن تظل العمليات شفافة،
المجتمع العلمي العريض
المشارك ي� التصميم إ
ِ
وأن تستند إىل الواقع الحقيقي.
السليم،
وأن تتم وفق المسار
ْ
ْ
من بعض النواحي ،تحمل التوترات الحالية ـ ت
ال� تغلب عىل مجتمع العلوم
ي
ت
م�وع الجينوم ش
ال� صاحبت إطالق ش
الب�ي
فالعصبية ـ بعض أوجه المقارنة بتلك ي
التقنيات الجديدة ثور ًة ف� علم أ
االحياء الجزي�أ
ي� بداية التسعينات .فقد أحدثت
ي
الما� ،ولكن تدفق البيانات لم يستطع تناول يالصورة أ
ف� العقد ف
االوسع لكيفية
ّ
ي
ي
لك تبقينا أصحاء ،أو تصيبنا بالمرض .ومن هنا ظهرت الحاجة
عمل الجينات؛ ي
ممن ينتمون إىل
كث� ّ
إىل إرجاع البيانات إىل متواليات الجينوم المفصلة .وانتحب ي ٌ
المجتمع العلمي عىل المدى الصناعي للعمل ومركزيته ،وتنبأ العلماء بنهاية البحث
ف
و� النهاية ،عملت النتائج عىل دعم المشاريع الفردية؛
الذي يوجهه
الباحث الفرد .ي
آ
أ
وأحدثت ثورة ف
أ
جزي� نادم
أحياء
م
ل
عا
ن
اال
يوجد
وال
اض.
ر
م
اال
من
للكث�
فهمنا
�
ي
ِ
ي
ي
الب�ي ،ت
م�وع الجينوم ش
عىل االستثمارات المركزية ف ي� ش
ح� لو أنها َّبينت ـ بشكل
أ
جز� فقط.
أن تسلسل
ي
غ� متوقَّع ـ ّ
الحمض النووي الخاص بنا يتحكم فينا بشكل ي
ويحدد الباحثون حاليا آ
ف
ت
الجي� عن طريق
التعب�
خاللها
من
يتغ�
ال�
ليات
اال
ي
ي
ً
ي
ي
المتغ�ة.
بيئتنا
ي
الكب�ة لدراسة الدماغ ،بالرغم من
المشاريع
من
ة
كب�
مكاسب
ستظهر
وبالمثل..
ي
ي
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أن مكافأت النجاح ضخمة .ففي السنوات
كب� ،إال ّ
خطر الفشل ي ٌ
مفر منها .إن َ
أنه ال ّ
أ
الكث�
بعد
الدماغ،
ابات
ر
اضط
عىل
عملها
من
ة
كث�
دوائية
صناعات
انسحبت
خ�ة
ي
ي
اال ي
ٌ
ف
ف
المرشحة ي� التجارب .لذلك ..هناك حاجة ملحة إىل
العقاق�
االخفاقات ي�
من إ
َّ
ي
أساليب جديدة ف� معالجة االضطرابات ت
ال� تظهر عند
ي
ي
« َي ْعرِف علما ُء
الشباب ،مثل الفصام ،أو اضطراب طيف التوحد ،وتلك
ال� تبدأ ف
ت
َ
ـ
القليل
األعصاب
متقدم ،مثل الزهايمر ،أو داء
ر
م
ع
�
ابات
ر
االضط
ِّ
ي أ ي ُْ
االرجح أن تضع خرائ ُ
ط الدماغ المرجعية
بدرجة مفزعة ـ عن باركنسون .ومن
المفصلة والموثوق فيها من ِق َبل البحث العلمي عىل أرض
تعقيد الدماغ»
الواقع؛ فتجذب الصناعة مجد ًدا.
االهمية ،فبينما يحكم علماء أ
وتوجد هناك كذلك قضية ثقافية بالغة أ
االعصاب
ُ
ُِْ
ُ
قبضتهم عىل معرفة كيفية عمل الدماغ ،سيقومون بالتعدي عىل نطاق الفالسفة
ف
ف
االجابة عىل هذا
إن إ
بشكل ب
يع� أن تكون إنسانًا؟ ّ
أك� من أي وقت م� .فماذا ي
ت
االن�نت.
السؤال ستكون من الدماغ ،ولن تكون بع� تصفُّح إ

اإلخفاق التام للطب
الشرعي

المعايير غير المتناسقة ،المصحوبة بنقص االستثمار في البحث
العلمي جعلت العلوم القانونية في بريطانيا في فوضى عارمة.

أن هذا المنشور يمثل دعو ًة رصيحة لتطوير وتعزيز فوائد تمويل البحث
يؤكد أندرو ميلر ّ
االنفاق عىل البحث
القول
نستطيع
ال
ـ
ميلر
قول
حسب
العلمي ،إال أننا ـ
إن تر ُاجع إ
ّ
والمغتصب� بالتجوال ف� شوارعنا بارتياح .إننا ف� كل أ
يف
االحوال يغ�
للقتلة
يمكن أن يسمح
ي
ي
مضطرين لذلك.
تي�أس ميلر لجنة االختيار العلمي التابعة لمجلس العموم ب ف
ت
ال�
يطا� ،تلك
ال� ي
اللجنة ي
أ
ف
ت
باالح�ام ،والتعدديّة الحزبية ،والولع بالنضال .وقد أصدرت اللجنة ي� االسبوع
تتسم
أ
ف
ف
الثا� لها بع� ما يزيد عىل ثالث
التقرير
وهو
ـ
إدانة
تقرير
الما�
يوليو
شهر
من
خ�
اال ي
ف ي
ي
ت
سنوات ـ عن الحالة ال� آلت إليها علوم الطب ش
ال�عي ي� البالد .وفيما يشبه تحذير شديد
ي
الم ِل َّحة ل َت َد ُّخل حكومي يشمل استخدام التمويل
ع� ميلر باختصار عن الحاجة ُ
اللهجة ،ب َّ
أ
الجنا�.
للبحث
أفضل
أساليب
لتطوير
العلمي؛
للبحث
المخصص
ي
ف
نموذجا مثاليا كدراسة حالة عن نوبة االعتالل ت
ال�
ـ
بامتياز
ـ
يطا�
ال�
النظام
يم ِّثل
ُ ب
ً
ًّ
ي
ي
ت
ش
ش
تمد قوات
ال�
ـ
عي
ال�
الطب
علوم
هيئة
خضعت
لقد
عي.
ال�
الطب
مجال
أصابت
ي ّ
ش
ال�طة بالخدمات ف ي� كافة أنحاء البالد ـ لمحاوالت خصخصة كار ّثية قبل إغالقها ف ي� مارس
ت
بمخت�ات ش
ال�طة تتسم بعدم التناسق،
العمل
عليها
يقوم
ال�
المعاي�
أن
رغم
،2012
ب
ّ
ي ي
حيث تُستدعى ش
ال�كات الخاصة لسد هذا الفراغ.
ت
يف
السياسي� قد زادوا من حدة
بالق َدمّ ،إال أن
ال� َّ
حددتها لجنة ميلر ِ
تتسم فالمشكالت ي
ف
ت
ت
أن الوزير
وال� تتمثل ي� ّ
ال� تساورهم ،ي
الخطاب ي� هذه المرةُ ،م َع ب ِّ ِ�ين عن المخاوف ي
المسؤول عن علوم الطب ش
الكث� عن هذا المجال».
ال�عي «ربما ال يعي ي
والحقيقة أن القصور ف ي� هذا الميدان ال يقف عند حدود المملكة المتحدة .ففي
الما� ،أعلنت وزارة العدل أ
بف�اير ف
االمريكية عن تشكيل لجنة وطنية جديدة لعلوم
ي
ال�عي؛ لالضطالع بوضع إرشادات لكافة أطياف الطب ش
الطب ش
ال�عي ،بدايةً من قاعة
ت
إن الحاجةَ
المهنية.
الرموز
شاكلة
من
بأمور
رشادات
اال
وتتعلق
ات.
المخت�
ح�
المحكمة،
إ
ب
ّ
ماسةٌ وشديدة إىل أعمال كهذه؛ ففي شهر يوليو ف
الما� فقط أعلنت وزارة العدل أنه قد
ّ
ي
عينة َش ْعر .إن
تمت مراجعة ما يزيد عىل  2000قضية جنائية ،بسبب مشاكل ف ي� تحليل
ِّ
االفراد ،ولذلك ..فعليها آ
ال�عي تتمتع بتأث� نافذ عىل حياة وحرية أ
علوم الطب ش
االن
ي
الج َسام.
بمسؤولياتها
االضطالع
ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2013 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

افتتاحيات هذا الشهر

البالستيك الرائع

لتحو ٍل في عا َلم
إن عودة
ستهيئ ُّ
التقنيات العضوية من جديد ِّ
ّ
أ
االلكترونية ،من شأنه أن يم ِّهد الطريق إالضافة فعالية
االجهزة إ
وظيفية لصميم نسيج الحياة.
ّ
نادرا ما يتم بشكل َخطِّي .والرأي
إن
ُّ
التحول من العلم البحت إىل التقنيات العملية ً
الص� ،والعمل الجاد،
إىل
فقط
تحتاج
الواعدة
االكتشافات
إن
يقول
الذي
الشائع
ب
ّ
صحيحا .عادةً ،يجب أن ت ف
ت�امن
نادرا ما يكون
ً
والمال؛ للوصول إىل النجاح الماديً ،
كذلك كل أنواع العوامل التقنية واالقتصادية واالجتماعية .ولذلك ..قد تفشل أو
تتال� كل التوقعات بتحقيق ش
ال�وة فقط؛ ب ف
ش
لت�غ الفكرة من جديد عندما يكون
المناخ ش
أك� مالءمةً .
اال ت
لك�ونيات العضوية ،حيث تكون
حاليا ما يشبه ذلك من عودة لظهور إ
يجري ً
والجزيئات العضوية أ
ف
االخرى هي المواد النشطة ي� معالجة المعلومات.
البوليمرات
ش�اكاوا ف ي� أواخر الستينات أن عزل البالستيك ف ي� شكل أغشية من
هايديك
اكتشف
وقد
ي ي
ف
الكيميائيان آالن
تعاون
وقد
الكهرباء.
توصيل
عىل
ا
قادر
جعله
يمكن
أسيتيل�
البوىل
ي
ً
ّ
ي
ش�اكاوا ف ي� عام 1976؛ لتعزيز قدرة المادة عىل التوصيل،
هيجر ،وآالن
ماكديارمد مع ي
ِ
يف
بالهالوج� ،وأكملوا عملهم لتطوير «بطارية من البوليمر».
عن طريق تقويتها
بعد استقبال بعض ش
ال�كات تلك التطورات بحماس شديد ،تَ َوق ََّف هذا العمل
أ
غ� مستقرة ،وصعبة المعالجة ،كما كان يصعب
المبد� مبكرا ،فمواد البوليمر كانت ي
ي
التحكم ف� ًخصائصها ،أو إعادة إنتاجها عىل نحو موثوق فيه .وقد تغ� الوضع �ف
ي َّ
ي
ي
كم�يدج بالمملكة
أواخر الثمانينات ،عندما اكتشف ريتشارد فريند وزمالؤه بجامعة ب
يف
فينيل� لديها القدرة عىل التوصيل ،دون تقوية ،ويمكن
البوىل
المتحدة أن مشتقات ي
يف
تحف�ها لتبعث الضوء ،وتم ِّهد الطريق لصمامات ثنائية باعثة للضوء من البوليمر.
وبدا أنه من الممكن استخدام مثل تلك المواد؛ لعمل أجهزة خفيفة الوزن ومرنة،
من خالل تقنيات طباعة وطالء بسيطة.
إن تصنيع دوائر ت
إلك�ونية عضوية ف ي� رقة خيوط العنكبوت ـ ذلك العمل الذي

رسالة مهمة

لكن تظل
لم يعد إ
االعالم العلمي مثلما كان في الماضيْ ،
للتحقيقات االستقصائية أهميتها.
فاللياىل صاخبة ،والمقاهي عىل
تعج ِهل ِْس ْن ِ يك ف ي� منتصف فصل الصيف بالحياة..
ّ
ي
ف
و� شهر يونيو ف
ت
ف
معتاد،
غ�
الما� ام�ج بالخليط عن� ي
ٍ
أرصفة الطرق مزدحمة .ي
ي
وهو مجيء ش
أك� من  800صحفي ومراسل علمي وعا ِلم من  77دولة؛ لحضور المؤتمر
عام�.ف
ف
ف
للصحفي�
الدوىل
العلمي� ،الذي يُعقَد كل ي
ي
ي
ي
العلمي� ف
يجد الحضور ف
ف
ف
ف
ماض
ب�
ــ
الواقع
�
الصحفي�
كل
ــ
أنفسهم
ك
ن
ْس
ل
ه
�
ي
ي
ٍ
ي ي
ُ ي ِ ِ ِْي
ح� العقد ف
مثاىل ،ومستقبل قلق .فقد كانت معظم الصحف ت
الما� توظِّف مر ً
اسال
َ
ي
ي
متخصصا ،أو ثالثة مر ي ف
اسل� ،وكانت لدى الشبكات التليفزيونية ِف َرق
علميا
صحفيا
ً
ًّ
ًّ
العلمي� .أما ف� هذه أ
يف
يف
االيام ،فقد أصبح المراسلون الصحفيون
الصحفي�
كاملة من
ي
فئةً
مهددة باالنقراض.
المتخصصون
ون
لمي
َّ
ِ
الع ّ
غ� واضح ،ازدهر
ال
مستقب
تواجه
السائدة
العلمية
الصحافة
أصبحت
بينما
ً
ي
فالمدونات ،والتمبلر ،وصفحات موقع
االعالم العلمي الموازي؛
مجال إ
َّ
ت
تخيله من موضوعات لمجموعات
يمكن
ما
لكل
مشوقة
تغطية
توفر
ست»
«بين�
ُّ
«وي ْلكَم ترست»
من
ي
الجماه� متوسطة العدد .ويُطلق ِّ
ممولون ـ مثل صندوق ِ
ف ي� لندن ،و«مؤسسة جون تمبلتون» ف ي� كونشوكن الغربية ببنسلفانيا ـ مطبوعات
يف
الموهوب�.
بإنتاج جيد بشكل أسبوعي ـ عىل ما يبدو ـ لدعم الكُ ّتاب
علمية مبهرة
ٍ
وقد تقوم مواقع التقييم ـ مثل  reddit.comـ تب� ي ف
ك� حركة مرور هائلة عىل مواقع
يف
يف
العلمي� للجمهور بمثل
عالمي�
اال
كب� .إذ لم يكن وصول إ
غ� معروفة بشكل ي
ي
هذه السهولة من قبل.
بعض هذا االنتاج هو من العلماء وإليهم .فمن غ� عالم أ
االحياء الحاسوبية سيقرأ
إ
ي ِ
ً
تحليال من  2000كلمة عن نقاط الضعف بخوارزميات تحليل بيانات تسلسل الحمض النووي
للعامة إىل ت
ال� ي ف
ك� عىل ش
الري�
احتفاىل للكشوف العلمية.
بشكل
ح
ال�
الكتابة
تميل
بينما
؟
ّ
ي
بي

ت
ال�
قام به مارتن
كالتن�ونر وزمالؤه بجامعة طوكيو ـ هو أحدث أمثلة إ
ب
االبداع ي
تحرك هذا المجال ،حيث تمزج أجهزتهم تقنيات ومواد قديمة وجديدة بشكل
ِّ
ت
ميكروم� واحد؛ وتقوم
رائع .تتكون الطبقة السفلية من رقاقة بالستيكية بثخانة
الم َو ِّصل ت
لل�انزستورات؛ وتتكون الطبقات العازلة
جزيئات ي
صغ�ة عضوية أبدور شبه ُ
أ
العضوية أ
وااللمونيوم؛ وتتكون االقطاب الكهربائية
من بعض الجزيئات االخرى
أ
أخ ّف بنسبة  27مرة من
من ألومنيوم فائق الرقة .إن االغشية البالستيكية ـ وهي َ
ش
الورق
ومدها إىل أك� من ضعف طولها،
المكت� ـ يمكن تجعيدها مثل الورقّ ،
ب
إضعاف ي أداء أ
االجهزة .كما إن إضافة طبقة من المطاط حساسة للضغط ،تنتج
دون
ق�ة ت
رقاقة استشعار باللمس ،يمكنها أن تقوم بدور ش
إلك�ونية ،أو تُستخدم ف ي�
أ
االطراف الصناعية الطبية.
أ
مؤخرا خطوات عظيمة ،دفعت بها
لقد َخطَت االجهزة المرنة والقابلة لالإ رتداء
ً
يف
شامب�.
ـ بشكل خاص ـ أعمال مجموعة جون روجرز بجامعة إلينوي ف ي� إربانا
ويمكن حاليا طباعة أو ربط مثل تلك أ
االجهزة المصنوعة من مواد تتحلل حيويًّا
ً
الب ش َ�ي ش
إن إمكانيات المتابعة العينية لكل من العناية
بشكل ِآمن عىل
مبا�ةّ .
الجلد َ ِ
بالجراح ،وترميم أ
االنسجة ووظائف القلب والدماغ ،وتوصيل الدواء هي إمكانيات
ف
وتب� مثل تلك
تواكب إ
هائلة ،وأصبح التحدي هو ْ
االجر ُ
أن ِ
اءات الطبية التكنولوجيا .ي ِّ
اال ت
لك�ونيات العضوية تتكامل مع منطق السيليكون؛ لتأخذ معالجة
التطبيقات أن إ
أبدا.
السيليكون
إليها
يصل
لن
مناطق
المعلومات إىل
ً
َ
أك� ف ي� المظاهر الحالية
بشكل
ل
التحو
احتمال
تملك
التقنيات
تلك
يبدو أن
ب
ُّ
االعمال أ
اف� .وتكمل أ
ف
خ�ة االتجاه نحو بيئة ذكية ،حيث تكون كل أنواع
اال
ي
من الجر ي
الفعالية الوظيفية مدمجةً بشكل خفي .فماذا يحدث عندما تتمكن أ
االزياء ،والمال،
َ
ّ
ِ ّ
ت
وح� الدم واللحم من استقبال ومعالجة وإرسال المعلومات ..وعندما يمكن تحويل
أ
حاليا
نسيج الحياة اليومية ـ بشكل ي
مر� ـ إىل جهاز استشعار وإحصاء؟ تدور ً
غ� ي
ال�ِديّة حول المخاوف من المراقبة ،أو فوائد التشخيص والفحص
معظم الروايات َّ ْ
الخ�ات السابقة أنه ال يمكن ف َْرض
ِّمنا
ل
تع
أن
يجب
ولكن
الساعة،
الط� عىل مدار
ب
بي
اال ف
نسا�،
السلوك
ِّل
ك
تش
والتقنيات
ات
فالخ�
ببساطة..
اليومية
الحياة
التقنيات عىل
إ
ب
ّ
ف أ ي
غ� ذلك ،فإنه ـ ي� االغلب
مفيدا لنا ،أَ ْم ي
وتتشكَّل به .وسواء أكان ما نحصل عليه ً
ـ لن يكون ما نتوقعه.

ش
االعالم ـ أيًّا كان شكلها الذي أصبحت عليه ف ي� 2013
�ء ..تبقى وسائل إ
رغم كل ي
ئيسة للمعلومات العلمية عندما يكون أ
جدا.
ا
د
جا
مر
اال
ـ القناة الر
ًّ ًّ
عىل سبيل المثال ..قدمت المدونات تغطيةً فنية وتقنية ي ف
متم�ة النصهار مفاعل
فوكوشيما ف ي� عام  ،2011إال أن عامة الجمهور حول العالم علم عن الكارثة ،وكيف
االعالم التقليدية .إن العالقة ي ف
ب� الساسة
يمكن أن تؤثر عليه من خالل وسائل إ
تحرك السياسات العامة.
ووسائل إ
االعالم عاد ًة ِّ
يطا�»  SMCف
ال� ف
المؤسس له ـ فيونا
والمدير
لندن،
�
العلمي
عالم
اال
«مركز
إن
إ
ب
ِّ
ي
ي
عىل إيصال أ
االصوات العلمية إىل داخل
فوكس ـ عىل دراية بذلك .ولذا ..يعمل المركز
المقاالت المهمة ف� الصحف أ
واالخبار المذَ اعة .ويهاجم الكث� من مراق� أ
االداء
ي
ُ َ
بي
ي ف
ف
ف
ف
والعلمي�،
الصحي�
اسل�
إ
ي
ي
نهج المركز ي� السعي لتوطيد العالقة بالمر ي
االعالمي َ
هجوم عىل
ذلك
أن
النقاد
ويرى
العلماء.
من
وقصص
باستشهادات
وإمدادهم
ٌ
ت
ال� ازدهرت خالل ما يُ تف�ض أنه
إجراء التحقيقات والتغطية الصحفية المستقلة ي
الع�
الذه� للصحافة العلمية.
ب
من المؤكد ي أنه كانت تُوجد صحافة جيدة تغطي المسائل العلمية ف� ف
الما�،
ي
االقسام العلمية بالصحف ـ ف� ذلك الوقت ـ مثل الصحافة ي آ
ولكن كانت أ
أ
تمتىل
االن..
ي
ت
ال� بالرغم من أنها مكتوبة بشكل جيد ،إال أنها ال تخرج عن أبحاث
بالمقاالت،
علمية صدرت ي ف
إن إجراء التحقيقات الفعلية ف ي� القضايا العلمية
صحفية.
بيانات
�
ّ
ي
يخرج ف ي� العادة عن نطاق مكتب القسم العلمي ،وذلك مثل تفنيد االدعاء الذي
بأن التطعيمات لها عالقة بمرض التوحد ،أو التقرير الذي ورد
قام به بريان دير ّ
بصحيفة «فايننشال تايمز» هذا العام عن الوفاة الغامضة للعالم أ
مريك الذي
اال
ِ
ي
يعمل لدى حكومة سنغافورة عىل تكنولوجيا ذات تطبيقات عسكرية.
ً
طويال إالنجاز أخبارها،
إن الصحافة العلمية بطبيعتها مكلفة ،وتستغرق وق ًتا
ّ
ف
مفضلة لدى القراء ،ويمكن
غ� َّ
وتكون ي� العادة ي
أ
NATURE.COM
كب�ة ،ولكنها يجب أن تظل
أن تتعرض الخطار ي
ْ
للتعليق على المقاالت ،أضغط
وأن تكون كما ينبغي ،إذا كانت
عىل قيد الحياةْ ،
على المقاالت االفتتاحية بعد
لتوعية العامة ،وأن يكون أصحاب السلطة فيها
الدخول على الرابط التالي:
go.nature.com/xhunqv
عرضةً للمحاسبة.
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الم ْث َبت بالخاليا الجذعية في إيطاليا يسلط الضوء على مخاطر التعامل
ّ
«إن الجدل الدائر حول العالج غير ُ
مع الطب االنتقالي بشكل عكسي» حسب باولو بيانكو.
و� ظل غياب أ
ف
االساس المنطقي
تسخ� ثروة المعارف
يُ ْع َتقَد أن الطب
االنتقاىل  translational medicineيعكس فرصورة ي
كيميائية .وما زال هذا الزعم يغ� ُم ْث َبت بالدليل العلمي .ي
ي
أ
الطب الحيوي .وحقيقة أ
ش
كلينيك ،ال يمكن أن تكون التجارب الجارية عىل خاليا الخاليا الجذعية الوسيطة
اال
قبل
دوية
اال
صناعة
سناد
ال
ة
مبا�
نتيجة
أنه
مر
اال
مجال
العلمية ف ي�
إ
إ
ي
ف
ف
ت
أبدا .والطرف الفائز ي� هذه المعادلة يتمثل ي� ش
عملي� البحث والتطوير إىل أطراف عالمية أخرى ،مع االعتماد عىل إنشاء ش
ال�كات الساعية لبيع العالجات،
م�وعات
حاسمة ً
يْ
أ
أ
أ
إن تعذَّ َرت إضافة نتائجها ـ إىل منشوراتها الدعائية.
لكن الدافع التجاري داخل البيئة االكاديمية يمكن أن
مع إضافة تفاصيل التجارب ـ ْ
تجارية داخل االوساط االكاديميةّ ،
العلمية ف
وقد أجريت نحو  300تجربة إكلينيكية عىل حقن الخاليا الجذعية الوسيطة عىل مستوى
مجاىل البيولوجيا والطب.
�
كب� ـ من المفاهيم
يبدل ـ بشكل ي
ِّ
ي
نموذجيا ي ْلذلك .فقد أثبتت عقود من أ
العالم .ويوحي مجرد ش
ال�وع ف ي� تلك التجارب ـ عىل سبيل المفارقة ـ بأن الخاليا الجذعية
االبحاث
ال
مثا
الوسيطة
الجذعية
تمثل الخاليا
ً
ًّ
الوسيطة المحقونة ف� الوريد يمكن أن تعالج أمراضا عديدة غ� ذات الصلة ،أ
ت
االمر الذي
ال� أجريت عىل هذه الخاليا الموجودة ف ي� نخاع العظم أنها تتطور بحيث تشكّل أنسجة
ً
ي
ي
ي
ح� آ
ف
االن (عىل حد علمي) .إن هذه الت�يحات والتجارب ال�ت
لم يثبت بالدليل القاطع ت
ت
أيضا المساعدة ي� إعادة إنمائها
هيكلية،
ال� يمكنها ً
ي
مثل العظم ،والدهون ،والغضاريف ،ي
وإصالحها ف
ش
تشوه العلم
أن
الممكن
ومن
العلمي،
المجال
داخل
الدعاية
من
ا
جديد
ا
ع
نو
ل
ث
تم
تدعمها
للخاليا
بالفعل
ق
تسو
كات
�
الساحة
عىل
ظهرت
فقد
ذلك..
ومع
المعمل.
�
ِّ
ً
ً
ّ
ّ
ي
أوهاما لدى ف
بكث� من التطبيقات .وتزعم تلك ش
وتدمر أنظمة الرعاية الصحية،
والطب ،وتضلل العامة ،وتخلق
ال�كات ـ بما يتناقض
أك� ي
الجذعية الوسيطة لنطاق ب
المر�ِّ ،
ً
أ
أيضا أنها يمكن أن تعرقل التطور العلمي وصناعة
مع الدليل العلمي السائد ـ أن الخاليا عبارة عن مخازن أدوية
واالدهى ً
أ
االدوية المعتمدة عليه.
واالدراج بها.
حقيقية وقابلة للتعامل معها إ
االضواء أ
إنها مشكلة عالمية ،تسلط عليها أ
االحداث الجارية
العلمية
المجالت
صفحات
إىل
وصل هذا الزحف التجاري
إن الشركات
ّ
ف
وتروج منظمة «ستامينا» Stamina Foundation
إيطاليا.
�
الجذعية
الخاليا
بأن
توحي
مقاالت
الموثوقة ،حيث جاءت بها
ِّ
ي
ة
ي
اع
ِ
الس
َ
َّ
عالجا يغ� مثبت بالخاليا الجذعية
ـ
بريشيا
مدينة
ومقرها
ـ
كعامل
استخدامها
يمكن
الوريد
داخل
الوسيطة المحقونة
ً
من حالتهم ،ومن بينهم أ
وحيد؛ لكبت أو عالج قائمة طويلة من أ
الوسيطة ف
بيع
إلى
االطفال
للمر� الميؤوس
االمراض يغ� ذات الصلة
أ
ف� عديد من أ
مر
االعضاء ،بغض النظر عن سببها وطبيعتها .ونذكر
المصابون بأمراض عصبية قاتلة .فوقد اضطر ذلك اال ُ
يمن هذه أ
ممولة
االيطالية إىل
االمراض العلل ال َّت َنك ُِّس َّية العصبية الطرفية ،والسكتات
الحكومةَ إ
اختبار العالج ي� تجربة إكلينيكية َّ
من قبل الحكومة؛ لمجاراة أ
أ
ت
ال� خلقتها وسائل
االزمة
خط�ة تتطلب ِأدلّة
الدماغية ،واالزمات القلبية .وهذه مزاعم ي
َِ
االجتماعية ي
أ
آ
ف
المنتفع
هي
ت
االعالم ،وخطر انتهاك اللوائح االوروبية المتعلقة بعالجات
الشخ�) .إن مفهوم
دامغة ،ليس لها وجود ح� االن ي(� ر ي يأ�
إ
ي
و� أ
الخاليا الجذعية .ف
االسبوع ف
الثا� من شهر يوليو ف
الما�،
الخلية
عن
ال
منفص
صار
خاليا الخاليا الجذعية الوسيطة نفسه
ً
ي
ي
ي
الجذعية الموجودة ف� نخاع العظم .وتحتوي أ
طالبت دوريّة ش
«نيت�» بإلغاء التجربة (انظرNature 499, :
االدبيات العلمية
ي
يْ ف
يْ ف
 ،)125; 2013حيث ظهرت أدلة عىل وجود عيوب فادحة ف ي�
منفصل� لهذه الخاليا؛ أحدها يعتمد عىل
توصيف�
حاليا عىل
ً
العلم ،آ
ت
الجانب البيولوجي الذي يستند إليه العالج الجديد المزعوم.
ال�بُّح البحت.
عىل
خر
واال
َّ
َ
دعما من ش�كات عدة ،ومنظمة «كيور أالينس» Cure Alliance
تنتج الصناعة بَ ْع ُد منتجات طبية مثبتة أو تقنيات بك�ى مبتكرة للتحكم ف ي� بيولوجيا
لم ِ
وتلقى مؤسسة «ستامينا» ً
ف
الخاليا الجذعية الوسيطة .ومع ذلك ..فقد أثّر االهتمام التجاري بعمق ف
ت
ال� لها مكاتب ي� ميالنو وروما.
النفوذ،
واسعة
هذه
تعريف
�
ي
ي
باالضافة إىل الهيئات التنظيمية
االكلينيكية) داخل المجتمع العلمي .ويقال عن هذه الظاهرة «الطب
إن الهجوم عىل اللوائح المنظِّمة لتلك العالجات ،إ
الخاليا (وإمكاناتها إ
ال� تفرضها ،أمر محوري أ
ت
ت
ف
إن
البعض
يقول
مثبتة.
غ�
لعالجات
ويج
لل�
الساع�
جندة
ال
هذه
وتسلط
علمية.
مفاهيم
إىل
التجارية
المنتجات
تحولت
فقد
معكوسا».
االنتقاىل
ي
ي
ّ
ً
ٌ ِ ْ َِ
ي
ي
لم ّتكن لتشهد أي تطور ف
ت
حاليا،
الموجودة
المشددة
اللوائح
ظل
�
العظم
نخاع
اعة
ر
ز
ى.
ش�
ت
و
اع
ب
ت
َع
ل
س
إىل
العلوم
تحويل
لعملية
مهم
مظلم
جانب
عىل
الضوء
الظاهرة
ُ
ُ
ِ
َّ
ً
َ
ي
َ
ٍ
لكن زراعة نخاع العظم لم تتمخض قط عن منتج تجاري ،وتطورت ف ي� الوقت الذي
إن تسويق الخاليا الجذعية الوسيطة كعالج شامل ليس من قبيل المصادفة ،فطالما
مبا�ة ف
يروج للخاليا الجذعية ش
للمر� ،وقبل ظهور أي دليل علمي.
أحد
فيه
يكن
لم
تمتعت تلك الخاليا بأداء وإمكانات عالية تتجاوز حدودها البيولوجية .ومنذ عقد واحد
ّ
أ
عشوا� للمنتجات
تطوير
إىل
يستند
أن
يمكن
ال
فعال
عالج
إىل
العلم
تحويل
إن
أخالقيا للخاليا الجذعية متعددة القدرات،
تقريبا ،تم تال�ويج لهذه الخاليا ،باعتبارها بديال ً
ًّ
ً
ي
المستخلَصة من أ
ت
ت
ف
االجنة ش
ال� تتم ممارستها من أجل تمويل العلوم الهادفة إىل ال�بح،
التجارية .ويمكن للضغوط
الب�ية .لقد فقدت تلك الخاليا يم�ة التسويق الفريدة هذه
ي
لالشياء الطبيعية داخل المؤسسات أ
وفو� التوصيفات التجارية أ
ف
االكاديميةْ ،أن تؤثر بشدة
اثيا ،بحيث تتحول إىل خاليا متعددة
بظهور تقنية جديدة إالعادة برمجة خاليا الراشدين ور ًّ
عىل العلوم والطب واالقتصاد .والمطالبة بحق تسويق المنتجات سلفًا؛ للحصول عىل
إاالمكانات .وفجأ ًة صارت الخاليا الجذعية الوسيطة «فعالة من حيث تعدد إاالمكانات» بع�
الدليل العلمي عىل فعاليتها ،من شأنها طرح منتجات غ� فعالة أ
�يعا ،و�عان ما ف
باالسواق ،وتقويض
تف� من الجسد.
ي
الحقن الوريدي ،وإطالق عوامل كيميائية ،لكنها تموت ً
أ
المحظوظ�.ف
ف
ومثلما ي ّ ف
البائع�
عدا
فيما
اف،
ر
ط
اال
جميع
وتدم�
الطب،
مجال
ا.
موضعي
العظم
ن
َو
ك
ت
فإنها
المخت�ية ـ
عاما من التجارب
ُ
ي
ي
ي
ب
تب� ـ استنا ًدا إىل ً 50
ف ِّ
ًّ
ت
ت
ف
اس�رعت ي� القلب ،أو المخ.
وهي تفعل ذلك ـ حسب البيانات المتاحة ـ ح� ولو ُ
ف
باولو بيانكو عا ِلم أحياء متخصص ف ي� الخاليا الجذعية ،وأستاذ ومدير قسم علم
و� ر ي يأ� ،لم يُف ََّ� بشكل واضح كيف تكبت الخاليا
ي
أ
أ
NATURE.COM
ف
ف
ت
االمراض ش
محرر ي� دوريّة «أبحاث
ال� ال تمت لها
الت�يحي بجامعة سيبيانزا بروما ي� إيطاليا .كما أنه ِّ
الجذعية الوسيطة أو تعالج االمراض ي
يمكنك مناقشة هذه
الخاليا الجذعية».
شأنها
من
الخاليا
ِب ِصلَة .يقول أنصار هذه الفكرة إن هذه
المقالة مباشرة من خالل:
لك� ف
اال ت
go.nature.com/pngxpt
و�paolo.bianco@uniroma1.it :
يد
ال�
بعوامل
الخاليا
تغذية
استعادة وظيفة المخ بواسطة
إ
ب
ي

العالجات
الوحيد.
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
ال ُت َس ِّو ْقوا منتجات خاليا جذعية قبل
إثبات فعاليتها بالدليل القاطع

رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث

منزلق خطر لمسيرة تحوير الخط
النسيلي البشري

تصف مارسي دارنوفوسكي قرار المملكة المتحدة بإجراء تجارب استبدال الميتوكوندريا بأنه
متسرع وغير مدروس.
أ
أ
وغ�ها من التفاعالت
خ� نحو
االولية ،وال توجد أي أبحاث حول الصفات يغ� الجينية الموروثة ،ي
ال�يطانية اال ي
تَ َلق ََّف العلما ُء وأنصار أخالقيات الطب الحيوي اتجاه الحكومة ب
ف
التجارب ش
يب� جينات النواة والميتوكوندريا ،كما أن الدراسات عىل الحيوانات ال تزال َّأو ِل ّية .وبعد
كب� ،بينما تواصل وسائل
الب�ية عىل أساليب استبدال الميتوكوندريا باهتمام ي
أن كانت «الهيئة ال�يطانية للتخصيب أ
الب�ية» قد ت
واالجنة ش
ً
اش�طت ف ي� البداية اختبار
دقيق
الوصف
هذا
آباء».
ثالثة
ذوي
«أطفاال
تنتج
بأنها
العملية
تلك
وصف
االعالم
إ
ب
ْ
يسمى بنقل ما قبل النواة ف ي� الثدييات العليا يغ�
الذي
الميتوكوندريا
استبدال
أسلوب
النواة
تؤخذ
مصابة،
ميتوكوندريا
لها
أة
ر
ام
يتضمن
الميتوكوندريا
استبدال
إن
إذ
ا،
علمي
ًّ
ال�ط ،بعدَّ أن توص َل الباحثون أ
الب�ية ،عادت ل ُت ْس ِقط هذا ش
ش
االمريكيون إىل فشل هذا
من بويضاتها ،وامرأة ثانية توفر بويضة (سليمة) ،ورجل يقدم الحيوانات المنوية ،ولكن
َّ
أ
االسلوب ف ي� قرود المكاك.
هذا الوصف المبسط يلقي بظالل عميقة عىل اعتبارات اجتماعية وأخالقية.
ال�يطانية عىل إجراء تجارب استبدال الميتوكوندريا،
الحكومة
لموافقة
المعارضون
أما
النسيىل
الخط
تَ ْر ت َ� إجراءات استبدال الميتوكوندريا إىل مستوى ما يُعرف باسم تحوير
ب
ي
ت
ت
ش
فقد َع َزت بعض الدوائر اع�اضهم إىل أسباب دينية ،ومن ذلك ..اع�اضهم عىل كل أنواع
الب�ي .فإذا قررت المملكة المتحدة منح الموافقة الرسمية عىل إجراء هذه التجارب،
التخصيب الصناعي ،لكن أ
فإنها بذلك تتخطى منفردة الحاجز أ
اال ت
ف
يف
والقانو� حول هذه القضية ،الذي ت ف
العلماني� والمؤيدين
االمر ليس كذلك ،فالعديد من العلماء
يل�م به
خال�
ي
ي
والداع� إىل التمسك أ
يف
باالخالق ف ي� تجارب الطب الحيوي ،وأنصار صحة
لحرية االختيار،
الدوىل بالكامل .هناك إجماع عىل أنه يجوز تطبيق أدوات الهندسة الجينية،
المجتمع
ي
ف
الكب� من سالمة وفائدة
وقلقهم
مخاوفهم
عن
وا
�
ع
أة
ر
الم
الطبية
الحالة
لعالج
،
المالئم�
ص
ر
والح
ط
بالتحو
التحىل
مع
ي
ي
ُّ
َ ب َّ
ِ ْ
ي
االمشاج أو أ
استخدامها لتحوير أ
استبدال الميتوكوندريا ،وخشيتهم من تفويض التحوير
االجنة،
للفرد ،ولكن ال ينبغي
الجي� المقصود أ
ف
لالطفال وذ ُِّريّتهم.
ومن ثم التالعب ف ي� خصائص وسمات أجيال المستقبل من
ي
إجراءات
ى
ق
َ
ر
تَ
أ
أ
ْ
ال�يطانية للتخصيب واالجنة
االطفال.
من جانبها ،أدلت «الهيئة ب
ش
الب�ية» بعدة بيانات مشكوك فيها حول تأييد الرأي العام
قد يقول أنصار هذا القرار إن هذه المخاوف ال تنطبق
ف
ت
الواسع الستبدال الميتوكوندريا ،ففي  ،2012أجرت الهيئة
ال� يصفونها
عىل تعديالت الحمض النووي ي� الميتوكوندريا ،ي
بأنها تمثل جز ًءا يغ� مهم من الجينوم ش
جلسات تشاورية الستطالع الرأي العام ،وصفته بأنه «مؤيِّد
الب�ي ،ال يؤثر
الميتوكوندريا إلى
الشخص ،غ� أن هناك إشكالية علمية ف
كب�» لهذه التجارب ،لكن تقرير الجلسات التشاورية
حد
إىل
هذا
�
عىل هوية
ي
ي
ي
مستوى ما ُيعرف
يكشف نتيجة مختلفة تماما ،حيث ع�ت أ
ت
االغلبية من ي ف
ب�
النمو
عىل
سلبية
آثار
لها
تعديلها
يتم
ال�
فالجينات
الطرح.
ب
ً
ي
استطالع الرأي َّ أ
أ
باسم تحوير
اال بك� والوحيد المتاح
 1800مشارك ف ي� جزء من
ال�يطانية الحافل بالتساهل
الهيئات
سجل
أن
كما
يض،
واال
ب
ف
ش
للجمهور عن رفضها الستبدال الميتوكوندريا.
التغي�ات ي� الميتوكوندريا الموروثة
يب� باحتمال استخدام
ي
وقالت «الهيئة ال�يطانية للتخصيب أ
كذريعة للتحوير الكامل ف
واالجنة ش
الب�ية» إن
بذلك
الباب
ليفتح
؛
النسيىل
الخط
�
ب
ي
ف ي
يف
الجلسات التشاورية تضمنت مسارات أخرى ،مثل ورشات
تحس� النسل ،وما إىل
أمام استخدام التقنية المتطورة ي�
شخصا ،واستطالع للرأي العام،
عمل ،كل منها تضم 30
كب�ة.
ذلك من آثار اجتماعية ي
ً
يف
يف
المتحدث� الذين تم اختيارهم سلفًا ،وفريق
واجتماع� مع
واالجراءات ستسهم ف ي�
يقول المسؤولون إن هذه التجارب إ
لدراسة ف
يف
المشارك� ف ي�
المر� يضم ستة أشخاص .وكان رأي
الكث�ين .وهنا مغالطة ...أالنها لن تنقذ أو تساعد
إنقاذ حياة ي
أ
ف
ش
والتأث� فيه بعدة طرق .عندما
تشكيله
تم
التأييد
هذا
لكن
ا،
تأييد
أك�
ات
ر
المسا
هذه
التجارب
هذه
أن
مر
اال
�
ما
كل
إن
بل
الميتوكوندريا،
اض
ر
أم
من
ويعانون
الذين يعيشون
ي
ً
ّ
ّ
ّ
ي
ستتيح الفرصة شل�يحة ضئيلة من النساء المصابات بنوع ي ف
تسببت إشارة إالحدى الدراسات ف ي� بعض المخاوف والشكوك ،تم استبعادها من الجلسات
مع� من أمراض الميتوكوندريا
يف
إنجاب أطفال أصحاء مر ي ف
المشارك�) ف ي� سالمة
التالية عىل أساس أنها بعيدة الصلة .وألمح التقرير إىل أن ثقة (بعض
اثيا بهن .ومن الطبيعي التعاطف مع هؤالء النساء،
تبط� ور ًّ
أ
نسبيا ،وتتأثر بالمعلومات الجديدة بسهولة.
االشارة إىل أن هؤالء النساء أمامهن
لكن تنبغي إ
أمر مؤلم للغايةْ ،
هذه االساليب والتجارب ضعيفة ًّ
فإنجاب طفل مريض ٌ
أك� أمانًا ،منها التشخيص الور ش
الخطوة التالية ت
بدائل ش
ال� من المتوقَّع أن تتخذها المملكة المتحدة ف ي� نهاية هذا العام هي
أخرى
أة
ر
ام
من
البويضات
واستخدام
المبكر،
ا�
ي
ي
ف
ف
المحتمل كذلك
االكلينيكية الستبدال الميتوكوندريا .ومن
باستخدام التخصيب ي� بيئة اصطناعية (.)IVF
قوان� التجارب إ
صياغة مسودة ي
َ
االغذية أ
االمريكيون موافقة إدارة أ
أن يطلب الباحثون أ
لقد أكدت «الهيئة ال�يطانية للتخصيب أ
ش
ً
واالدوية عىل استخدام الطريقة
واحدا
طفال
أن
ا
ار
ر
م
HFEA
ية»
الب�
جنة
واال
ً
ب
ً
أ
ب�  200طفل يولد كل عام بصورة من أ
من ي ف
االخرى الستبدال الميتوكوندريا.
االمراض المتعلقة بالميتوكوندريا .وال عجب
أ
تث� ً
سؤاال حول مدى نجاح تجارب استبدال الميتوكوندريا
االجماع العلمي إن الرقم بالضبط يشبه
أن إحصاءات عديدة تقول االمر نفسه .ويقول إ
وغ�ها ي
هذه الطلبات ي
ال� تفيد ـ ف
ت
ش
صغ�ة من النساء ف ي� بت�ير
يحة
�
ـ
الحاالت
أفضل
�
بالمخاطر،
المحفوفة
وتحتاج
.)R.
H.
Haas
et
al.
Pediatrics
نسبة  1إىل ( 5000انظر120;1326–1333; 2007 :
ي
ي
ي
ال�يحة الصغ�ة إىل تعديل ف
التأث� العميق لهذه التجارب عىل المستقبل ش
الغالبية العظمى ضمن هذه ش
الب�ي .إننا
حول
العالمي
جماع
اال
مخالفة
من
لكل
النووي
الحمض
�
إ
ي
ي
ي
الميتوكوندريا بأي حال من أ
الب�ي ،ت
االجراءات وفقًا لمبدأ تحوير الخط النسيىل ش
ح� تحظى هذه
تعليق
إىل
بحاجة
حوال.
اال
استبدال
يساعدهم
لن
النواة والميتوكوندريا ،ومن ثم
إ
ي
المفصلة والتحقيق الواسع.
اسة
ر
الد
من
وعادل
وافر
بقسط
القضية
أمر
ـ
التعريف
هذا
وفق
رغم أن دليل السالمة ـ
َّ
ٌ
مستحيل ف� هذا الموقف ،فإن أ
NATURE.COM
المقدمة ت
ح�
دلة
اال
َّ
ي
يمكنك مناقشة هذه
آ
ف
كىل بكاليفورنيا.
مارس
االن حول استبدال الميتوكوندريا ليست مطمئنة عىل
المقالة مباشرة من خالل:
ي
دارنوفوسك المدير التنفيذي لمركز علم الوراثة والمجتمع ي� يب� ي
ي
أ
ف
ف
ت
االطالق .فأغلب التجارب أجريت عىل االجنة ي� المراحل go.nature.com/tudktc
و�darnovsky@geneticsandsociety.org :
ال�يد إ
إ
ب
االلك� ي

استبدال

الخط النسيلي
البشري.
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أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبيات العلميـة

تقنية النانو

تغير أ
َ
التوصيل
االشعة فوق البنفسجية
ِّ
الكهربائي للجزيئات العضوية المترسبة
على الجرافين ،ويمكن استخدامها
للتأثير في أجهزة تعمل على
المستويات الجزيئية.
بص ْنع
الجزيئية
لكترونيات
اال
وتبشر إ
ِّ
ُ
حجما ،لكن
أصغر
حاسوب
رقائق
ً
الباحثين اجتهدوا للسيطرة على سلوك
الجزيئات الفردية الكهربائي .ولتناول
هذه المشكلة ،استخدم شيوفنج جيو
وچونجفان ليو وزمالؤهما ـ بجامعة
بكين ـ مشتقات جزيئات (دياريليثين)
الذي يتغير شكله عند تعرضه للضوء.
االلكترونات
يغير كيفية مرور إ
وهذا ِّ
خالل الجزيئات ،وبالتالي يغير
خاصية توصيله الكهربية .وتعمل
ّ
هذه الوصالت أحادية الجزيء بقابلية
للنسخ كمفاتيح كهربائية.
Angew. Chem. Int. Edn.
http://dx.doi.org/10.1002/
)anie.201304301 (2013
الوراﺛة

أﺻول قديمة لكالب
العالم الجديد
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الحفاﻅ البيئي

المحمية تقلﻞ
السواحﻞ
ّ
أضرار العواﺻف
إن المحافظة على الشعاب المرجانية والنباتات التي تفصل
ّ
سواحل الواليات المتحدة عن موجات المحيطات قد تقلل
إلى النصف أعدا َد السكان التي تتعرض للخطر من هبوب
العواصف ،وارتفاع مستوى سطح البحر.
المواطن الطبيعية أفضل دفاع ،استخدم فريق
وحيث توفِّر َ
بقيادة كاتي أركيما ـ من جامعة ستانفورد ،كاليفورنيا ـ توقعات
لمستويات سطح البحر في المستقبل ،لتقدير مدى تعرض
أ
واطن الطبيعية
الم ِ
الناس والممتلكات لالخطار الساحلية بوجود َ
عينة محفوظة من كالب العالم
ِّ
الجديد ،تعود إلى فترة طويلة قبل
إبحار كريستوفر كولومبوس إليه.
وال تزال الكالب أ
االمريكية الحديثة
ـ مثل كلب كارولينا الوحشي ـ تشبه
نظائرها أ
االمريكية من حقبة ما قبل
كولومبوس ،التي ال تحمل
االرث
أكثر من  %30من إ
أ
االوروبي .ويرى الباحثون
أن هذه السالالت الحديثة
تنحدر من سالالت آسيوية،
جلبها البشر المهاجرون
قبل  15ألف سنة.
Proc. R. Soc. B 280,
)20131142 (2013

السليمة وبدونها .وأظهرت مؤشرات المخاطر المحسوبة لكل
كيلومتر مربع من الساحل االمريكي ّأن النظم البيئية كان لها
أكبر تأثير وقائي في واليات فلوريدا ،ونيويورك ،وكاليفورنيا.
أ
خفضا للمخاطر،
وفي أماكن المواطن الطبيعية االكثر ً
يرى الباحثون ضرورة أخذ الحفاظ عليها ـ أو استردادها ـ في
المكلَّفة للدفاع الساحلي.
االعتبار بجانب المشاريع الهندسية ُ
Nature Clim. Change http://dx.doi.org/10.1038/
)nclimate1944 (2013

األحياء المجﻬرية الطبية

فيروﺱ نقﺺ المناعة
ُي ِخ ّﻞ ببكتيريا األمعاء
أمعاء المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية ( )HIVحافلة
بالميكروبات المرتبطة بااللتهاب ،حتى
عالجا مضا ًّدا
لو كان المرضى يتلقون ً
للفيروسات.
وقد َو َّص َف مايك ماكيون،
وسوزان لينش وزمالؤهما ـ بجامعة
كاليفورنيا ،سان فرانسيسكو ـ
تجمعات ميكروبية مرتبطة بالتهاب
مزمن لدى مرضى مصابين بعدوى

فيروس نقص المناعة البشرية.
والتجمعات الميكروبية ذات
الوفرة في البروتيوبكتيريا (منها
االشريكية ،والزائفة ،وأنواع
إ
السالمو ِنال) وقليلة المحتوى من
العصوانيات المرتبطة بمستويات
ّ
التهاب أعلى ،وبنشاط زائد في
مسار أيضي تنظِّم نوا ِت ُجها الخاليا
التائية .وتشير هذه النتائج إلى
أن ميكروبات الغشاء المخاطي
للقناة الهضمية قد تؤثر في تفاقم
مرض نقص المناعة المكتسبة
(االيدز).
إ
Sci. Transl. Med. 5, 193ra91
)(2013
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JUNIORS/SUPERSTOCK

ربما سارت أسالف سالالت الكالب
أ
االمريكية عبر مضيق بيرنج (الفاصل
بين أالسكا وسيبيريا)ً ،
بدال من أن تكون
قد ُجلبت عبر المحيط.
جمع بيتر سافولينن وزمالؤه
لقد َّ
ـ بمعهد  KTHالملكي للتكنولوجيا
في سولنا ،السويد ـ الحمض النووي
للميتوكوندريا (المتقدرة)
من خاليا الدم أو الخدود
من  347ساللة أمريكية
محلية ،مثل الشيواوا،
والكلب البيروفي عديم
)،
الصورة)،
الشعر (في
االسكيمو الكندية.
وكالب إ
وقارن الباحثون هذا
الحمض النووي
بالحمض النووي
للكالب الحديثة
أ
االوروبية وشرق
آ
االسيوية ،وكذلك مع 24

ALBERT G. BUTZER, III/ FLICKR/GETTY

مفتاﺡ كﻬربائي من
جﺰيء واحد

أضواء على األبحاث هذا الشﻬر

علم األعصاب

أﺛر التﻬديدات
بالدماﻍ
WILLIAM LEAMAN/ALAMY
MANU S. MANNOOR

أيًّا كان نوع الخطر الذي يهددها،
تدافع الغربان عن نفسها أ
باالسلوب
نفسه ،أال وهو :الهجوم الجماعي ،لكن
إشارات الدماغ وراء هذا السلوك يبدو
أنها تختلف.
لقد اصطاد جون مارزلوف وزمالؤه
ـ بجامعة واشنطن في سياتل ـ الغربان
أ
االمريكية (الصورة) ،وحبسوها،
أ
و َع َّرضوها النواع مختلفة من التهديد ،ثم
َص َّوروا أدمغة الغربان ،بح ًثا عن تغيرات
في نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن
االنفعال ،والذاكرة ،والحركة.
نشطت مناطق مختلفة من الدماغ،
اعتما ًدا على ما إذا كانت الغربان قد
تعرضت أالي تهديد فطري (الصقور
المحنطة) ،أو تهديد بشري معروف
(الشخص الذي اصطادها) ،أو تهديد
محتمل (مجهول يمسك غرابًا مي ًتا) ،أم
ال .ويرى الباحثون أن سلوك الهجوم
توجهه دارات عصبية
الجماعي يمكن أن ِّ
محددة منخرطة في االستجابات
َّ
الفطرية ،والذاكرة ،والتعلم.
Proc. R. Soc. B 280, 20131046
)(2013
علوﻡ المناخ

أعاﺻير تنﻬي
الجفاﻑ

COLLIN LADD/NORTH CAROLINA STATE UNIV.

هناك مزيج من المياه الدافئة والرياح
الغربية الضعيفة ،يحث أ
االعاصير
المداريّة للتحرك نحو اليابسة؛ مما
غالبا موجات الجفاف بجنوب
ينهي ً
شرق الواليات المتحدة.
حلل جستن ماكسويل وزمالؤه ـ
بجامعة إنديانا في بلومنجتن ـ سجالت
المناخ بالنسبة إلى شدة الجفاف ونشاط
أ
االعاصير في الفترة بين  ،1895و.2011
أ
ووجد الباحثون أن االعاصير المدارية
أنهت حوالي  %13من حاالت الجفاف
بالواليات الواقعة على ساحل خليج
المكسيك ،وساحل جنوب أ
االطلسي.
ارتفع عدد أ
االعاصير التي أنهت
أ
الجفاف بمنطقة المحيط االطلسي؛
ولم يرتفع العدد بشكل ملموس
بواليات خليج المكسيك ،لكن ازدادت
مساحة اليابسة التي استعادت عافيتها

من ظروف الجفاف بسبب أ
االعاصير.
ويُ ْر ِجع الفريق زيادة هذه العواصف
إلى أن المياه السطحية الحارة بشمال
االطلسي زادت عدد أ
أ
االعاصير المداريّة
خالل المئة سنة الماضية ،أو نحوها.
وتزداد فرصة وصول تلك العواصف
إلى اليابسة مع ضعف الرياح الغربية.
J. Clim. http://
dx.doi. org/10.1175/
)JCLI-D-12-00824.1 (2013
سلوﻙ الحيواﻥ

ﺻراﺻير الليﻞ
المنتصرة تتباهى
ذكور صراصير الليل البرية تتصرف
بعدوانية أكثر في المعارك ،وتستعرض
النصر بزهو ،إذا كان بعض نظيراتها
يراقب المشهد .ففي جامعة كارلتن
في أوتوا بكندا ،وضعت لورين
أزواجا
فيتزسيمونز وسوزان بيرترام ً
من ذكور صراصير الليل من حقول
معا
الربيع ( ،Gryllus veletisالصورة) ً
للقتال .في بعض جوالت الصراع،
وضعتا صرصار ليل ثال ًثا ،بحيث يمكنه
مشاهدة وسماع الزوج المتنافس من
أن
خالل جدار مثقب شفاف .ولوحظ ّ
سلوك صراصير الليل الملتقطة من
غي َر في حضور المتفرجين،
البرية تَ َّ
عدوانية بشكل كبير.
أكثر
وأصبح
ّ
وذكور الصراصير البرية التي فازت
أيضا في تبختر صارخ
انخرطت ً
(فرجرجت أجسادها وزقزقت) في
حالة وجود ذكر ثالث .وصراصير الليل
التي تربَّت في المختبر لم تُظ ِْهر مثل
هذا السلوك المتميز ،مما يوحي بأنها
قد تشكل بالخبرة االجتماعية.
وحسب أقوال الباحثين ..فرغم
جيدا في
أن تأثير الجمهور موثق ً
الفقاريات ،إال أن هذا هو أول دليل
على أن الالفقاريات تعدل سلوكها
التنافسي (الصراعي) في حضور مر ِاقب.
)Biol. Lett. 9, 20130449 (2013
علوﻡ المواد

معدﻥ سائﻞ مطبوﻉ
ﺛالﺛي األبعاد
هناك أسالك وألياف
وكومات من قطرات
دقيقة ،يمكن طباعتها
ستخدم
بمعدن سائل .تُ َ
معظم الطباعة ثالثية
أ
االبعاد اللدائن
(البالستيك)
المنصهرة التي تبرد

اختيـــــــار
المجتـــــمع

البحاث أ
أ
الكثر قراء ًة
في العلوم
اﻹلكترونيات الحيوية

ﻃباعة ُأ ُذﻥ اﺻطناعية

محملة بجسيمات الفضة
يمكن لطابعة خاصة َّ
✪ األكثر قراءةً
على  www.acs.orgالنانوية ،وسيليكون ،وخاليا حية طباعة أذن اصطناعية
أ
في يونيو
فعالة.
ثالثية االبعاد مع إلكترونيات وظيفية ّ
فقد استخدم مايكل ماك ألباين وزمالؤه ـ بجامعة
برنستون في نيو جيرسي ـ حاسوبًا لتصميم «أذن» إنسان اصطناعية بالحجم
الطبيعي مع هوائي حلزوني ،وأقطاب على شكل قوقعة أ
االذن الداخلية.
َصنعت الطابعة هذا الجهاز عن طريق بناء كل المواد طبقةً طبقةً  ،وتغليف
االلكترونيات بسقّالة من هالم ِ(ج ّل) مائي ،مزروعة بخاليا متخصصة .وتم
إ
وسط استنباتي مغذ� ؛ لتنمو الخاليا وتصبح غضروفًا.
في
الهيكل
وضع
االذان ٍاالصطناعية آ
ورغم أن آ
االلية (البيونيك) ال تكتشف موجات
الصوت ،إال أنها يمكنها استقبال إشارات الراديو على ترددات
داخل وخارج النطاق العادي للسمع من خالل الهوائي
المغطَّى بالغضروف .وحسب قول المؤلفين ،يُظ ِْهر
االسفنجية
هذا العمل أن المواد البيولوجية الرطبة إ
فعالة،
يمكن نسجها ممزوجةً بإلكترونيات وظيفية ّ
حتى في هياكل معقدة.
)Nano Lett. 13, 2634–2639 (2013
غير فترة التبريد هذه
وتتصلب .تُ ّ
الخواص الميكانيكية للدائن؛ مما يقلل
أ
االشكال التي يمكن أن تتخذها .وقد
أنتج فريق بقيادة مايكل ديكي ـ بجامعة
نورث كارولينا في رالي ـ أنماطًا معدنية
سائلة بقذف سبيكة جاليوم–إنديوم
(السائلة) من خالل فوهة طابعة ثالثية
أ
االبعاد في درجة حرارة الغرفة .ول ََدى
تعريضها للهواء ،شكلت المادة على
الفور طبقة جلد أكسيديّة نانومتريّة
الس ْمكّ ،ثبتت شكل السائل .كانت هذه
ُ
الطبقة َد ِب َقةً ؛ وبذلك سمحت للفريق
بتكويم قطرات في هياكل معقدة (في
الصورة).
جدا،
ضعيفة
كانت
الهياكل
أن
ورغم
ًّ
إال أن أ
االسالك المصنوعة بهذه الطريقة
يمكن أن تُكسى باللدائن؛ لتشكل
للم ِّط بين
وصلة كهربائية مرنة وقابلة َ
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء.
Adv. Mater. http://dx.doi.
org/10.1002/adma.201301400
)(2013
بحوث األمراﺽ

التيلوميرات القصيرة
تتلف القلوب
الصبغيات قد تفسر عدم
إن أطراف
ّ
ّ
ظهور مشكالت القلب لدى فئران
تحمل طفرات لشكل موروث من
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ضمورالعضالت ،بينما تؤدي تلك
المشكالت ـ في نهاية المطاف ـ إلى
وفاة البشر المصابين بالمرض.
والبشر المرضى بحالة دوشين
لضمور العضالت يموتون شبابًا
بقصور القلب والتنفس ،بيد أن
جينية مماثلة
فئرانًا لديها طفرات ّ
أعمارا طبيعية ،وظهرت عليها
عاشت
ً
لكن هناك
فقط،
معتدلة
اض
أعر
ْ
باحثون ـ بقيادة هيلين بالو بجامعة
ستانفورد ،كاليفورنيا ـ أظهروا أن
الفئران الحاملة لهذ الطفرة تبدي
عيوبًا حادة في القلب كالبشر،
أيضا تيلوميرات
إذا كانت تحمل ً
قصيرة ،أي أغطية واقية على نهايات
الصبغيات .وأظهرت عضالت القلب
ّ
عند هذه الفئران عالمات إجهاد
تأكسدي ،وهو تلف كيميائي مرتبط
بالتيلوميرات القصيرة ،يمكن تحسينه
باستخدام مضادات أ
االكسدة.
وأظهرت متابعة أنسجة عضلة القلب
أالربعة أشخاص لديهم حالة دوشين
لضمور العضالت أن جميعهم
جدا.
لديهم تيلوميرات قصيرة ًّ
يقول المؤلفون إنه يمكن استخدام
هذه النتائج لتحسين النماذج الدراسية
من الحيوانات المصابة بحالة دوشين
لضمور العضالت ،ولتطوير طرق
إالبطاء تلف القلب.
Nature Cell Biol. http://dx.doi.
)org/10.1038/ncb2790 (2013
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تجارة النحﻞ تنشر
الطفيليات
تَ ْن ُشر التجارة الدولية لخاليا النحل
الطفيليات الخطرة حول العالم .فقد
فحص وليم هيوز وزمالؤه ـ بجامعة
َس ِسكس ،بالمملكة المتحدة ـ  48خلية
نحل منتجة تجاريًّا للنحل الطنان
برتقالي الذيل .ورغم شهادة خلو
هذه الخاليا من الطفيليات بواسطة
منتجيها ،احتوت أكثر من  %75من
خاليا النحل على طفيليات ميكروبية.
والنحل غير المصاب بالعدوى ،الذي
تغذى على براز أو حبوب لقاح ُج ِمعت
من خاليا النحل التجارية ،أظهر نتائج
إيجابية بوجود طفيليات الحقًا ،وكانت
أعمارهم قصيرة.
شحن
ي
العالم،
أنحاء
وفي جميع
ُ َ
أكثر من مليون خلية نحل طنان
سنويًّا ،ويرى الباحثون أن خاليا النحل
المستوردة يمكن أن تصيب عدواها
الم َلقِّحات (النحل) المحلية.
ُ
J. Appl. Ecol. http://dx.doi.
org/10.1111/1365- 2664.12134
)(2013
علوﻡ المواد

سلوﻙ شاذ
تحﺖ الضغط
معظم المواد تتمدد للخارج
عندما تُضغط أالسفل ،لكن نو ًعا
من «ميتاماتيريال» يَضيق ً
بدال من
أن يتمدد.
صنعت كاتيا برتولدي وزمالؤها
ـ بجامعة هارفارد في كمبريدج،
ماساتشوستس ـ عدة هياكل
باستخدام ترتيبات قشور كروية
بفراغات متباعدة بانتظام ،بينما
ُصممت معظم الهياكل لتجنب عدم
االستقرار الميكانيكي ،استغلتها هذه
«الميتاماتيريال» باالنبعاج والط َِّّي؛

إلكترونيات

مصائد السمك

أضواء ﻹنذار السالحف
الشباك المضاءة بمصابيح أ
االشعة فوق البنفسجية تعوق السالحف ،لكنها
ُ
ِّ َ
المضاءة.
غير
الشباك
تصطادها
التي
السمك
كمية
نفس
تصطاد
ُ
غالبا ما تَ ْعلق ـ بغير قصد ـ في ِش َباك
وأنواع سالحف البحر الضعيفة ً
منصوبة بمصائد السمك (في الصورة) .وهناك أنواع تجارية كثيرة من السمك
أ
لكن هناك أنواع من سالحف البحر
ال يمكنها رؤية أ االشعة فوق البنفسجيةْ ،
يمكنها رؤية االشعة .لهذا ..اختبر فريق من الباحثين بقيادة جون وانج بجامعة
االشارات البصرية تمنع وقوع السالحف في
هاواي في هونولولو ما إذا كانت إ
الشباكَ .و َض َع الباحثون المصابيح فوق البنفسجية بعد كل  5أمتار على طول
خط الشبكة الطافي ،وقارنوا حصيلة الصيد بحصيلة الشبكات غير المضاءة.
َ
الش َباك
االنذار
خفضت أضواء إ
معدل وقوع سالحف البحر الخضراء في ِّ
بنسبة  .%40وفي دراسات منفصلة بمصايد السمك التجارية ،لم تغير
أ
االضواء من قيمة أو عدد السمك القابل للتسويق بحصيلة الصيد.
)Biol. Lett. 9, 20130383 (2013
لتصبح أضيق تحت الضغط قبل
أن تعود إلى شكلها أ
االصلي بعد
أ
إزالة الضغط .أظهرت صور االشعة
السينية والمحاكاة الحاسوبية العددية
كيف تتغير الفراغات في الهياكل
(مثال واحد في الصورة) تحت
االجهاد المتزايد.
إ
ويرى الباحثون أن هذه التصاميم
العائدة إلى شكلها أ
االصلي قد تفيد في
تطبيقات ،كالمواد الماصة للطاقة ،أو
عازالت الصوت.
Adv. Mater. http:// dx.doi.
org/10.1002/ adma.201301986
)(2013

الفيﺰياء البصرية

ﺻور بالمقياﺱ
دوﻥ الذري
أخيرا الحصول على
ربما أمكن ً
فيديوهات عالية السرعة لتفاعالت
نووية بإطارات (صور) تدوم أقل
من واحد في المليار من الواحد في
المليار من الثانية ،بفضل مخطط
نظري لصنع نبضات ليزر متناهية
القصر.
ِ َنبضات الضوء أ
االطول تدوم
عدة أتوثانية ( 18−10من الثانية)

جلد إلكتروني
يتوهﺞ باللمﺲ
ّ
هناك جلد إلكتروني مرن ،e-skin
يضيء على الفور عند لمسه .فقد
قام فريق بقيادة علي جاڤي ـ
بجامعة كاليفورنيا ،بيركلي ـ بصناعة
جلد إلكتروني باستخدام طبقات
ترانزستورات من أنابيب نانوية كربونية،
وصمامات ثنائية باعثة للضوء (،)LEDs
وحساسات الضغط.
ّ
صنع الباحثون رقعة ،بعداها
( )3×3.5سنتيمتر مربع من الجلد
االلكتروني ،تضيء بالضغط عليها،
إ
وكلما زاد الضغط؛ توهجت الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء أكثر .ويقترح
الباحثون أن هذه التقنية يمكن
تعديلها؛ لالستجابة إلى تأثيرات أخرى
غير الضغط ،وربما تكون لها تطبيقات
في شاشات العرض التفاعلية،
والروبوتات ،والمراقبة الصحية.
Nature Mater. http://dx.doi.
)org/10.1038/nmat3711 (2013
بيولوجيا الفطريات

العفن األمثﻞ
لمﺰج الجينات
تعزز التنوع
هناك أنواع من العفن ِّ
الوراثي بضخ الحمض النووي من
خالل شبكات ممتدة من أ
االلياف
الفطرية .وخالفًا للنباتات والحيوانات،
تشكِّل بعض الفطريات مستعمرات
من خاليا مترابطة ،لها نوى متحركة،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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استخدمت ً
فعال اللتقاط أفالم عالية
االستبانة لعمليات ذرية وإلكترونية.
تولَد النبضات عادة من أ
االشعة
ُ
السينية المنبعثة عندما تنتشر
االلكترونات بواسطة أشعة ليزر
إ
تحت الحمراء ،ثم تعود لتتحد
مع ذراتها أ
االصلية.
اقترح كارلوس هرنانديز جارسيا
وزمالؤه ـ بجامعة كولورادو ،بولدر ـ
تقنية أكثر حساسية تشمل قياس نمط
التداخل بين نبضات أ
االشعة السينية
االلكترونات التي كانت
المنبعثة من إ
منتشرة ،وأعادت اتحادها عدة مرات،
ويحتمل أن تولد نبضات تستمر فقط
َ
مئات من الزيبتوثانية ( 21−10من
الثانية) .ومثل هذا المستوى الزمني
يمكن استخدامه لتصوير العمليات
دون الذَّ ِّريَّة.
Phys. Rev. Lett. 111, 033002
)(2013

أضواء على األبحاث هذا الشهر

مربع بحلول س ِّتينات القرن الحالي،
إذا كانت انبعاثات االحتباس الحراري
معتدلة .وقد يدفع سيناريو انبعاثات
االحتباس الحراري العالية بالحد
أ
االدنى السنوي للجليد البحري إلى
أقل من مليون كيلومتر مربع ـ مستوى
الخلو من الجليد ـ في خمسينات
القرن الحالي.
Proc. Natl Acad. Sci. USA
http://dx.doi.org/10.1073/
)pnas.1219716110 (2013
PATRICK HICKEY/UCLA
JANE BURTON/DORLING KINDERSLEY/GETTY

اثيا في سيتوبالزم مشترك.
ومتميزة ور ًّ
فقد قام ماركوس روبير وزمالؤه ـ
بجامعة كاليفورنيا ،لوس أنجيليس
ـ بوسم نوى عفن الخبز أ
االحمر
َِْ
ببروتينات فلورية خضراء أو حمراء
تحرك
(في الصورة) ،ثم راقبوا كيفية ُّ
النوى من خالل الخيوط الفطرية،
خيطية
التي تتفرع وتلتحم في شبكة
ّ
فطريّة .ووجد الفريق أن السوائل
تدفع النوى خالل أ
االنابيب الصغيرة
بمعدل  3مليمترات في الساعة،
مغذيةً أطراف الشبكة بخليط متنوع
من الحمض النووي.
يقول الباحثون إن بنية الشبكة
تع ِّزز التدفق الهيدروليكي للموائع،
وتزيد مزج النوى ،ويمكن أن تساعد
الفطريات في توليف الجينات؛ إالنشاء
عفن أكثر متانة.
Proc. Natl Acad. Sci. USA
http://dx.doi.org/10.1073/
)pnas.1220842110 (2013
نماذج المناخ

توقع ُخ ُل ّو القطب
ُّ
الشمالي من الجليد
قد تدفع المستويات العالية من
انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بالحد أ
االدنى السنوي للجليد البحري
في القطب الشمالي ـ ويحدث
سنويًّا في شهر سبتمبر ـ إلى مستوى
عرف بـ«الخلو من الجليد» بحلول
يُ َ
منتصف القرن.
قيم فريق بقيادة جيبنج ليو ـ من
َّ
جامعة والية نيويورك في أولباني ـ
نموذجا
التوقعات الحديثة من 30
ً
مناخيا على أساس مدى نجاحها في
ًّ
تمثيل مستويات الجليد البحري
أيضا في
الحالي .ونظر الباحثون ً
توقعات هذه النماذج التي َم َّثلَت
أفضل تطور للجليد البحري بين عامي
 ،1979و .2011يشير التحليالن إلى
أنه مقارنةً بمستويات  ،2012فإن
الجليد البحري قد يتراجع بنسبة
 50%إلى حوالي  1.7مليون كيلومتر

علم الفلك

الجليد النجمي يشير
إلى والدة كوكب
يُظ ِْهر «خط الثلج» في القرص الغني
بالغاز ـ حول نجم حديث التشكُّل ـ
المسافة التي يتجمد عندها أول أكسيد
بعيدا عن النجم ،وبالتالي أين
الكربون ً
يُ َّرجح أن تتكون الكواكب .يدل جليد
أول أكسيد الكربون على أن درجات
الحرارة باردة بما يكفي المكونات
الكيميائية لتشكل الكواكب .كما أنه
يزيد كثافة حبيبات الغبار ،ويساعدها
على التكتل .وكان فريق بقيادة تشونهوا
كي ـ من مركز هارفارد سميثسونيان
للفيزياء الفلكية في كمبريدج،
ماساشوستس ـ وكارين أوبيرج ـ من
جامعة فرجينيا في شارلوتسڤيل ـ قد
درس قرص الغاز المحيط بنجم «تي
دبليو هيدراي»  ،TW Hydraeالذي
يبعد  54فرسخا فلكيا عن أ
االرض.
ً
ًّ
وكشف هذا عن إشارات (ديازينيليوم)،
تج ُّمد
غالبا بمناطق َ
وهو أيون يوجد ً
أول أكسيد الكربون .ووجد الفريق
أن خط الثلج يبعد عن النجم كبعد
أ
االرض عن الشمس  30مرة .يقول
الباحثون إن معرفة الموقع قد تساعد
علماء الفلك في تشكيل نماذج عن
كيفية تكوين الكواكب في النظام
الشمسي وما وراؤه.
Science http://dx.doi.
org/10.1126/science.1239560
)(2013
وظائف األعضاء

درجة حرارة تالئم
المنقار
في صغار الطيور ،يمكن أن تحدد
درجة الحرارة المحيطة حجم المنقار.
قام جاري بُ ْ ِرنس وزمالؤه ـ
بجامعة ترنت في بيتربورو ،كندا
ـبتربية  40من فراخ السمان الياباني؛
(الصورة) في درجة حرارة عالية

اختيـــــــار
المجتـــــمع

البحاث أ
أ
الكثر قراء ًة
في العلوم
الصحة النفسية

العالجات النفسية تساعد مرضى االكتئاب

كان استخالص أَ ِدلّة متينة لقيمة العالج النفسي من
✪ األكثر قراءةً
تحليال ً
لكن ً
شامال
صعباّ ،
أمرا ً
التجارب إاالكلينيكية ً
على plosmedicine.org
لهذه التجارب وجد أنوا ًعا مختلفة من العالج
فى يوليو
النفسي ،تعطي فوائد متماثلة في حاالت االكتئاب.
وقد حلَّل يورجن بارث وزمالؤه ـ بجامعة برن ،سويسرا ـ  198دراسة
وضمت
إكلينيكية عشوائية منضبطة ،غطت سبع تقنيات للعالج النفسيَّ ،
شخصا يعانون من االكتئاب .استخدم الباحثون تقنية تسمى
15118
ً
«التحليل الفوقي للشبكات» ،أتاحت لهم استخالص معلومات للمقارنة من
الدراسات الفردية.
وأظهر تحليلهم أن كل عالج من العالجات النفسية قد ساعد المرضى
الم َع َّماة الكبيرة،
بدرجة مماثلة ،لكن التأثير كان أقل
وضوحا في التجارب ُ
ً
الم َع َّماة .وشوهدت أوضح الفوائد في
مقارنةً بالتجارب
الصغيرة وغير ُ
الدراسات الكبيرة أ
االدراكي،
التي
دقة،
كثر
واال
تقيم عالجات السلوك إ
ِّ
والعالقات الشخصية المتبادلة ،وحل المشكالت.
)PLoS Med. 10, e1001454 (2013
( 30درجة مئوية) أو درجة حرارة
منخفضة ( 15درجة مئوية) .بعد
يوما ،كان للفراخ التي تربت في
ً 51
ظروف دافئة مناقير أطول من التي
تربت في ظروف باردة .منقار الفراخ
التي تربت في في ظروف باردة
استأنف نموه ،بعد أن تم نقل جميع
الطيور إلى درجة حرارة متوسطة،
لكن درجة الحرارة السطحية
لمناقيرها كانت أقل في المتوسط
بحوالي  7.4درجة مئوية من الطيور
التي تربت في درجات الحرارة أ
االدفأ،
مما يشير إلى تدفق أقل للدم.
إن الظروف الباردة بعد فترة
ّ
وجيزة من الفقس قد تمنع ـ بشكل
دائم ـ تدفق الدم أو نمو أ
االوعية
الدموية في المناقير.
Proc. R. Soc. B. 280,
)20131436 (2013
المواد البيولوجية

كيف يلتوي بلح
البحر؛ ليلتصق
الخيوط الرقيقة التي تُ َعلِّق بلح البحر
بالصخور والسفن سريعة الحركة لديها
النسب المثالية للمكونات القادرة على
استيعاب قوى البحر العاتية.
المدنيان ماركوس
قام المهندسان
ّ
بويلر ،وچاو كين ـ بمعهد تكنولوجيا
ماساتشوستس في كمبريدج ـ
بقياس قوة «الخيط النسالي» ـ وهو
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ألياف بروتينية تُفرزها الرخويّات ـ
الممتد من قوقعة بلح البحر إلى
سطح صلب .وباستخدام المحاكاة
بالحاسوب ،وجدا أن نسبة المواد
اللينة للمواد اليابسة ( )1 : 4في
الخيوط الطبيعية تقلل القوة
المحملة ،حيث تلتحم الخيوط
بالقوقعة ،مما يتيح لاللتصاق
موجية
الصمود في وجه قوى
ّ
تضاهي تسعة أضعاف قوة الخيوط،
لو قيست بحمولة ثابتة.
ويرى الباحثان أن هذه التبصرات
يمكن أن تساعد الباحثين في تصميم
المباني المقاومة للزالزل ،وهي مثل
بلح البحر ،ويجب أن تتحمل القوى
المتموجة.
ِّ
Nature Commun. 4, 2187
)(2013
NATURE.COM

يمكنـك الحصــول علـى تـحـديثـات
األبحاث اليومية مباشــرة من خالل:

go.nature.com/latestresearch
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يومـا
ﺛالﺛـوﻥ
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

أحداث

أُطلق على أصغر قمرين من أقمار
بلوتو المعروفة اسمي "كيربيروس"،
و"ستيكس" ،وفق ما أعلنه «االتحاد
الفلكي الدولي» في  2يوليو الماضي.
وقد أدرج االسمين في تصويت
االنترنت ،ولكن تم
عام على شبكة إ
اختيارهما في نهاية المطافً ،
بدال من
االسم الفائز بأكبر عدد من أ
االصوات:
وهو فولكان؛ الذي اقترحه الممثل
وليام شاتنر ،بطل مسلسل "ستار
تريك" التليفزيوني (انظرNature :
 .)496, 407; 2013وفي أ
االساطير
االله بلوتو مملكة
الكالسيكيةَ ،حك ََم إ
العالم السفلي ،التي كان يحرسها
الكلب كيربروس ذو الثالثة رؤوس ،وكان
يحدها نهر ستيكس .وتم استخدام
تليسكوب الفضاء "هابل" في التعرف
على كيربروس؛ المسمى سابقًا  ،P4في
عام  ،2011وعلى ستيكس؛ المسمى
سابقاً  ،P5في عام .2012

تحطم ﺻاروخ روسي
ُّ

تحطم صاروخ روسي (في الصورة) في
كازاخستان يوم  1يوليو الماضي ،بعد
ثوان من إطالقه من «قاعدة بايكونور
الفضائية» .لم يكن هناك طاقم على
متن الصاروخ "بروتون-إم" ،Proton-M
أقمارا اصطناعية ،كان من
ولكنه حمل ً
المقرر لها أن تصبح جز ًءا من منظومة
«جلوناس»  GLONASSالروسية
للمالحة ،وهي منظومة بديلة للنظام
العالمي لتحديد المواقع أ
االمريكي.
وفي اليوم نفسه ،أطلقت الهند بنجاح
أول قمر اصطناعي من مجموع سبعة
أقمار ،من شأنها أن تُشكِّل منظومتها
الفضائية للمالحة ،المزمع االنتهاء منها
بحلول عام .2016

NASA/SDO/IRIS

تسمية أقمار بلوتو

منﻈار الشمﺲ يبدأ الرﺻد
كشفت وكالة «ناسا» عن أول صور تم التقاطها من أحدث
مرصد شمسي ،عن طريق «بعثة التصوير الطيفي لمنطقة
السطح البيني للشمس»  .IRISلقد تم إطالق التليسكوب في
مداره في شهر يونيو الماضي (انظرNature 498, 279–:
)280; 2013؛ لرصد تدفق المادة والطاقة في الغالف اللوني
وس ِفير) ،وهي منطقة سمكها  1700كيلومتر بين سطح
(كر ُ
وم ْ
ُ

ﺻاروخ اقتصادي

أبحاث

استعدادات MERS

أعلنت «منظمة الصحة العالمية» في
 5يوليو الماضي عن خطط لدعوة لجنة
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طوارئ إلى االجتماع من أجل التشاور
بشأن "متالزمة االلتهاب الرئوي التاجي
االوسط"  .MERSوحتى آ
في الشرق أ
االن،
تم تسجيل  80حالة إصابة بالمتالزمة،
إضافة إلى  44حالة وفاة .وعلى الرغم
مستقرا ،قامت
من أن نمط المرض ال يزال
ً
«منظمة الصحة العالمية» بإنشاء اللجنة
بشكل احترازي؛ لتوجيه الوكالة إذا ما
تفاقمت أ
االوضاع ،أو حدث تَف �َش واسع
أ
للمرض .وقد حددت اللجنة االسبوع
أ
االول من شهر يوليو الماضي لمناقشة ما
إذا كان ينبغي النظر إلى متالزمة الفيروس
التاجي بوصفها حالة طوارئ ذات أهمية
عالمية في مجال الصحة العامة ،وتتطلب
اتّخاذ إجراءات دولية ،أم ال ،وذلك عبر
تليفزيونية مغلقة.
دائرة
ّ

لقاحات شلﻞ األﻃفال

دشنت الدول الموجودة في القرن
ّ
أ
االفريقي والقريبة منه ،بما فيها
إثيوبيا واليمن ،حمالت تحصين طارئة

ضد شلل أ
االطفال ،استجابةً للتفشي
المستمر للمرض .ويتركز التفشي ـ
الذي يُعزى إلى فيروسات من شمال
نيجيريا ـ في منطقة بنادير بالصومال؛
التي تشمل العاصمة مقديشو .وقد
سجل مسؤولون من «منظمة الصحة
ّ
العالمية»  48حالة إصابة بشلل
أ
االطفال في الصومال وكينيا منذ
إبريل الماضي.

إكلينيكية
توقف تجارب
ُّ
ّ

أكّدت «معاهد الصحة الوطنية
أ
االمريكية» ـ ومقرها مدينة بيثيسدا
أ
بوالية ميريالند ـ في االسبوع الثالث
من شهر يوليو الماضي أنباء تأجيلها
االكلينيكية في الهند،
بعض تجاربها إ
التي تقارب الثالثين في مجملها ،وأنها
أوقفت تسجيل المشاركين في تجارب
أخرى .وكانت وزارة الصحة الهندية
شددت لوائح إجراء التجارب
قد ّ
االكلينيكية في يناير الماضي .ولذلك..
إ
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أعلنت «وكالة الفضاء أ
االوروبية» ESA
عن تصميم صاروخها القادم؛ «آريان »6
 ،Ariane 6في  9يوليو الماضي .سيكون
للصاروخ قدرة رفع أقل من النموذج
واحدا
قمرا
اصطناعيا ً
ًّ
الحالي ،إذ يحمل ً
فقط في كل عملية إطالق ،بدال ً من
اثنين .وقد تأثر اختيار «وكالة الفضاء
أ
االوروبية» لتصميم أكثر فعالية من
حيث التكلفة بمنافسة الصواريخ في
الخارج ،وال سيما منصة إطالق صاروخ
«بروتون»  Protonالروسي .من المتوقع
دخول «آريان  »6الخدمة خالل العقد
المقبل ،بتكلفة  70مليون يورو (91
مليون دوالر أمريكي) لكل عملية إطالق.

وسفير)،
الشمس ،المعروف باسم الغالف الضوئي (الفُوتُ ْ
وغالفها الجوي الخارجي ،ويدعى (الهالة) .ويلتقط المطياف
صورا ذات استبانة أعلى بكثير من تلك الملتقَطة بواسطة
ً
«المرصد الديناميكي الشمسي» لوكالة «ناسا» (في الصورة،
الكرة الصفراء)؛ مما يمكِّ ننا من رؤية معالم صغيرة عرضها
باالبيض أ
 240كيلومترا فقط (الصورة الداخلية أ
واالسود).
ً

يوما هذا الشﻬر
ﺛالﺛوﻥ ً
SCIENCE & SOCIETY PICTURE LIBRARY

على الجهات الراعية آ
االن تقديم
تعويض للمشاركين الذين يصابون
جراء التجارب ،أو تعويض أقارب
ّ
المتوفّين .وقالت الوكالة في تصريح
َلد ْو ِريّة «نيتشر»" :لقد أعربت «معاهد
الصحة الوطنية» عن قلقها إزاء اللوائح
الجديدة ،وتتطلع إلى سماع إيضاحات
الحكومة الهندية".

إن أولويّاتها كمديرة
وتقول لينين ّ
ستشمل تعزيز المشاركات أ
االكاديمية
بين «معهد سكريبس» وبقية
مؤسسات جامعة كاليفورنيا في سان
دييجو؛ لمواجهة تشديد الموازنات.
سياسات

الشبوﻁ
ﻏﺰو سمك
ّ

مركبة للكوكب األحمر

سوف يكون مستكشف المريخ المقبل
حجما
لوكالة «ناسا» نسخة أصغر ً
وأكثر براعة من المركبة «كيوريوسيتي»،
مع وجود ترقية واحدة رئيسة :وهي
القدرة على تخزين عينات الصخور
والتربة؛ للعودة بها إلى أ
االرض ،وفق
ما أعلنته الوكالة في  9يوليو الماضي.
وسوف تتكلف المركبة ـ المزمع إطالقها
في عام  2020ـ نحو  1.5مليار دوالر
قدمت
أمريكي .كانت وكالة «ناسا» قد ّ
مقترحا بالبعثة في ديسمبر ،2012
ً
بعد أقل من عام من إصابة علماء
الكواكب بخيبة أمل ،إثر انسحابها من
بعثات المريخ التي تقودها أوروبا،
والمزمع إطالقها في عامي ،2016
و .2018لالطالع على المزيد ..انظر:
go.nature.com/au5ewk
شخصيات

العفو عن تورينﺞ

بعد أربع سنوات من إصدار اعتذار
رسمي ،م َّهدت حكومة المملكة
َ
السبيل لمنح عفو لعا ِلم
المتحدة
الرياضيات البريطاني آالن تورينج
(في الصورة) بعد وفاته؛ حيث أُ ِدين
في عام  1952بارتكابه ً
فاضحا)
(فعال
ً
المثلية
بموجب قانون مكافحة
ّ

قامت محطات الطاقة النووية بتوليد
نحو  2346تيراواط ساعة من الكهرباء
في عام  ،2012مسجلةً
بنسبة
انخفاضا
ً
ٍ
بلغت قرابة  7٪من عام  ،2011و12٪
تقريبا من نقطة الذروة القياسية في عام
ً
 ،2006وفقًا لتحليل برعاية «مؤسسة
هاينريش بول» ـ ومقرها برلين ـ وحزب
الخضر(التحالف أ
االوروبي الحر السياسي
ُ ْ
في أوروبا) .ويرجع معظم االنخفاض
إلى إغالق محطات لتوليد الكهرباء في
اليابان بعد حادثة محطة فوكوشيما
النووية في عام  ،2011ولكن الصناعة
أيضا من أجل صيانة واستبدال
تكافح ً
المحطات القديمة.

مدير معﻬد سك ِر ْيبﺲ

تتولى مارجريت لينين إدارة «معهد
سكريبس لعلوم المحيطات» بجامعة
كاليفورنيا في سان دييجو ،حسبما
أعلنت الجامعة في  25يوليو الماضي.
وتحل لينين محل المدير السابق توني
هايْ ِمت في  1أكتوبر الحالي .كانت
لينين ـ متخصصة علم المحيطات،
ورئيس «االتحاد الجيوفيزيائي
أ
االمريكي» القادم المنتخب ـ تدير
إدارة العلوم الجيولوجية في
«المؤسسة أ
االمريكية الوطنية للعلوم»
مؤخرا
طيلة سبع سنوات ،وأدارت
ً
«معهد علوم المحيطات فرع هاربور»
في مدينة فورت بيرس بوالية فلوريدا.

ﺯراعة خاليـا جذعي ّـة

وافق وزير الصحة الياباني ،نوريهيسا
تامورا ،في يوم  19يوليو الماضي
على إجراء أول تجربة في العالم
لزراعة «خاليا جذعية ُمحف ََّزة متعددة
القدرات» في البشر .وتخطِّط ماسايو
تاكاهاشي ـ متخصصة علم أ
االحياء
ِّ
في مجال الخاليا الجذعية ،العاملة
في «مركز رايكن لدراسة علم أ
االحياء
االنمائي» في مدينة كوبي ـ إلى
إ
استخدام طبقة رقيقة من خاليا
شبكية مشتقة من خاليا جذعية
ّ

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻮﻭﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻬﻀﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
35
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

SOURCE: WORLD NUCLEAR INDUSTRY STATUS REPORT 2013

مراقبة االتجاهات

الجنسية (انظرNature 482, 441; :
االدانة ،قام بقتل
 .)2012وعلى إثر إ
نفسه .وفي  19يوليو الماضي ،أبدت
الحكومة دعمها لمشروع قانون ،من
االدانة .ويُعتبر
شأنه إسقاط حكم إ
تورينج بطال ً من أبطال الحرب
نظرا إلى مساعدته
العالمية الثانية،
اال ًلمانية آ
في كسر الشفرة أ
لاللة
(إنجما) .وتُ َع ّد فكرته "آلة تورينج"
حجر أ
االساس في علم الحاسوب
َ
الحديث.

تخطط الحكومة أ
االمريكية إالضافة
حواجز كهربائية وبناء مدافع مياه
قوية ،في إطار خطة أُعلنت في 24
يوليو الماضي؛ لمنع وصول سمك
الشبوط آ
االسيوي إلى البحيرات
ّ
العظمى وغزوها .يزاحم سمك
الشبوط ـ الموجود آ
االن بوفرة في
ّ
نهر المسيسيبي المتصل بالبحيرات
ـ سمك المنطقة المحلي ،مثل
 .Dorosoma cepedianumوقد أسفر
بقوة عن إصابة البشر
َقفْز السمك ٍ
أيضا ،وإتالف قوارب .وقد أنفقت
ً
الحكومة في مساعيها ـ حتى آ
االن ـ
الشبوط خارج منطقة
إالبقاء سمك ّ
البحيرات العظمى أكثر من 200
مليون دوالر أمريكي.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ
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* ﺗﺸﻤﻞ  10ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭ
ﻭ 8ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2011ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ.

الشبكية
محف ََّزة؛ إالصالح الظهارة
ُ
ّ
في المرضى الذين يعانون من مرض
تنكُّس الحفيرة ،المرتبط بالسن ،وهو
سبب شائع للعمى .ومن المتوقع
أن تُ ْص ِدر المؤسسة التي تعمل بها
ْ
قريبا ،في
تاكاهاشي الموافقة النهائية ً
أثناء تخطيط تاكاهاشي لبدء استقدام
المرضى المتطوعين في أقرب وقت
من سبتمبر الحالي.

أراﺽ رﻃبة
ٍ
قضية

والية ـ يُ ْش ِرف على
يقاضي
مجلس ٍ
ُ
جهود الحماية من الفيضانات في
والية لويزيانا ـ حوالي  100من
اعما أن خطوط
شركات الطاقة ،ز
االنابيب والقنوات ًقد أضرت أ
أ
باالراضي
الساحلية الرطبة .وقد رفعت «هيئة
حماية جنوب شرق لويزيانا من
الفيضانات-مجلس شرق المسيسيبي»
الدعوى في  24يوليو الماضي،
محتجةً بأن أ
االراضي الرطبة بمثابة
َّ
منطقة عازلة توفر حماية أساسية من
الفيضانات .يُذكر أنه في  23يوليو
الماضي ،انفجر بئر غاز طبيعي يجري
حفره بواسطة شركة «والتر أويل آند
جاس كوربوريشن» & Walter Oil
 Gas Corporationـ ومقرها مدينة
هيوستن بوالية تكساس ـ في خليج
المكسيك قبالة ساحل لويزيانا.
أعمال

تحقيق مع شركة أدوية

تحقق الحكومة الصينية مع أربعة
من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة
«جالكسو سميث كالين» في الصين
بتهمة رشوة مسؤولين وأطباء؛ من أجل
زيادة مبيعات أدوية الشركة ،وقيامهم
بتحويل أ
االموال من خالل وكاالت
السفر .وكان مسؤولون صينيون قد
أعلنوا في أ
االسبوع الثالث من شهر
يوليو الماضي عن االشتباه في تقديم
المديرين التنفيذيين عدة َر َش ٍاو ،بلغت
 3مليارات رنمينبي ( 489مليون دوالر
أمريكي) منذ عام  .2007وتقول
الحكومة إن التحقيق هو جزء من
حملة وطنية؛ لضمان وجود منافسة
عادلة في صناعة المستحضرات
الصيدالنية .وقد أعلنت شركة
«جالكسو سميث كالين» ـ ومقرها
لندن ـ أنها تُ ْج ِري مراجعة خاصة بها،
كما أنها تتعاون مع الشرطة الصينية
في هذا الشأن.
NATURE.COM

يمكنك الحصول على تحديثات
األخبار اليومية مباشرة من خالل:

go.nature.com/news
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أخبـــــار في دائرة الضـوء
التقنية الحيوية مطاردة القمح
اثيا تزداد سخونة
الغامض
َّ
المعدل ور ًّ
ص20 .

علـم الفــلك تليسكـوب المنظـار
الكبيـر يستهـل مسيـرته ببـدايـة
كسـولـة ص25 .

نماذج المناخ جهود للتنبؤ
بالمناخ قريب أ
المد ،لكن سجلها
يبدو حتى آ
الن مختلطًا .ص33 .

مقاومة المضادات الحيوية
َف َز ٌع من مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي
القوي «كاربابينيم» ص36 .

NGLS/LAWRENCE BERKELEY NATL LAB

ستعجل اإللكترونات ،ثم تستخلص منها أشعة سينية شبيهة بالليزر.
فجوات فائقة التوصيل في جهاز مصدر ضوء الجيل القادم (انطباع فنان)
ِّ

الفيزياء

مختبران يتنافسان على جهاز األشعة ِّ
السي ِنيّة
مختبرات كاليفورنيا تستجيب لنداء لجنة حكومية؛ لتطوير ليزر إلكترونات حرة قوي.
يوجيني صامويل رايش

أصبحت حدة المنافسة على بناء أقوى جهاز مولّد أ
للشعة
السينية في العالم تضاهي كثافة الضوء الذي سينبعث
منه يوما ما بين مختبرين تابعين لوزارة الطاقة أ
المريكية
َ
ً
المقترح .كان كل من
يسعى ٌكل منهما لستضافة الجهاز ُ
المختبرين الموجودين في كاليفورنيا ـ مختبر لورنس بيركلي
المسرع القومي «سلك» SLAC
القومي في بيركلي ومختبر
ّ
في ِمنلو بارك ـ يأمل في الحصول على تمويل لمشروعه.
لكن في  25يوليو ،قال خبراء وزارة الطاقة إن بناء مصدر
خيارا أفضل.
ضوئي واحد متطور سيكون ً
يقول وليم بار ِلتا ،الفيزيائي بمعهد تكنولوجيا
ماساتشوستس في كمبريدج ،وعضو لجنة وزارة الطاقة
مؤخرا في بثيسدا ،ميريلند،
الستشارية التي اجتمعت
ً
ً
نحبذ
الجدال،
من
«بدل
الجهاز:
لتطرح توصياتها بشأن
ِّ
موحد» ،فنحن «نريد أن نبني جها ًزا
أن يكون لدينا مقترح ّ
فعليا».
ثوريًّا متمي ًزا ًّ

أ
تزودنا بتقنية تصويرية تخدم
ّ
إن مصادر الشعة السينية ّ
مختلف فئات العلماء ،كعلماء الحياة والكيمياء والمواد.
وقادت وزارة الطاقة هذا المجال في العقود أ
الخيرة ببناء
(معجلت جسيمات) قوية ،تولِّد
أربعة سينكروترونات
ّ
اللكترونات حول مساراتها
أشعة سينية كثيفة لدى انطلق إ
ائدا للإ لكترونات الحرة،
الدائرية .بَ َنت الوزارة ً
ليزرا ر ً
أيضا ً
موجة تذبذب شعاع إلكترون
م
يستخدم مغناطيسات ُ ّ
ليولِّد نبضات أشعة سينية قوية شبيهة بالليزر .وأحد
الوربية تبني آ
مشروعات التعاون أ
الن ليزر إلكترونات
حرة في ألمانيا ،وتعمل ٌّكل من السويد واليابان والبرازيل
الجهزة أ
على تصميمات لمعجلت تنافس أ
المريكية .وفي
يناير الماضي ،كلّفت ّوزارة الطاقة أ
المريكية لجنة مراجعة؛
لمحاولة استدامة الريادة أ
المريكية بهذا المجال.
ألقى تقرير الهيئة بالقفاز الحرير في وجه مصممي
المتنافسين؛ ليتعاونوا على
المصادر الضوئية في المختبرين
َ
موحد لليزر إلكترونات حرة واحد .وفي ،2011
تصميم ّ
حاز مختبر بيركلي من وزارة الطاقة على موافقة مبدئية
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لمشروع بناء ليزر إلكترونات حرة باسم مصدر ضوء الجيل
القادم ( ،)NGLSبينما كان يأمل مختبر «سلك» في تحديث
جهازه :مصدر «ليناك» الضوئي المتماسك ( ،)LCLSوهو
حاليا.
ليزر إلكترونات حرة يقوم بتشغيله ً
يقول المديرون في المختبرين إن هناك ً
مجال للعمل
كملين لبعضهما .وجهاز مصدر ضوء الجيل
على جهازين ُم ّ
القادم سينتج أشعة سينية «لينة» منخفضة الطاقة ،وهو
مثالي لتصوير المواد الحيوية ،والتفاعلت الكيميائية،
وحركة إاللكترونات في مدارات الذَّ َّرة الخارجية .ونقطة القوة
أ
الساسية لهذا الجهاز ستكون معدل التكرار العالي لنبضات
أ
الشعة السينية ،وهو ما سيتيح أخذ لقطات متعددة لحركة
اللكترون ،وإنتاج «أفلم جزيئية» للعمليات الكيميائية.
إ
وعلى نقيض ذلك ..سيزيد تحديث جهاز «ليناك» قدرته
على إنتاج أشعة سينية «صلبة» عالية الطاقة ،وهو ما
يتيح أخذ صور لترتيب الذرات واختراق العناصر الثقيلة
عميقًا ،لكن النبضات الكثيفة تلك ستأتي عند معدل تكرار
منخفض ،مما يستبعد إنتاج العمليات الديناميكية.
الطبعة العربية | سبتمبر
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء
أضواء ساطعة

تحديدا بالمواصفات التي
ال يفي مقترح جهاز مصدر ليناك للضوء المتماسك ( )LCLSومقترح مصدر ضوء الجيل القادم ()NGLS
ً
نادت بها لجنة استشارية تابعة لوزارة الطاقة األمريكية
المقترح
المشروع ُ

معدل التكرار

حد الطاقة األقصى

تحديث مصدر ليناك للضوء المتماسك ()LCLS

كيلوهرتز واحد

 25000إلكترون فولت

مشروع مصدر ضوء الجيل القادم ()NGLS

 1000كيلوهرتز

 720إلكترون فولت

توصية اللجنة

 100كيلوهرتز

 5000إلكترون فولت

كل النهجين سيجتذب مستخدمين .ولويس ديمورو
ـ فيزيائي الذرة بجامعة أوهايو في كولومبوس ـ حريص
وج ّس» ،حيث تُستخدم نبضة
على إجراء تجارب «ضخ َ
أشعة سينية أولية إلثارة ذ ََّرة ،وتستخدم النبضةُ التالية
لج ّس حالة الذرة .والنبضات المتجاورة في تصميم جهاز
َ
مصدر ضوء الجيل القادم ستكون مثالية لذلك ،لكن فيل
بكسبوم ـ فيزيائي الذرة بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا ـ الذي
يستخدم مصدر الضوء بمختبر «سلك» ،يقول إن جهاز
الجيل القادم سيعجز عن َج ّس العناصر الثقيلة ،ألنه يعمل
المحدثة من
جدا ،مقارنةً بالنسخة
ّ
عند طاقات منخفضة ًّ
جهاز «ليناك».
توصلت المجموعة الستشارية بوزارة الطاقة إلى أن
أ
علميا يحققها جهاز واحد يجمع نقاط
الغاية الوسع نطاقًا ًّ
القوة لدى جهاز مصدر ضوء الجيل القادم وجهاز «ليناك».
(انظر« :أضواء ساطعة») .وستساعد توصيات اللجنة وزارة
الطاقة في الستجابة ألعضاء الكونجرس الذين طالبوا
ً
مستقبل.
تبرر ليزر إلكترونات حرة
ُ
بح ّجة جامعة مانعة ِّ
علميا
الممكن
«أفضل
ليس
قدرة
أقل
فبناء جهازين صغيرين
ًّ
سينفق» ،حسب قول بار ِل ّتا.
مقابل كل دولر ُ
واستجابةً لتوصيات اللجنة ،هرول ٌّكل من المختبرين

لتوسيع نطاق ُمقترحه ،وناور كلهما؛ ليكون الظافر
باستضافة الجهاز الجديد .يقول بول أليڤيساتوس ـ مدير
مختبر بيركلي ـ إن تصميم جهاز الجيل القادم جعل حد
طاقته القصوى  720إلكترون فولت؛ لتظل تكلفة المشروع
دون  700مليون دولر .وزيادة الميزانية إلى  1.2مليار دولر
اللكترون أن يستطيل ويرفع طاقته
ستتيح لمعجل شعاع إ
بعيدا
ليس
رقم
وهو
فولت،
إلكترون
القصوى إلى 3000
ً
عما اشترطته اللجنة الستشارية،
«نريد أن نبني
وهو  5000إلكترون فولت« .إنه
جها ًزا ثوريًّا
امتداد واضح وبسيط لمقترحنا»
متمي ًزا ً
حسب قول أليڤيساتوس.
فعل»
رجمن ـ المدير
ب
أوڤه
يقول
ِ َ
المشارك لمشروع تحديث جهاز «ليناك» ـ إن تحديث
«ليناك» قد يصل به إلى معدل تكرار  10كيلوهرتز (،)kHz
لكن المقترح الراهن يرفعه إلى كيلوهرتز واحد فقط.
وللقتراب من الرقم الذي أوصت به اللجنة ،وهو 100
برجمن أن الجهاز سيحتاج إلى أن يستبدل
قر َ
كيلوهرتز ،يُ ّ
ً
معجل فائق التوصيل ،وهي سمة أساسية
بمعجله الحالي
في مقترح مختبر بيركلي .وفي النهاية ،يقول برجمن إن فكرة
تحديث جهاز موجود بالفعل أكثر واقعية في ظل القيود

القصة الكبرى

● عودة الدعوة لحماية مياه القطب الجنوبي
إلى جدول األعمال go.nature.com/uw1mpy
● وكالة التمويل العلمي اإلسبانية تسترد
ستخدم go.nature.com/6rjp8p
منحا بحثية لم تُ
َ
ً
● االستعانة بموارد خارجية قد يفتح المجال
لعلوم البحار /go.nature.com

w8y74c

التقنية الحيوية

مطاردة القمح الغامض المع َّدل
وراثيـًّا تزداد سخونة
اثيا.
يأمل الباحثون في تعقب أصول المحصول ُ
الم َع َّدل ور ًّ
مر حوالي خمسة أشهر منذ أن اكتشف ُم َز ِارع بولية أوريجون
ّ
اثيا غير ُم َر َّخص في حقل من الحقول
قمحا ُم َع َّدل ور
ًّ
التجارية؛ مما أطلق حظرا على واردات القمح أ
المريكي إلى
ً
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ومؤخرا ،بدأ موسم الحصاد ،ومعه
اليابان وكوريا الجنوبية.
ً
استثنائيا ،واستؤنفت الواردات
ًا
ث
حد
كان
ظهر أن هذا التلوث
ًّ
إلى كوريا الجنوبية.
ومع زحف جيش من موظفي جهات عديدة عبر حقول
القمح بشرق ولية أوريجون ،يظل لغز أ
النواع الدخيلة

استخدام المياه
في الغابات؛ وشبه
انقراض بعض األنواع
يعطل المنظومات
وي َح ِّسن
البيئية؛ ُ
الحديث االصطناعي

nature.com/nature/podcast

اثيا ً
ماثل في أذهان المحققين بوزارة الزراعة
أُ
الم َع َّدلة ور ًّ
المريكية ،الذين يحاولون تَ َت ُّبع مصدر هذه النباتات،
وصول ً إلى أحد حقول أبحاث زراعية .يقول المقربون
من دائرة التحقيق إن هوية الصنف موضع التحقيق ربما
تظهر خلل أسابيع ،مما سيقدم اكتشافًا تشتد الحاجة إليه
في هذا اللغز البوليسي الزراعي .ويمكن لهذا الكتشاف
اثيا في
أن يشير إلى سبب إطلق هذا القمح
ّ
المعدل ور ًّ
تخريبيا من بعض
ل
ً
الحقول ،إذ يقترح البعض أن يكون عم أ ًّ
البحاث الزراعية
النشطاء .يقول جيمس موير ،مدير مركز
أبدا َم ْن
نعرف
ل
بجامعة ولية واشنطن في بولمان« :قد
ً
الذي أطلق هذا الصنف».
أيضا« :لكن إذا عرف
ويقول ً
NATURE.COM
للمزيد حول المحاصيل
المحقِّقون النمط الجيني
وراثيا ،انظر
الم َع َّدلة
ًّ
ُ
لهذه النباتات؛ فسيتمكنون
دورية
العدد الخاص من
ّ
من تضييق دائرة البحث
«نيتشر»:
بعض الشيء».
go.nature.com/gafvrp
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go.nature.com/
rfktzp

هايدي لدفورد

بودكاست «نيتشر»

تقارير أخرى
دفقات أشعة
راديو من خارج
المجرة قد تساعد
في العثور على
مادة مفقودة

المزيد
أونالين

المالية الراهنة ،مقارنةً برؤية اللجنة الستشارية الطموحة،
«فاللجنة تقترح شي ًئا ،لكنها ليست َم ْن يدفع الفاتورة».
المعجلت ،مايكل بورلند ،من مختبر
يقول فيزيائي
ّ
أرجون القومي بإلينوي« :أشعل مناخ القيود المالية المنافسة
المقترحين» .ويتابع« :هناك تمويل محدود ،والوكالت
بين ُ
الحكومية تحتاج أن تقرر أي الجها َزين يقام أولً» ،لكنه يرى
طريقة واحدة ـ على أ
القل ـ تجمع بين المشروعين :مصدر
اللكترونات والمعجل الخطي فائق التوصيل من مقترح
إ
جهاز مصدر ضوء الجيل القادم ( )NGLSيمكن وضعهما
حاليا للستفادة
داخل نفق جهاز «ليناك» ( )LCLSالموجود ً
منطقيا
هذا
المموجة .ويضيف« :يبدو
من مغناطيساته
َّ
ًّ
عوضا عن البدء من الصفر في جهاز عالي الطاقة،
أكثرً ،
كمصدر ضوء الجيل القادم».
يقول توماس َر ِسل ،عا ِلم البوليمر بجامعة
ماساتشوستس في أمهيرست« :بالنسبة إلى المستخدمين،
لن تأتي أي خطة جديدة بسرعة» .يريد َر ِسل أن يستخدم
مصدرا أ
للشعة السينية سريع التكرار؛ ليراقب تبلر مواد
ً
ضوئيا تُستخدم في الخليا الشمسية .وجهاز
فاعلة
ًّ
«ليناك» الحالي ليس سريعا بما يكفي لنتاج أ
الفلم
إ
ً
التي يريدها ،بل إن مصدر ليزر اللكترونات الحرة أ
الول
إ
بالوليات المتحدة« ،ليناك» ،يرفض أربعة علماء مقابل
عالم واحد يُتاح له الوقت لستخدام الجهاز .زار َر ِسل
الشعة السينية أ
سينكوترونات (معجلت) أ
المريكية
ّ
أ
الربعة كلها ،لكن الطبيعة المنتشرة للضوء في تلك
أ
الب َنى البلورية مستحيلة.
الجهزة تجعل قدرته على فهم ِ
معين ،لن تستطيع أن تقوم بإجراء
يقول رسل« :عند حد ّ
التجربة التي تريدها ..فالمصادر الضوئية الموجودة ل
تمدنا بالقدرة الكافية»■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

وراثيا.
عدلَ ة
القمﺢ في حقل اختبار بجامعة أوريجون ،حيﺚ ُيساعد العلماء في
ًّ
الم َّ
التعرﻑ على أحد المحاصيل الشاذة ُ
ّ
NATALIE BEHRING/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
SOURCE: USDA, MONSANTO
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ﻭﺍﻳﻮﻣﻨﺞ

ﺃﻭﺭﻳﺠﻮﻥ
ﺇﻳﺪﺍﻫﻮ

ﺇﻧﺪﻳﺎﻧﺎ

ﻧﻴﻮﻫﺎﻣﺒﺸﺎﻳﺮ
ﻛﺎﻧﺴﺎﺱ

ﻛﻮﻟﻮﺭﺍﺩﻭ

ﻛﺎﻟﻴ
ﻔﻮ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ

ﻭﺭﺍﺛﻴﺎﺎ
ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺪ
ًّ
ﺍﻟﻤ ﱠ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ُ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎﺎ ﻟﻘﻤﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1997ﻭ ،2005ﺃﺟﺮﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ 256
ًّ
ً
ﻟﻠﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ  16ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻗﻤﺢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭﺭﻳﺠﻮﻥ.
ﻭﺭﺍﺛﻴﺎﺎ ﻇﻬﺮ
ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﺃﻱ ﻫﺬه ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ً
ًّ

ﺭﻧﻴﺎ

أ
تتبع علماء
خلل شهر أمن اكتشاف المر في شهر مايوّ ،
ً
وصول إلى صنف
وزارة الزراعة المريكية أصل هذه النباتات؛
اثيا  ،Roundup Readyوهو صنف مقاوم
القمح
َّ
المعدل ور ًّ
طورته شركة
،MON71800
دعى
ي
العشبية،
للمبيدات
ُ
ّ
«مونسانتو» الزراعية ،في سانت لويس ،ميسوري .أوقفت
مونسانتو المشروع في عام  2005بسبب مخاوف المزارعين
من امتناع العملء في الخارج أن يشتروا القمح أ
المريكي إذا
اثيا .وفي الوليات المتحدة،
احتوى على أصناف ُم َع َّدلة ور ًّ
اثيا ألغراض تجارية.
ر
و
ل
د
ع
لم يُ َص َّرح بعد بزراعة أي قمح ُم َ َّ
ًّ
تقول الشركة إن جميع البذور من التجارب الميدانية ـ التي
أجريت في أكثر من  400هكتار في  16ولية (انظر« :البحث
اثيا») ـ مرصودة بالكامل ،وهي إما
عن القمح ُ
الم َع َّدل ور ًّ
ُم َؤ ّمنة ،أو ُد ِّمرت.
وكانت مونْسانتو قد شحنت بذور الصنف MON71800
إلى المنتجين الزراعيين بجميع أنحاء البلد؛ لتهجينها مع
أصناف تجارية ُم َح ّسنة؛ لتلئم مناخ كل منطقة ،وطول
وحاليا ،يغربل المحققون بوزارة
نهارها ،وأمراضها الشائعةً .
الزراعة مئات العلمات الوراثية ،في محاولة لمضاهاة
البصمة الوراثية لقمح أوريجون الملوث مع أحد أ
الصناف
ُ ِّ
ً
مسجل لدى الوزارة.
ميدانيا
اختبارا
المنتجة في حوالي 256
ُ
ً
ًّ
قريبا من أوريجون
للبذور
منتج
مصدر
وقد يشير وجود
ً
إلى أن هروب البذور كان أمرا عرضيا؛ أما البذور آ
التية
ً
ً
عمدا بالبذور
أحدا قد احتفظ ً
من حقول بعيدة فتعني أن ً
ثم أطلقها.
إن تحديد هوية الصنف أمر صعب ،حسب قول مايكل
ّ
فيركو ،رئيس إدارة تنظيم التقنية الحيوية بمصلحة التفتيش
على صحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة .ولدى علماء
وزارة الزراعة قدر محدود من الحمض النووي للنبات إلجراء
تحليلتهم ،وهم حذرون في اختباراتهم ،لختلفات قاعدة
واحدة ،أو لتغايرات في عدد نسخ متتابعة متكررة وتكون
حالة فريدة بالنسبة إلى مختلف سللت القمح .يقول فيركو:
جيدا».
تقدما ً
«إن ذلك يستغرق وق ًتا ،لكننا نُحرز ً
قدمت شركة مونسانتو بوضوح تفسيرها المفضل للتلوث
أخبر
بالقمح المعدل ور ًّ
اثيا :التخريب .ففي شهر يونيوَ ،

روبرت فريلي ـ مسؤول التقنية أ
الول بالشركة ـ الصحفيين
أن «هناك أناس ل يحبذون التقنية الحيوية ،ويستغلون هذا
لكن الناشطين المعارضين
الحدث كفرصة لخلق مشكلت»ّ ،
جيدا بتدمير النباتات،
اثيا معروفون ً
للمحاصيل المعدلة ور ًّ
بدل ً من غرسها ،لكن فريلي يجادل بأن الذين يدخلون
بطريقة غير مشروعة إلى الحقول لتدمير المحاصيل يمكنهم
أيضا التسلل إلى الحقول التجريبية لجمع البذور.
ً
ْ
دعما ضئيل ً بين علماء النبات الذين
الفرضية
تلك
َى
ق
ل
ت
َ
ً
اتصلت بهم دوريّة «نيتشر» .يقول نورمان إلستراند ،عا ِلم
بيولوجيا النبات بجامعة كاليفورنيا ،في ريڤرسايد« :أفترض
جدا» .ويقول إن أي
أن ذلك محتمل ،لكنه احتمال ضئيل ًّ

عدل لديه .فقد
كثيرا بأن يعثر
الم َّ
على القمح ُ
مخرب أيخاطر ً
ِّ
أوريجون ُ فقط ،أ
المز ِارع كان قد رش حقل
ن
ل
كُشف المر في
ُ
اثيا بمادة جليفوسفات (المبيد العشبي
قمح غير ُم َّ
عدل ور ًّ
تحضيرا للمحصول
ا)،
اثي
ر
و
ل
عد
الم
القمح
الذي يقاومه
ُ َّ
ًّ
ً
الجديد؛ فلحظ وجود بضع نبتات قمح باقية؛ فأخطر
آ
الخرين بالكتشاف.
الملوثة يشير إلى أنها
ويجادل فريلي بأن توزيع النبتات ِّ
ألقيت هناك بفعل فاعل .فقد ُع ِثر عليها في بقع محددة
عدلة
الم َّ
بحقل واحد فقط من حقلين ُز ِرعا ببذور القمح غير ُ
اثيا نفسها ،لكن روبرت زيميترا ـ خبير تربية القمح بجامعة
ور ًّ
أوريجون بكورڤاليس ـ يقول إنه قد توجد تفسيرات أخرى
لمثل هذا التوزيعً ..
الم ِّلوث نبات قمح
فمثل ،إذا كان النبات ُ
اثيا
ر
و
ل
عد
الم
النبات
فسيزهر
شتوي،
ربيعي في حقل قمح
ُ َّ
ًّ
ويرمي أغلب بذوره قبل حصاد بقية المحصول .وستسقط
تلك البذور أسفل النبتة مباشرة ،وتولد مجموعات من الذُّ ِّريَّة
المقاومة للمبيدات العشبية.
يق ِر رينيه ڤان أكـر ـ وهو عالم أ
العشاب بجامعة جيلف
ِ
ُِ
بأونتاريو ،كندا ـ بأنه ليس بين التفسيرات تفسير واحد مقنع.
فقد أجرى ڤان أكر وزيميترا تجارب ميدانية منفصلة على
القمح منذ ِعقد ،وكلهما يقول إن شركة مونسانتو فرضت
متذكرا« :كان
رقابة شديدة على التجارب .يقول ڤان أكر
ً
ً
وصول
علينا رصد وإحصاء كل البذور الداخلة والخارجة،
إلى كل جرام» .ويتذكر زيميترا ـ بغير اعتزاز ـ ساعات قضاها
الحصادات ،وتنظيف كل جزء باستخدام الهواء
في تفكيك ّ
المضغوط ،وإزالة البذور بالملقط عند الضرورة.
أما كارول مالوري سميث ـ عالمة أ
العشاب بجامعة
ّ
أوريجون كورڤاليس ،التي كانت أول من اختبر نباتات
أوريجون منذ أشهر ـ فلم تُفاجأ بفرار إحدى بذور الختبار
اثيا
الميداني .فقد سبق أن وجدت محاصيل ُم َّ
عدلة ور ًّ
بأماكن غريبة .ففي ً ،2009
مثل ،وجدت شتلت بنجر
اثيا في كيس من التربة التي تباع لمزارعي
الم َّ
السكر ُ
عدلة ور ًّ
الحدائق .وتقول «هناك مواقع كثيرة في النظام ،حيث
يمكن حدوث أخطاء» .وتخلص إلى أنه «متى ما أطلقنا
هذه الجينات في الحقل ،ينبغي أن نفترض أنها ستبقى
في البيئة»■ .

ﺃﻭﻛﻼﻫﻮﻣﺎ

ﺃﺭﻳﺰﻭﻧﺎ

ﻫﺎﻭﺍﻱ
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء
الفيزياء

التصـويـر يصطـدم بحاجـز
الضجيـج
اللكترون يقترب من أقصى استبانة ممكنة.
الحدود الفيزيائية تعني أن مجهر إ

اللكترون
تلقت خطط تطوير الجيل القادم من مجاهر إ
ضربة قوية باكتشاف مصدر غير متوقع للضجيج
والتشويش ،قد يحبط جهود العلماء للوصول بدقة الستبانة
إلى مستوى دون حجم الذرة.
يصف باحثون يعملون لدى شركة تصنيع رائدة
بمجال البصريات المتقدمة مصدر ذلك الضجيج في
مؤخرا .1ويعتقد الباحثون أن
ورقة علمية قيد النشر
ً
بالمكان إيجاد طريقة لتخفيف الضجيج ،لكن خبراء
إ
يقرون بأن الكتشاف يمثل أحدث
لكترون
ال
مجاهر
إ
ّ
إشارة إلى أن مسعاهم الباهظ للتقاط صور أكثر تفصيل ً
أصبح يصطدم بحدود الفيزياء ذاتها .يقول البعض إن
أ
الفضل بذل تلك الجهود في صنع آلت أرخص ثم ًنا،
وتكون متاحة أكثر.
يتساءل ديفيد مولر ،الفيزيائي بجامعة كورنيل في
إثاكا ،نيويورك« :أليس من أ
الفضل أن يكون لدينا عشرة
أجهزة تعمل بدقة أنجستروم واحد ( ،)Ǻوتحل مئات
من مسائل علوم المواد ،بدل ً من جهاز واحد باهظ
الثمن ،قد ل يكون فعالً ،لكنه يحاول كسر الحدود
المعروفة؟».
اللكترون ـ التي تم تطويرها ألول مرة
إن مجاهر إ
ّ
في أوائل القرن العشرين ـ تعمل بإطلق إلكترونات
معينة ،ثم تستخدم الطريقة التي تشتتت
عبر مادة ّ
اللكترونات؛ إلنتاج صور أدق آلف المرات من تلك
بها إ
التي يلتقطها المجهر الضوئي العادي .ففي عام ،1959
طرح الفيزيائي أ
المريكي ريتشارد فينمان تحديًا شاقًّا:
الوصول إلى استبانة مستواها  0.1أنجستروم (0.1
عاما،
 ،)Ǻأي أصغر من قطر ذرة .بعد حوالي خمسين ً
وفي عام  ،2008أماط مختبر «لورنس بركلي» القومي
في كاليفورنيا اللثام عن إنجاز مشروع مجهر إلكترون
صحح للنحراف ( ،)TEAMبقيمة  27مليون
النفاذ ُ
الم ِّ
دولر ،وباستبانة  0.5أنجستروم( ،ضعف حساسية
ودقة مجهر أنجز قبل أربعة أعوام) ،أي أن الستبانة
بحجم أصغر الروابط الكيميائية في الطبيعة .ومنذ
ذلك الوقت ،يدفع المص ِّنعون باتجاه إنتاج تلك التقنية
بأسعار مقبولة ،ويخطط خبراء المجاهر في اليابان
وألمانيا آللت مجهرية ،استبانتها دون أ
النجستروم،
ويحاول الباحثون في بركلي الوصول إلى دقة أعلى
من تلك التي وصل إليها فريق «مجهر إلكترون النفاذ
المصحح للنحراف».
ومع ذلك ..ورغم الوصول إلى الستبانة المنشودة،
لم يحقق فريق  TEAMما كان يصبو إليه ..فأول جهاز
أنتجه المشروع كان أداؤه كالمتوقع منه ،لكن الجهاز
تطورا ـ أخفق في تقديم أداء
ورغم كونه أكثر
ً
الثاني ـ ُ
أفضل من سابقه.
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مجهر اإللكترون األلماني منخفض الجهد دون األنجستروم
للح ّد من الضجيج.
 ،SALVE2الذي ُيعاد تصميمه؛ َ

كان الجهاز الثاني يحتوي على مص ِّحح لالنحراف
اللوني ،وهو ُم َج َّمع معقد من عدسات كهربائية
ومغناطيسية تستهدف إزالة التشويش (عدم الوضوح)
الذي تسببه االختالفات في طاقة اإللكترونات .وكان
أمل الباحثين أن يساعد ذلك في الوصول إلى استبانة
 0.33أنجستروم ،لكن استبانة الجهاز الثاني جاءت دون
مستوى استبانة الجهاز األول .وفي عام  ،2010شرع
مهندسون بشركة أنظمة تصحيح اإللكترون البصرية
( )CEOSفي هايدلبرج بألمانيا ،وهي الشركة التي
أنتجت مجه ًرا مص ِّح ًحا قيمته حوالي  1.2مليون يورو
( 1.6مليون دوالر) ،يحققون في أسباب فشل الجهاز
الثاني.
الجابة بطي ًئا ،حسب قول ستيفان
كان الوصول إلى إ
أوليمان ،المهندس بشركة ( .)CEOSوبنهاية المطاف،
اكتشف أوليمان في تجارب هذا العام أنه يستطيع
المصحح ،لو استبدل به
أن يكرر التشويش بدون
ِّ

1. Uhlemann, S., Müller, H., Hartel, P., Zach, J. & Haider,
M. Phys. Rev. Lett. (in the press).
2. Schramm, S. M., van der Molen, S. J. & Tromp, R. M.
Phys. Rev. Lett. 109, 163901 (2012).
3. Hovden, R., Xin, H. L. & Muller, D. A. Phys. Rev. B 86,
195415 (2012).
4. Chen, C.-C. et al. Nature 496, 74–77 (2013).
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UTE KAISER/SALVE/CEOS1

يوجيني صامويل رايش

أنابيب فارغة من المواد المستخدمة في بناء الجهاز،
كسبيكة النيكل والحديد ،أو النحاس ،أو الفولذ غير
القابل للصدأ .وهذا يعني أن الضجيج ينشأ من ظاهرة
فيزيائية في المواد ،وليس من مشكلت خاصة بعدسات
المصحح .هذا التأثير يصبح أسوأ في درجات حرارة
أعلى .وهكذا أدرك أوليمان أن الضجيج ل بد أن سببه
اللكترونات في المواد،
الهتزازات الحرارية التي تهزهز إ
اللكترونات في
وتنتج مجالت مغناطيسية تصادم إ
شعاع المجهر.1
حاضر في كل مجاهر
ضجيجا كهذا
يُعتقد أن
ً
ٌ
«مصححات» شركة أنظمة
حجم
لكن
اللكترون،
إ
ِّ
اللكترون البصرية ( )CEOSـ طول أحدها متر
تصحيح إ
وتقدر
ووزنه ثلثة أرباع الطن ـ هو ما ِّ
يضخم الضجيجّ .
يحد من استبانة المجهر بنحو
الشركة أن هذا التأثير ّ
 0.45إلى  0.75أنجستروم ،مما يكفي لتفسير لماذا
فشل جهاز  TEAMالثاني في الوصول إلى دقة الجهاز
الذي سبقه.
«الحاجز إذن فيزيائي ،ولذلك ينبغي لنا أن نفكر
بجدية أكثر» ،حسب قول أو ِته قيصر ،خبير مجاهر
اللكترون بجامعة أولم في ألمانيا ،وهو مدير مشروع
إ
مجاهر اللكترون منخفضة الجهد دون أ
النجستروم
إ
مجهريْن
( ،)SALVEالمخصص له  12مليون يورو لبناء
َ
رائدين .يعمل هذا المشروع ( )SALVEمع أنظمة تصحيح
اللكترون ()CEOS؛ لعادة تصميم أحد تلك أ
الجهزة،
إ
إ
النشاء ،في محاولة لخفض مشكلة
وهو
حاليا تحت إ
ً
بعيدا عن المواد
الضجيج عبر تحريك شعاع إ
اللكترون ً
المسببة للمشكلة.
ِّ
إن التأثيرات المغناطيسية ليست هي السبب الوحيد
ّ
للضجيج المكتشف في السنين أ
الخيرة .ففي عام
َ
اللكترون،
 ،2012أظهر رود ترومب ـ خبير مجاهر إ
وزملؤه بجامعة ليدن في هولندا ـ أن تصحيح
النحراف الحديث غير مستقر بشكل جوهري ،وأن
تسبب
الضجيج الكهروستاتيكي وأنواع ضجيج أخرى ِّ
التشويش بعد عدة دقائق  .2وأوضحت مجموعة
مولر أنه في حدود الستبانة الراهنة ،يمكن للتأثيرات
اللكترونات
الكمية الناجمة عن استطارة إ
الميكانيكية ّ
المصورة أكبر أو
ات
ر
الذ
تجعل
أن
ات
ر
من ذرات البلو
َّ
أصغر مما هي ً
فعل.3
وحتى مع حدود استبانته الراهنة ،يستطيع مجهر
( TEAMبمستوى استبانة  0.5أنجستروم) أن ينتج
ائدا .ففي إبريل الماضي ،نشر الفيزيائي جون
علما ر ً
ً
مياو وفريقه ـ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس
ـ أول صور بمقياس ذري لعيوب بلورية بجسيم
4
دامن ـ رئيس المركز
نانوي من البلتينوم  .يقول أولي َ
اللكترون في بركلي ،حيث يوجد
القومي لمجهرية إ
جدا من تصوير ثلثي
قريب
مياو
المجهر ـ إن فريق
ٌ ًّ
أ
البعاد لجسيمات النانو .وذلك سيحقق هدف فينمان
الذي أراد تصوير المواد ذ ََّرة ِبذَ َّرة ،دون الحاجة إلى
دامن« :ل أرى أن هناك
الستبانة التي نادى بها .يقول َ
مشكلت في علوم المواد يمكن حلها عند استبانة
 0.3أنجستروم ،ول يمكن حلها عند استبانة 0.5
أنجستروم»■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
بيولوجيا اإلشعاع

فوﻛوشيمـا ِّ
توفـر
مختب ًرا بيﺌيًّا ﻃبيعيًّا
يقول علماء البيئة إنهم يحتاجون تمويل ً أكثر.
CHIYO NOHARA & JOJI M. OTAKI

ﺇيوين كاﻻويه

بعد أن ضرب زلزال بقوة  9درجات الساحل الشرقى
لليابان في مارس  ،2011وأطلق كارثة فوكوشيما النووية
اللكتروني إلى
بساعات ،أرسلت مارتا وين رسالة بالبريد إ
زملئها اليابانيينً ،
أول للطمئنان على سلمتهم ،ولحقًا
لوضع الخطط.
تقول وين ـ الباحثة في الوراثة السكانية بجامعة
فلوريدا ،جينزفيل ـ إن انهيار مفاعل تشيرنوبل النووي
في أوكرانيا في  1986كان فرصة ضاعت من الباحثين
الشعاعات منخفضة المستوى
لجمع بيانات عن آثار إ
على البيئة .ولم يتمكن العلماء المستقلون من الوصول
إلى المنطقة ِلعقد .وتتابع وين« :هذه المرة ،فكرت
أنه كان من المهم انتهاز الفرصة ،لجمع ودراسة
المعلومات حول النتائج الفعلية المحتملة لمثل هذه
الكارثة».
يدرسون
آخرين
ببيولوجيين
وين
التقت
ا،
ومؤخر
ُ
ً
حادثتي تشيرنوبل وفوكوشيما في اللقاء السنوى
لجمعية البيولوجيا الجزيئية والتطور في شيكاغو،
إلينوي ،ليعرضوا ما تعلموه حتى آ
الن ،والدراسات التى
يشعرون بضرورتها في المستقبل .يعتقد هؤلء العلماء
الشعاعات منخفضة
أن عملهم البحثي حول تأثير إ
المستوى على الحيوانات ،كالفراشات وعصافير
الشعاعات على البشر،
الدوري ،مهم لفهم تأثير تلك إ
وتداعيات ذلك على الستجابات الحكومية المناسبة
الشعاع.
لحالت تسرب إ
الشعاع
يقول ديفيد برينر ـ مدير مركز أبحاث إ
بجامعة كولومبيا ،نيويورك ـ إن آ
الثار المترتبة على
الشعاعات ليست مفهومة
تعرض البشر لمثل تلك إ
جيدا .وفي خطاب بتاريخ  18مارس إلى جون هولدرين،
ً
كبير مستشاري الرئيس أ
المريكى للشؤون العلمية ،دعا
برينر وزملؤه إلى استراتيجية بحثية شاملة للمشكلة.
يقول برينر« :نحن عالقون في مأزق ،ألننا مضطرون
لتخاذ قرارات حول سياسات بناء على مجرد تخمينات،
ل أكثر» .ويضيف برينرً ،
قائل إن المخاطر صغيرة،
الصابة بالسرطان .ففي مارس الماضي،
خاصة مخاطر إ
حدد تقرير لمنظمة الصحة العالمية بجنيف ،سويسرا،
مناطق ساخنة معينة بمقاطعة فوكوشيما ،حيث
يتوقع أن يشهد أ
الطفال زيادة طفيفة إلجمالي مخاطر
ُ
تعرضهم لبعض السرطانات النادرة ،كالتى تصيب الغدة
الدرقية ،لكن معظم الدراسات الوبائية البشرية ليست
واسعة بالقدر الكافي لرصد الزيادات الطفيفة في انتشار
الحالت النادرة.
يعتقد علماء ـ مثل وين ـ أن بإمكانهم سد بعض
الفجوات المعرفية بدراسة أنواع أخرى ،إذا استطاعوا
تأمين التمويل الضروري .وقد ثبت أن هذا صعب

للغاية في عالم تتعرض فيه البيانات المتاحة حول
الشعاع لنقاش ساخن في خضم الجدل
تأثيرات إ
الدائر حول استخدام الطاقة النووية.
إن بيانات فوكوشيما مشتتة ومحل خلف .وهناك
ّ
درس جوجي
موجة بحثية تتعلق بالفراشات .وبدورهَ ،
أوتاكي ـ عا ِلم البيئة بجامعة ريوكيوس في نيشيهارا،
اليابان ـ ألكثر من عشر سنوات أنماط بقع أ
الجنحة
والصفات الجينية أ
الخرى لنوع «زيزيريا ماها»
 Zizeeria mahaمن الفراشات اليابانية .يقول أوتاكي،
قدم ً
بحثيا بمؤتمر شيكاغو« :لم أحلم
عمل
الذي َّ
ًّ
قط باستخدام تلك الفراشة في بحث يتعلق بحادثة
نووية» ،لكن بعد حادثة النهيار النووي بفوكوشيما،
أقنعه اثنان من طلبه بالدراسات العليا بالبحث عن
أي تغيرات غير طبيعية في الفراشة ،كمؤشر بيئي على
الشعاع.
آثار إ
ذهب الفريق إلى فوكوشيما في مايو  ،2011بعد
شهرين من وقوع الزلزال ،وهو الوقت الذى تخرج فيه
الفراشات الجديدة من شرانقها ،وعادوا إليها في سبتمبر
 .2011جمع الفريق فراشات من مواقع ،يتراوح بُ ْعدها
كيلومترا .أظهرت
عن المفاعل النووي بين  20و225
ً
الحشرات التى جمعت في مايو مشكلت قليلة ،بينما
أظهرت ذريتها التى نشأت بمختبر شذوذًا متعد ًدا ،تم َّثل
في شكل أجنحتها الممسوخة ،وبقع العيون الغريبة،
وماتت فراشات كثيرة في طور العذريّة (A. Hiyama et
 .)al. Sci. Rep. 2, 570; 2012وقد أظهرت ذرية أكثر من
نصف الفراشات التي ُجمعت في سبتمبر تلك العيوب
أيضا فريق أوتاكي الفراشات لجرعات
نفسها .وقد َع ّرض ً
إشعاع في المختبر ،تماثل تلك التي ربما تلقتها قرب
فوكوشيما ،فظهرت العيوب نفسها في ذريتها .يقول
لكن أعتقد
أوتاكي« :يمكنك أن تأتي بتفسيرات أخرىْ ،
أكثر
وموت
الشعاع في تغيرات شاذة
تسبب إ
أن فرضيةَ ُّ
ُ
موسو ،عا ِلم الوراثة التطورية
تيم
ويقول
معقولية».
ّ
بجامعة ساوث كارولينا في كولومبيا« :هناك حاجة
توجه
ماسة إلى مثل هذه الدراسات» .وكان موسو قد ّ
مؤخرا إلى فوكوشيما ،ليبدأ موسم العمل الميداني
ً
متتب ًعا الطيور
الثالث منذ حادث النهيار
النوويِّ ،
والحشرات والحيوانات الصغيرة أ
الخرى .وبعد موسم

واحد من العمل الميداني ،شهد فريقه البحثى حالت
تجمعات
اجع أعداد بعض ُّ
نفوق لبعض الحشرات ،وتر ُ
الطيور (A. P. Møller et al. Environ. Pollut.164,
قريبا نتائج ثلث
 .)36–39; 2012ويأمل موسو أن ينشر ً
سنوات من المشاهدات .وللحصول على التمويل،
يقول إنه يتجه في معظم
أ
NATURE.COM
الحيان إلى المؤسسات
للمزيد حول كارثة
الخاصة .ويضيف« :أعتقد
فوكوشيما ،انظر:
go.nature.com/ulsz2n
أمرا بالغ
أن هذا قد يكون ً
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فراشة زيزيريا ماها اليابانية بﺄجنحة ﻏير طبيعية.

ً
تمويل من شركة
سياسيا» .وقد تَ َلقَّى موسو
الحساسية
ًّ
بمجال التقنية الحيوية ،ويعمل آ
الن مع
ألمانية تعمل
باحثين تدعمهم الحكومة الفنلندية .ويقول إن من
الصعب تأمين منحة من الحكومة أ
المريكية .وكانت
وزارة الطاقة أ
المريكية قد أوقفت بشكل كبير تمويل
برنامجها البحثي حول التعرض للإشعاعات منخفض
الجرعة ،بينما قدمت مؤسسة العلوم القومية ومعاهد
منحا قليلة ألبحاث حول هذا الموضوع.
الصحة القومية ً
ويضيف« :يبدو أن الوحيدين الذين يقومون بالبحث
مغامرون وانتهازيون ومستقلون» ،فهم «لديهم بعض
المرونة فيما يفعلون ،ويفعلونه على مسؤوليتهم ،دون
دعم رسمي».
يتحفظ علماء آخرون على التقارير المنشورة حول
أ
الضرار البيئية في فوكوشيما .ويقول هؤلء العلماء
إن أبحاث أوتاكي معيبة ،حيث يختلف شكل جناح
الفراشات وصفاتها أ
طبيعيا ،حسب الموقع
الخرى
ًّ
الجغرافي .ففي تعليق كتبه تيموثي يورجنسن،
الشعاع الجزيئية بجامعة جورجتاون
عا ِلم بيولوجيا إ
بواشنطن ،حول دراسة أوتاكي المنشورة في ،2012
قال« :ل ينبغي استخدام الدعاءات المثيرة لهذه
وس ْو ِقهم ليستنتجوا
الدراسة لترويع السكان المحليينَ ،
تعرضهم لهذه الجرعات المنخفضة
بشكل خاطئ أن ُّ
عرضهم لمخاطر صحية
ي
البيئى
الشعاع
نسبيا من إ
ُ
ًّ
موسو ِّحول أ
الضرار الواقعة
كبيرة» .وان ُت ِقد تقرير
على الطيور بعد سنة من حادثة فوكوشيما ،لعتمادها
على فترة واحدة لجمع عينات ،وافتقادها بيانات خط
الساس .ويعتقد ريتشارد ويكفورد ـ عالم أ
أ
الوبئة
أ
بجامعة مانشستر في بريطانيا ـ أن تلك البحاث
سيثبت أنها مربكة
البيئية حول تأثيرات
كارثة فوكوشيما َ
مثل جهود اكتشاف آ
الثار الصحية لدى بشر تعرضوا
لجرعات إشعاع منخفضة .لقد تغيرت أنظمة بيئية
عديدة ،وأنواعها الحيوية ـ بعد إخلء البشر منها ـ
بالشعاع.
بطرق ل علقة لها مطلقًا إ
دعما
تحتاج
فوكوشيما
بعد
تقول وين إن أبحاث ما
ً
أكبر لتحسين جودتها .وتكتب وين وزملؤها مسودة
«كتاب أبيض» ،وهي (وثيقة للتعامل مع مشكلة ما)،
لتأسيس معايير أفضل لجمع وتحليل ونشر البيانات.
أن تحدث كوارث أكثر ،كي
تقول وين« :نحن ل نريد ْ
نتمكن من جمع بيانات أكثر ،لكن إذا ما حدثت بالفعل،
أن نتعلم منها»■ .
فل بد ْ
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ﺍﻟﻤﺴﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻱ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ
ﱢ

ﺎ ،ﻳﺘﺤﺪﻯ »ﺩﺍﻳﺪﺍﻟﻮﺱ« ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻴﻮﺗﺮﻳﻨﻮ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻋﺎﻣﺎ،
ﻋﺎﻣ
ﺑﺈﺣﻴﺎﺀ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﺮﻫﺎ ً 80
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﺛﻼﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﻮﺗﺮﻳﻨﻮﺍﺕ.
ﻣﺴﺮﻉ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﻓﺎﺋﻖ
ّ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺩﺍﻳﺪﺍﻟﻮﺱ

Power: 800–2,500 kW
Energy: 800 MeV

 1300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺸﺎﻑ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻴﻮﺗﺮﻳﻨﻮ ﺍﻟﺨﻂ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
Power: 708 kW
Energy: 120,000 MeV

ﺍﻟﻤﺴﺮﻉ
ﺣﺎﻗﻦ
ّ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻱ
CHIYO NOHARA & JOJI M. OTAKI

ﻣﻌﺠﻞ
ﺧﻄﻲ

ﻫﺪﻑ
ﺟﺮﺍﻓﻴﺘﻲ

ﻣﻌﺰﺯ
ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ
 8 ،1.5ﺃﻭ 20
ً
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﺎﻑ

ﺍﻟﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
15 m
Protons
Neutrinos

ﺍﻟﺘﻴﭭﺎﺗﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻞ
1,000 m

kW, kilowatts;MeV, megaelectronvolts

الج َسيمات
فيزياء ُ

ُ
المـ َدارِي
الم َسـرِّع َ
يعـود مجـ َّد ًدا

يأمل الفيزيائيون أ
المريكيون في إحياء تقنية كلسيكية لدعم تجارب
النيوترينو أ
الساسية.
يوجيني صامويل رايش

| 24

سبتمبر
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التكلفة لختبار عدم تماثل المادة والمادة المضادة.
سيلقى بالبروتونات الساكنة
وحسب هذه الخطةُ ،
مسرع مداري صغير ،ثم يتم تسريعها
ً
تقريبا في مركز ّ
عبر المجالت المغناطيسية في حلزونات ،حتى تصل
المسرع الخارجية .وتلك البروتونات المنشطة
حافة
ّ
لمسرع مداري ثاني أكبر ،قُطره حوالي
إدخالها
سيتم
ّ
ليسرعها أكثر .وسيتم إطلق إشعاع البروتون
متراّ ،
ً 15
الناجم عن هذه العملية على هدف من الكربون
والنحاس؛ ليولّد جسيمات تُسمى البايونات ،pions
يضمحل بعضها إلى مضادات نيوترينو.
وبتكلفة حوالي  130مليون دولر لهذا الزوج من
المسرعات المدارية ،سيكون مشروع «دايدالوس»
ّ
أرخص وأصغر كثيرا من تجربة نيوترينو الخط أ
الساسي
ً
الم َس ّرع المداري») .ولن
الطويل (انظر« :إعادة تدوير ُ
المسرعات المدارية في الوصول إلى طاقات
تنجح
ّ
البروتونات التي تولدها معجلت البروتونات في
جزئيا ـ بالتشغيل عند قدرة أعلى ـ
فيرميلب ،لكنها ًّ
ً
مماثل من مضادات النيوترينو في الثانية
ستولِّد عد ًدا

تقارير أخرى

المزيد
أونالين

● فيروسات عمﻼقة تشير إلى وجود

»النطاﻕ الحيوﻱ الرابﻊ«go.nature.com/2m1ab9
● إعادة برمجة الخﻼيا الجﺬعية
باستخدام كيماويات ،ال جينات

go.nature.com/pspbw7

القصة الكبرى
إيطاليا تنشر أول
متعمﻖ
تقييم
ِّ
للجامعات ومراكز
األبحاﺙ go.nature.

com/zb2gml

● مجموعات أقرباء بالحالة البرية لمحاصيل
تضم فجوات كبيرة go.nature.com/w4bkob
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منذ عام  ،1982يُ ِقيم فيزيائيو الجسيمات ـ بين الحين
آ
والخر ـ في الهواء الطلق الجبلي النقي في سنوماس
معجلت
بولية كولورادو؛ لتكوين أجيال متعاقبة من ِّ
الجسيمات.
ُ
تجمع سنوماس
سيكون
الموازنة،
قيود
إلى
ونظرا
أّ
ً
للدراسة الصيفية هذا العام ـ هو الول منذ عام
طموحا ..فممارسة التخطيط على مستوى
 2001ـ أقل
ً
القاعدة ،الذي يبدأ في  29يوليو ،سيستغرق أسبو ًعا
واحداً ،
بدل من ثلثة أسابيع .وسيقيم الفيزيائيون في
ً
تواضعا ـ مينيابوليس بولية مينيسوتا ـ من
مكان أكثر
ً
موقعهم الجبلي المعهود في كولورادو.
والفكرة التي تستولي على انتباه الفيزيائيين آ
الن
أيضا فكرة متواضعة
أثناء تحضيراتهم للِّقاء هي ً
مسرع منخفض الطاقة ،وعالي الكثافة،
ومقتصدةّ :
المسرع المداري ( .)Cyclotronتلك التقنية،
سمى
يُ ّ
ِّ
خدمت أ
عاما ،تراجعت
ثمانين
منذ
مرة
ول
ل
ت
اس
التي
ً
لصالح ُمعجلت الجسيمات أ
الكثر جاذبية ،التي تُ َشغِّ ل
ِّ
منشآت كمصادم الهادرون الكبير ( )LHCبمختبر أوروبا
الج َسيمات «سيرن» ،قرب جنيف بسويسرا.
لفيزياء ُ
ومع بحث الفيزيائيين عن طرق أرخص لختبار
المسرعات المدارية بع ًثا
أسئلتهم الكبرى ،قد تشهد
ِّ
جديدا.
ً

الجسيمات بمعهد
تقول جانيت كونراد ،فيزيائية ُ
تكنولوجيا ماساتشوستس ( )MITبكمبريدج ،ومن
المتحدثين باسم مشروع «دايدالوس» DAEδALUS
التعاوني ،وهو مقترح لتوليد شعاعات نيوترينو دون
المستوى الذري باستخدام مسرعات مدارية« :نحتاج
تماما».
شي ًئا خارج أنماط التفكير السائدة أ ً
المريكية مصادم
وبعد أن أغلقت وزارة الطاقة
الجسيمات عالي الطاقة «تيڤاترون»  Tevatronبمختبر
ُ
معجل فيرمي القومي (فيرميلب  )Fermilabفي
ّ
باتاڤيا بإلينوي ،ركز فيزيائيو الجسيمات أ
المريكيون
اهتمامهم على توليد شعاعات جسيمات عالية
الكثافة ،وليست عالية الطاقة؛ ليستطيعوا إنتاج

كمية كبيرة من البيانات في الثانية الواحدة .وبتلك
منافسا لمصادم
الطريقة ،ورغم أن فيرميلب لم يعد
ً
الهادرون الكبير فيما يخص الطاقة ،يمكن إعادة
توظيف شعاعات بروتونات «تيڤاترون» المتوهجة؛
ائدا بمجال الكثافة.
ليكون ر ً
طور فيرميلب بسرعة خططه لتجربة رائدة من
حيث ّ«الكثافة» باسم «تجربة نيوترينو الخط أ
الساسي
الطويل» ( .)LBNEوسوف تولِّد التجربة شعاعات من
النيوترينو ومضادات النيوترينو بامتداد مسار تحت
أ
ً
وصول إلى المكشاف
الرض يبلغ  1300كيلومتر،
الموجود في منجم هومستيك قرب ليد بولية ساوث
داكوتا .ويُعتقد أن النيوترينوات ومضاداتها تتصرف
تقريبا ،لكن تجربة نيوترينو
بشكل متطابق بكل سبيل
ً
الخط أ
الساسي الطويل ستبحث عن الفروق الحاسمة
بينهما .وستراقب التجربة الطريقة التي تتشكل أو
تتحول بها أ
النواع الثلثة من النيوترينو إلى بعضها
البعض في طريقها بامتداد الشعاع ،ثم تعاد التجربة
وأي فروق
مرة أخرى بشعاع مضادات النيوترينوّ .
يلتقطها المكشاف ستشير إلى عدم تماثل جوهري،
وهو ما سيسهم في تفسير احتواء الكون على مادة
كثيرا من المادة المضادة.
أكثر ً
عام  ،2012طلبت وزارة الطاقة أ
المريكية من
في
فيرميلب التخلي عن تلك الخطط الطموحة (انظر
«نيتشر» ،)Nature 485, 16; 2012 :فعاد مختبر فيرمي
بتصميم ،تكلفت مرحلته أ
الولى حوالي  800مليون
كثيرا من الفيزيائيين قلقون بشأن كون تلك
دولر ،لكن ً
التجربة المخفّضة أقل دقة.
يبرز مشروع «دايدالوس» آ
الن كبديل منخفض

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
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الواحدة ،منتجةً بذلك كمية مماثلة من البيانات.
أيضا شعاع
وستولد مسرعات «دايدالوس» المدارية ً
مضادات نيوترينو أنقى من نظيره في تجربة نيوترينو
الخط أ
الساسي الطويل ،ألن مستويات الطاقة التي
يُشغّ ل عندها «دايدالوس» تتيح للنحاس الموجود في
الهدف ً
فصل نظيفًا للبايونات موجبة الشحنة ،وهذه
تنتج بدورها مضادات نيوترينو مرغوبة.
سرعات المدارية على ثلث
ويمكن نصب أزواج ُ
الم ّ
مسافات أو خطوط أساسية مختلفة حول المكشاف
ذاته ،الذي يقيس لكل شعاع عدد مضادات النيوترينو
التي تتحول إلى نوع آخر أثناء رحلتها .وبتشغيل
متزامن لثلثة خطوط أساسية ،يمكن لـ«دايدالوس»
رسم أنساق وأشكال الموجات الخاصة بذبذبات
مضادات النيوترينو .وفي حالة عدم تماثل المادة
والمادة المضادة ،ستتخذ أشكال تلك الذبذبات
نسقًا معي ًنا ،ولن تكون هناك حاجة إلى إجراء تجربة
منفصلة بشعاع نيوترينو.
ستحتاج التجربتان إلى مكشافات سائلة كبيرة ،لكن
كونراد تلفت إلى أن اليابان بدأت بالفعل في تخطيط
مكشاف مائي للنيوترينوات الفيزيائية الفلكية ،يمكن
سرعات «دايدالوس»
أن يفيد «دايدالوس»ّ .
إن ُم ّ
رخيصة وصغيرة بما يكفي إلعادة إنتاجها وبنائها
حول مكشافات موجودة مسبقا ،وليس العكس .تقول
المسرعات
كونراد« :روعة دايدالوس أنه ينسيك تلك
ّ
العالقة في المختبرات».
لقت الفكرة إعجاب فيزيائيين آخرين .يقول
جوناثان روزنر ،فيزيائي الجسيمات بجامعة شيكاغو
في إلينوي ،المشرف على دراسات سنوماس بصفته
رئيس قسم الجسيمات والمجالت بجمعية الفيزياء
أ
المريكية« :إنه مقترح بعيد النظر بالنسبة إلى كيفية
تناول ذبذبات النيوترينو».
ميليند ديوان من مختبر بروكهيڤين القومي في
أوب ُتن ،نيويورك ،وأحد المتحدثين باسم تجربة
نيوترينو الخط أ
الساسي الطويل ،يقول إن الفكرة
تقنيا ،لكنه يضيف ً
قائل« :لم يتم
مثيرة للهتمام ًّ
إثباتها أو إقرارها بعد ،وتحتاج الوليات المتحدة
إلى اللتزام ببرنامج داخلي قوي يقوم حول تجربة
نيوترينو الخط أ
الساسي الطويل التي اعتمدتها وزارة
الطاقة لجلب التمويل الدولي».
بارزا في تقرير
وإذا احتل مشروع «دايدالوس» مكانًا ً
سنوماس النهائي المتوقع في نوفمبر ،فقد يجد مكانًا
على جدول أعمال لجنة بحث أولويات مشروعات فيزياء
الجسيمات ( ،)P5وهي مجموعة من مستشاري وزارة
ُ
أ
قريبا بعد استلم
الطاقة المريكية ،التي ستجتمع ً
رجح
تقرير سنوماس؛ وتشرع في ترتيب المشروعات .ويُ ّ
أن توصي اللجنة بانخراط أمريكي في آلت الطاقة
العالية ،كمصادم الهادرون الكبير ( ،)LHCوآلة الجيل
القادم ،التي تطمح اليابان لستضافتها (المصادم
أيضا تجديد التأكيد
الخطي الدولي) .ويمكن للجنة ً
ـ الوارد في تقريرها سنة  2008ـ على أهمية آفاق
الكثافة العالية ،وأدى إلى مقترح تجربة نيوترينو الخط
أ
الساسي الطويل.
أ
وبعض الفيزيائيين المريكيين يقولون إن انكماش
الموازنات أ
المريكية يعني أن التنافس بين المشروعات
قد ينتهي إلى تفضيل على أساس الستحقاق العلمي
والتكلفة ،وليس لما يمثله بالنسبة إلى برنامج أي دولة
أخرى .يقول روزنر« :ينبغي أن نشد أحزمتنا ،ألن حال
آ
العمل الن لم يعد كالمعتاد»■ .

«تليسكوب المنظار الكبير» ـ أكبر تليسكوب في العالم ـ يتم تشغيله ،كما لو كان بمرآة واحدة.

علم الفلك

متاعب التسنين في
تليسكوب ضخم
تليسكوب المنظار الكبير يستهل مسيرته ببداية كسولة.
ألكزندرا فيتزه

في إبريل الماضي ،حدث إخفاق في المرصد الفلكي
الواقع على قمة جبل جراهام ،على ارتفاع  3200متر
مفتوحا صمام على أنبوب تبريد
في أريزونا .فقد علق
ً
مرآة ثانوية في تليسكوب المنظار الكبير ( ،)LBTوهو
السطوانة ،له مرآتان أساسيتان
جدا مزدوج إ
شيء ضخم ًّ
كل منهما بعرض  8.4أمتار .وبمرور الوقت ،كان يمكن
ألي شخص أن يجد أن إحدى مرايا التليسكوب الثانوية
الصغرى مغطاة بالصقيع المتجمد .ول ََدى ذوبان الجليد؛
تتحطم هذه المرآة الرقيقة ،التي تركز الرؤية المزدوجة
التقان.
في تليسكوب المنظار الكبير داخل بؤرة بالغة إ
كان الحادث ـ في حد ذاته ـ خلل ً ثانويًّا ..فالفنيون
يقومون بالفعل بتركيب قطع غيار بديلة لتلك المعطوبة،
ويتوقعون أن تعمل المرآة مرة أخرى في بضعة أشهر.
ويواجه التليسكوب ـ الذي بلغت كلفته  200مليون
دولر ـ مشكلت أخرى أكبر بكثير .ومع أنه أبصر «أول
ضوء» من خلل مرآته
NATURE.COM
،2005
اليسرى عام
للمزيد حول التليسكوبات
وفتح «عينه» أ
خرى
ال
العمالقة ،انظر:
عام  ،2008إل أن go.nature.com/iizkao
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تليسكوب المنظار الكبير يتخلف عن تليسكوبات أخرى
النتاج العلمي .فخلل ثماني سنوات،
حجما في إ
تضاهيه ً
منح التليسكوب الفلكيين  %60فقط من وقته المخصص
أ
للرصاد ،وكرس الوقت الباقي لوضع أجهزته قيد العمل.
غالبا عدة سنوات لتكثيف
تستغرق التليسكوبات
الكبيرة ً
إنتاجها العلمي ،لكن عدد أ
الم َحك ََّمة المنشورة التي
بحاث
ال
ُ
جاءت من تليسكوب المنظار الكبير قد ارتفع بالكاد( .انظر
الرسم البياني «مشكلة مزدوجة»).
عين المجلس المشرف
العلمي،
النتاج
وعلى أمل زيادة إ
َّ
على التليسكوب ـ وهو مزيج من هيئات بحثية أمريكية
مديرا للتليسكوب
وإيطالية وألمانية ـ كريستيان فيليت
ً
في فبراير الماضي .كان عمله الرئيس هو تعزيز معدل
الكتشافات العلمية ،كما فعل في منصبه السابق كمدير
لتليسكوب كندا–فرنسا–هاواي بقياس  3.6أمتار على قمة
مونا كيا في هاواي ،وأن يفعل ذلك بسرعة.
يقول تشارلز وودورد ،الفيزيائي الفلكي بجامعة منيسوتا
في ِمنيابوليس ،ونائب رئيس مجلس تليسكوب المنظار
الكبير« :يمكنك فقط انتظار جودو (المنقذ) ً
جدا».
طويل ًّ
ومبدئيا ،ل تختلف متاعب تليسكوب المنظار الكبير عن
ًّ
تلك التي تواجه أي آلة أبحاث ضخمة متعددة الجنسيات.
فقد استغرق البناء زم ًنا أطول مما ُخطِّط له ،وتأخر
الطبعة العربية |
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ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

الحفاﻅ البيﺌي

ْ
الح ْبﻞ في
ب
ﺸ
ﺧطة ُع
َ
الصين مبالغة شديدة

يقول الخبراء إن سور شانجهاي البحري يعطل الحياة الطبيعية أ
بالراضي الرطبة.

تشو من شنغهاي
جين ِ

على جزيرة في شانجهاي تقع بفم نهر يانجتسي
بالصين ،يُخطط لبناء سور عظيم في العصر الحديث
لدحر الغزاة ،لكن العدو هذه المرة هو عشب ُمغير.
| 26
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ً
وبدل من إبقاء الغزاة خارجه ،سيعمل هذا السور ـ
البالغة تكلفته  163مليون دولر أمريكي ـ على تطويق
الغزاة وإغراقهم.
النبات هنا من نوع سبارتينا Spartina alterniflora
متعدد أ
الوراق ،أو عشب الحبل الناعم ،وهو عشب

شرس ،يغزو وينمو في أ
الراضي السبخة المالحة،
وموطنه أ
الصلي شرقي أمريكا الشمالية .وقد اس ُتقدم
إلى الصين في عام 1979؛ لقدرة جذوره على احتجاز
مثاليا لمنع تآكل التربة واستصلح
الرواسب ،مما يجعله ًّ
أ
سريعا عبر أقاليم
العشب
الراضي .ومنذئذ ،انتشر
ً
مغطيا حوالي  400ألف هكتار (انظر:
الصين الساحلية،
ً
«غزو ساحلي») .غزا عشب الحبل بل ًدا عديدة ،لكن
«أكبر غزو لعشب الحبل في العالم هو في الصين»،
اليكولوجيا بجامعة
حسب قول دونالد سترونج ،عا ِلم إ
ديفيز .ويتابع بقوله« :كان استقدامه محاولة
كاليفورنياِ ،
للهندسة البيئية ،لكنها خرجت عن السيطرة».
أصبح تهديد عشب الحبل حا ًّدا بشكل خاص بجزيرة
تشونجمنج ،التي يؤوي طرفها الشرقي محمية شانجهاي
تشونجمنج دونجتان الطبيعية الوطنية بمساحة 24
إيكولوجيا
ألف هكتار ،وأعلنت منطقة دولية مهمة
ًّ
باتفاقية َرمسار ،وهي معاهدة دولية للحفاظ على
أ
الراضي الرطبة .تشكل المحمية محطة لمليين الطيور
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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عرضها 11.8م ،مما يجعل تليسكوب المنظار
وصول التجهيزات ،ووقعت حوادث .لكن
تليسكوب المنظار الكبير هو التليسكوب ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ
الكبير أكبر تليسكوبات العالم.
أ
ﻟﻘﺪ ﺗﺨﻠﻒ »ﺗﻠﻴﺴﻜﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ« ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
القيمة للمشروع حدة الصورة
الوحيد في العالم الذي يملك مرآتين
من الصول ِّ
عملقتين منفصلتين على جبل واحد ،أ
90
البالغة ،وتعود إلى نظام البصريات التكيفية
مر
ال
ﺟﻴﻤﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻮﺏ
80
ﺟﺪﺍ
ﻛﻴﻚ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ًّ
بتليسكوب المنظار الكبير ،الذي يستخدم
الذي يُعقِّد كل شيء من التصميم والبناء
70
ﻣﺎﺟﻼﻥ
إلى أ
ﺗﻠﻴﺴﻜﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺭ
مرايا ثانوية قابلة للتشوه؛ لتصحيح تشوهات
الرصاد.
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
60
أ
غلف الرض الجوي .إنها إحدى هذه المرايا ـ
يقول شياوهوي فان ،الفلكي بجامعة
50
على جانب التليسكوب أ
اليمن ـ التي تعطلت
العلمية
أريزونا في توسان ،الذي يرأس اللجنة
40
30
بعد حادث أنبوب التبريد الذي وقع في
الفنية لتليسكوب المنظار الكبير« :نحن
20
عما إذا كنا نستطيع إدارته بشكل
جيدا ،فإن
إبريل الماضي .وعندما يعمل ً
دوما نتكلم ّ
ً
10
التكيفية هذا «ل يضاهيه
البصريات
نظام
بشكل
تمويله
مكان
بال
كان
إذا
أفضل ،أو ما
إ
ُّ
0
 6نظام في العالم» ،حسب قول ريتشارد
أفضل» .ويضيف« :لكن بيت القصيد في
5
4
3
2
1
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮ ﺃﻭﻝ ﺑﺤﺚ
جرين ،الفلكي بجامعة أريزونا ،الذي تنحى
نظام معقد كهذا هو صعوبة ذلك فقط».
ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺁﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺻﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎ .ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ
ً
ﺤﻜﻤﺔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ
ﺤﻜﻤ
ﺍﻟﻤ ﱠ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ُ
عن إدارة تليسكوب المنظار الكبير في فبراير،
الكبير
إن تصويب أداء تليسكوب المنظار
ﺍﻟﻤﺮﺍﺻﺪ ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ألنه أراد استمرار التركيز ـ جزئيا ـ على أ
الجهزة،
النطلق
ضرورة حاسمة ،ألنه يمثل نقطة
ًّ
قبل الدفع نحو إنتاج علمي أكثر .وتتيح عينا
التكنولوجية للجيل القادم من التليسكوبات
العملقة ،التي ستستخدم مرايا متعددة تعمل بتناغم .متساوية في ثلثة أرباع ملكية التليسكوب .ويعود ثُمنه تليسكوب المنظار الكبير الحادتان رصد أ
الجرام السماوية
َّ
ْ
دوارة حول نجوم أو أجرام
مترا في لجامعة ولية أوهايو في كولومبوس ،وال ُثمن المتبقي مشترك التي تقترب من غيرها ،ككواكب ّ
وستعتمد التليسكوبات المخطط لها بقياس ً 30
هاواي وتشيلي على أنظمة تكنولوجية تم اختبارها في بين ولية أوهايو ،وثلث جامعات أمريكية أخرى .يقول قرب الثقوب السوداء.
«غالبا ما أشير إلى تليسكوب المنظار الكبير على
وتزداد قدرة استبانة تليسكوب المنظار الكبير أكثر لدى
تليسكوب المنظار الكبير .يقول أدريانو فونتانا ،من مرصد وودوردً :
اليطالي في تليسكوب أنه كونفيدرالية بين أطراف مهتمة أكثر من كونه مشاركةً » .تشغيله كمجموعة عملقة من المناظير .هذه الطريقة،
روما الفلكي ( ،)INAFورئيس الفريق إ
جامعا للضوء ،تنتج استبانة
تداخل
مقياس
تتطلب
التي
جاء
ثم
الكبير،
المنظار
تليسكوب
بناء
تم
،2002
في
الكبير
المنظار
تليسكوب
المنظار الكبير« :أنا ل أنظر إلى
ً
باعتباره آخر تليسكوب بقياس  8أمتار ،بل باعتباره مرحلة التحدي المتمثل في وضعه قيد العمل .وكان حجمه الهائل (كثافة نقطية) تكافئ نظيرتها لدى تليسكوب عرضه 22.8م.
وفي ربيع هذا العام ،بدأ مقياس التداخل للتليسكوب
مشكلة في حد ذاتها :فوجود مرآتين ،زنة الواحدة  16ط ًنا،
مترا».
متوسطة نحو تليسكوبات بقياس ً 30
أخرى مسحا أ
للشعة تحت الحمراء ،لصطياد كواكب خارجية
يجري
المشكلت
إن
يقول أنصار تليسكوب المنظار الكبير
مشكلة
وهناك
البنية.
التواء
ب
يسب
واحد
جبل
على
ً
ِّ
بالضافة إلى غبار بروجي خارجي متروك في أقراص
حلها ،وعند ذلك سيزيد إنتاج التليسكوب العلمي .يقول بيتر في توجيه المرآتين في التجاه نفسه بالضبط.
عملقة ،إ
النشاء تشكيل الكواكب حول نجوم أخرى .كما تخطط وكالة «ناسا»
ومع ذلك ..فقد
ستريتماتر من جامعة أريزونا ،وأحد قادة مشروع تليسكوب
أنفق معظم الوقت ـ منذ إ
المنظار الكبير منذ بدايته« :سوف ترى كل شيء يقلع فعل» .ـ على تركيب وتشغيل ِثلثة أزواج من أ
مسحا
لتجري
التليسكوب؛
هذا
منظار
طريقة
لستخدام
هذه
من
جهزة.
ال
ً
ُ ِ
ً
أ
الجهزة الستة المتوقعة ،وصلت بالفعل إلى التليسكوب مماثل ً لكتشاف أماكن ،قد تولد بها كواكب ،ولمساعدة
وكان ستريتماتر قد ظن عدة مرات أن مشروع تليسكوب
آ
الشارة الواردة من غبار بروجي خارجي،
المنظار الكبير لن يتحقق .لقد ولدت الفكرة خلل ثمانينات أربعة فقط حتى الن :كاميراتان بُ ِن َيتا في إيطاليا ،إضافة الفلكيين في إزالة إ
أ
بوجه ،التي قد تحجب أي مؤشرات كوكبية.
القرن العشرين ضمن مشروع كولومبوس إاليطالي المريكي ،إلى مطياف ألماني ،ومطياف أمريكي .يقول ريتشارد ِ
واصطدمت بعقبة رئيسة لدى اختيار جبل جراهام كموقع الفلكي بجامعة ولية أوهايو ،والباحث الرئيس بالمطياف
حاليا .فقد أُغلق تليسكوب
ّ
إن هذه الجهود قيد النتظار ً
أ
مستقبلي للتليسكوب .والشتباكات مع أنصار الحفاظ على
المريكي« :كان هناك منحنى تعليمي ضخم خلل التعامل المنظار الكبير في  8يوليو لثلثة أشهر ،مثلما يحدث كل
البيئة ـ ل سيما حول الحفاظ على سللة السنجاب أ
جميعا آثار جراح صيف ،بسبب الرياح الموسمية في أريزونا .وبينما يقوم
«لدينا
ويضيف:
المشروع».
أجهزة
مع
الحمر،
ً
التكيفية الثانوية ،هناك اختبارات
غائرة من جراء هذا».
التي تستوطن الجبل ـ َّأخ َر ْت البناء حتى عام .1997
الفنيون بإصلح المرآة ُّ
أ
الن ،نظرا إلى آ
إن الفلكيين مثابرون حتى آ
مضطرة للنتظار .يقول فيليت:
التداخل
لمقياس
حاسمة
ل
تمو
العلمية
فاق
ال
ّ
المر المعقد كذلك هو المؤسسة الدولية التي ِّ
ّ
ً
نواح ..لكن خلل سنتين أو ثلث
وتدير تليسكوب المنظار الكبير .فهناك هيئات تعاونية التي يَ ِع ُد بها التليسكوب .فاقتران مرآتيه ً
معا يجمع ً
قدرا «إنها مشكلة من عدة ٍ
متأخرا»■ .
كان
أنه
أحد
يتذكر
لن
سـنوات،
آة
ر
بم
مفرد
تليسكوب
كبيرا من الضوء ،يعادل ما يجمعه
في �كل من أريزونا وإيطاليا وألمانيا ،تسهم كل منها بحصة
ً
ً

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
LI BO

مجتاحا.
أساسا ﺇلى الصين؛ للمساعدة في استصالح األراضي من البحر ،ولكنه أصبﺢ
الح ْبل
ً
ً
ُق ِّد َم ُع ْشﺐ َ

SOURCE: LI BO

المهاجرة شتا ًء ،وهي موقع مهم لتفريخ وتغذية أكثر
من  60نو ًعا من السمك ،من ضمنها سمك الحفش
الصيني المهدد بالنقراض.
كان انتشار عشب الحبل هناك «مثل السرطان»،
ملتهما حتى
بحسب مدير المحمية تانج تشينجدونج،
ً
الن  %10من أ
آ
الراضي الرطبة .يستعمر العشب مساحة
بتشكيل حزم كثيفة بجذور عميقة الختراق ،خانقًا
ملتهما سهول
وخافيا اللفقاريات،
النباتات المحلية،
ً
ً
الطين ومجففًا أ
الراضي الرطبة .في دونجتان ،تقول ما
چيجون ،عالمة الطيور بجامعة فودان في شانجهاي:
«كانت لهذا عواقب مدمرة ألنواع كثيرة من الطيور» .ففي
ماضي المحمية ،كان هناك الكثير من طيور منقار ببغاء
القصب  Paradox ornis heudeiالذي يعشش في نبات
عد من أشهر أنواع الطيور المعروفة
القصب البلدي ،ويُ ّ
في تشونجمنج ،لكن تراجعت أعداده بنسبة  %40خلل
العقد الماضي ،حيث استولى عشب الحبل على أكثر
من نصف موطنه الطبيعي .كذلك يهدد انحسار السهول
الطينية مئات آلف الطيور الساحلية المهاجرة التي تعتمد
على المحمية للتوقف فيها خلل رحلتها.
وأفضل طريقة للتخلص من عشب الحبل المنتشر
بمساحة واسعة هي رش المنطقة الموبوءة بمبيدات
عشبية من طائرة عمودية ،مثلما تم بنجاح في غرب
الوليات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ،لكن لم تحصل
إدارة المحمية على موافقة بتحليق طائرات عمودية
فوق تشونجمنج ،حسب قول تانج ،وتتخوف سلطات
شانجهاي من أن تدمر المبيدات العشبية النباتات
البلدية والحياة البرية ومصائد السمك المحلية .من
هنا ،جاء الباحثون الصينيون بنهج آخر ..فبعد سنين
من دراسة عشب الحبل في تجارب ميدانية ،وجد لي بو
عا ِلم البيئة وزملؤه بجامعة فودان أنه إذا ُج ّزت هذه
تقريبا.
النباتات وغُمرت بالماء  6أشهر؛ فستموت كلها
ً
وهنا جاء دور السور .ففي أكتوبر ،سيبدأ بناء سور
كيلومترا في قلب
بحري بارتفاع  8أمتار ،وبامتداد 27
ً
وقف هذا السور مد المياه من الوصول
وسي ِ
المحميةُ .
إلى منطقة مصابة بعشب الحبل ،مساحتها 2400

هكتار ،س ُتق ََّسم إلى شبكات منفصلة بسدود طينية،
وستتم معالجة كل شبكة بشكل منفصل .ومنذ بداية
بجز عشب الحبل؛ لفحص كيفية
يوليو ،قام الباحثون ّ
تأثير حجم الشبكة وتضاريسها وأنماط مد وجزر المياه
على كفاءة اجتثاث العشب.
أ
سوار جديد ًة على جزيرة تشونجمنج ،التي
ليست ال ُ
تبعد بضع عشرات الكيلومترات من مدينة شانجهاي
المزدحمة ،فكل بوصة من أ
الرض ثمينة ،واس ُتخدمت
أ
السوار البحرية في العقود الماضية لستصلح أراضي
البحر للزراعة ،واستخدامات بشرية أخرى.
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يقول خبراء الحفاظ البيئي أن خطة اجتثاث عشب
الحبل ـ في ضوء تكلفته البالغة  163مليون دولر ،التي
اضطلع بها مكتب غابات شانجهاي ،وأُ ِق ّرت في 2008
ـ تثير الهتمام ،لكن البعض يعتبرها مبالغة شديدة.
ومن الناحية المالية يقول ديفيد ملفيل ،خبير الحفاظ
البيئي من نيلسون ،نيوزيلندا ،واستشاري المحمية
حول المشروع« :إنه مشروع ضخم واسع النطاق»
للتخلص من بعض أ
العشاب .وعشب الحبل «بالتأكيد
أ
مشكلة كبيرة» ،لكن «المر المهم هو ما إذا كان ضروريًّا
حقًّا بناء مثل هذا السور البحري الهائل والدائم لحل
المشكلة».
سورا بارتفاع ثمانية
أن
آخرون
اء
ر
وخب
ملفيل
يلحظ
ً
أمتار ـ تتجاوز تكلفته  %80من إجمالي ميزانية المشروع
ـ غير ضروري عندما يمكن قتل عشب الحبل بنصف
متر من الماء فقط .وبشكل حاسم ،يتخوف الخبراء
من أن يعطِّل بناء حاجز دائم الجهو َد المبذولة إلعادة
مواطن المد والجزر للطيورً ..
فمثل ،بدون جزر ومد
المياه ،لن يكون باستطاعة نبات التيفا (عشبة ديس
الب َرك) البحري  Scirpus mariqueterالنمو مجد ًدا،
ِ
وهو عشب بلدي مثمر ،يعيش بمناطق بين المد
أساسيا
غذائيا
مصدرا
والجزر ،وتعد ثماره وسيقانه
ً
ًّ
ًّ
لطيور كثيرة ،حسب قول وانج تيانهو ،إيكولوجي
أ
الراضي الرطبة بجامعة الصين العادية الشرقية في
شانجهاي.
يقول لي إن المشكلة أ
الساسية للخطة الحالية
أنها لن تجتث عشبة الحبل من المحمية .بعد إقرار
المشروع في  ،2008تم تأجيل البدء به حتى انتهاء
المعرض الدولي  2010في شانجهاي ،فلم يرد
الساءة لصورة المدينة بموقع بناء داخل
المسؤولون إ
محمية طبيعية .في تلك الثناء ،ازداد انتشار عشب
الحبل الناعم بضع مئات أ
متجاوزا الحدود
المتار
ً
المقترحة للسور البحري.
يقول لي« :سيواصل عشب الحبل الناعم التهام
مسطحات المد والجزر والنتشار بمناطق المحمية
أ
الخرى» .لكن مشرو ًعا آخر لسور مختلف وتطويق أكبر
سيكلف أكثر وسيتطلب جولة أخرى من الموافقات
التي قد تأخذ سنوات—لذلك يشعر لي أنه يُستحسن
المباشرة بالمشروع.
يجادل باحثون بأن سدو ًدا طينية مؤقتة يمكن أن
تكون ًّ
كثيرا من سور بحري ،وتكون
حل :فس ُت ًكلِّف أقل ً
الموافقة عليها أسهل ،ويمكنها اجتثاث عشب الحبل
بكامل المحمية ،مع الحتفاظ بأنماط المد والجزر،
لكن ما چنجون تقول إن «عوامل أخرى ،غير الحفاظ
غالبا في عملية اتخاذ القرار» التي أدت
البيئي ،ستؤخذ ً
إلى خطة بناء السور البحري الدائم .ومع تحويل أراض
زراعية أكثر إلى فنادق ،وحدائق للملهي ،وملعب
جولف في تشونجمنج ،تجد المسؤولين المحليون تحت
ضغط كبير؛ لتعويض هذه أ
الراضي الزراعية ،مثلما
تشترط الحكومة المركزية .لذلك ..يُرى أن استصلح
السهل أ
أراضي البحر هو الخيار أ
والرخص.
ينظر باحثون ـ مثل لي ـ ببراجماتية إلمكانية تحويل
يوما ما.
هذا الجزء من المحمية إلى أراض زراعية
يقول لي إنه «ليس واقعيا الحفاظٍ على مواطن ً أ
النواع
ًّ
الطبيعية بدون تسويات .ويحتاج المسؤولون أن يروا
أيضا في هذا المشروع» .في
أن هناك منفعة لهم ً
هذه أ
الثناء ،سيخفف المشروع انتشار عشب الحبل،
كما سيوفر مواطن أكثر للطيور .يقول لي« :هذا أفضل
أي شيء»■ .
خيار ،إذا كان البديل هو عدم عمل ّ
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مناخ

مﺸروعات راﺋدة تدفن ثاني أﻛسيد
الكربون في البازلﺖ
مسامية من الصخر الصلب.
تجربتان تختبران قابلية تطبيق تنحية النبعاثات في طبقات
ّ
جيﻒ توليفسون

ضخ العلماء ألف طن من ثاني
في أوائل أغسطسّ ،
أكسيد الكربون النقي في صخر مسامي عميق تحت
شمال غرب الوليات المتحدة أ
المريكية .والهدف
من ذلك هو العثور على مثوى دائم لثاني أكسيد
الكربون الذي تنتجه أ
النشطة البشرية.
وفي  17يوليو الماضي ،بالقرب من بلدة وولول،
بدأ باحثون من مختبر شمال غرب الباسيفيكي الوطني
التابع لوزارة الطاقة أ
المريكية في ريتشلند (،)PNNL
في ولية واشنطن ،عمليات الحقن في تكوين (بازلت
نهر كولومبيا) .يحتوي الصخر على مسام تكونت
منذ حوالي  16مليون سنة ،عندما تدفقت الصهارة
حاليا .وقد انتقلت آنذاك
عبر (حوض نهر كولومبيا) ً
فقاقيع من  CO2إلى حواف الصهارة وهي تبرد ،مكونةً
طبقات من المسام ،محصورة بين الصخر المصمت
(انظر« :صخر راسخ»).
خلل عملية ضخ النبعاثات تحت أ
الرض «نحن
نعيد ثاني أكسيد الكربون إلى المكان الذي منه أتى»،
كما يقول بيت ماكجريل ،مهندس البيئة في (،)PNNL
الذي يترأس التجربة ،التي هي جزء من برنامج أكبر
لوزارة الطاقة حول سبل تنحية الكربون.
ومشروع وولول هو ثاني اثنين في العالم
يستهدفان تكوينات البازلت ،التي يأمل العلماء أن
تمسك ـ وتتمعدن بشكل دائم ـ الكميات الهائلة
من الغاز .ففي البازلت ،يمكن لثاني أكسيد الكربون
الذائب التفاعل مع الكالسيوم والمغنسيوم؛ لتكوين
الحجر الجيري على مدار عقود .وريثما يُحتبس الغاز
بعيدا ،يمكن للصخر المصمت الذي يعلو طبقات
ً
البازلت المسامية أن يمنع التسرب .ذاك ينبغي أن يقضي
على المخاوف بشأن التسرب
الذي كبل القتراحات أ
الخرى «نحن نعيد ثاني
َّ
لتخزين  CO 2في أعماق أﻛسيد الكربون
أ
غالبا في مستودعات إلى المكان الﺬي
الرضً ،
حجر رملي.
منﻪ أتى»
وتفاعلت البازلت هي جزء
من عملية التجوية الطبيعية التي ساعدت على تنظيم
مستويات  COفي الغلف الجوي طوال أ
الحقاب
2
الجيولوجية .لقد قام العلماء بتحليل التمعدن في
المختبر ،وهو يختبر آ
ميدانيا.
الن
ًّ
ُ َ
يعمل الباحثون على مشروع بازلت آخر ،مقره في
المريكان أ
آيسلندا ،ويديره جمع من العلماء أ
والوربيين
َ ْ ٌ
بالتعاون مع «ريكافيك» للطاقة ،وقد قاموا بأولى
عملياتهم لحقن  CO2السنة الماضية ،وسوف يقومون
بجولة أخرى هذا العام .والنتائج أ
الولية تبدو واعدة،
أ
كما يقول جريج ماتر ،الجيوكيميائي بمرصد الرض
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﺤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻳﺨﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺯﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺨﺮ ،ﺃﻡ ﻻ.
ﺑﺌﺮ ﺣﻘﻦ CO2

0m
ﺳﺪﺍﺩﺓ ﻣﺎﻧﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺴﺮﺏ

ﻃﺒﻘﺔ ﺻﺨﺮ ﻣﺴﺎﻣﻲ
ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻐﺎﺯ

ﻃﺒﻘﺔ ﺻﺨﺮ
ﻣﺼﻤﺖ

826 m
886 m

ﺳﺪﺍﺩﺓ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﺏ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺒﺌﺮ

1,253 m

لمونت دوهريتي الوطني ،التابع لجامعة كولومبيا
في باليسيدس ،بنيويورك ،الذي يعمل بمشروع
أيضا في مشروع
آيسلندا .يقول ماتر ،الذي أسهم ً
وولول« :تفاعلت التمعدن ستكون أسرع على أ
الرجح
عما كنا نظن في الجامعة» .وبافتراض أن ذلك
عموما« ،فأنت تحد من خطر
ينطبق على البازلت
ً
التسرب ،ويمكنك ـ لحسن حظك ـ أن تبتعد أكثر عن
مستودعاتك للتخزين».
حاليا مجموعة من
الباحثون
في وولول ،يراقب
ً
آ
البار الضحلة حول موقع الحقن ،بح ًثا عن علمات
لتسرب  CO2إلى التربة أو المياه الجوفية .وحالما
ينتهي الباحثون من الحقن ،سوف يبدأون في أخذ
عينات من بئر الحقن؛ لمراقبة كيمياء الماء ،وتتبع
التغيرات في نظائر الكربون ،والتحقق من قرائن ألية
تفاعلت .وفي العموم ،اختبارات المختبر ،ومحاكاة
تقريبا من ثاني
الحاسب ،تشيران إلى أن نسبة %20
ً
أكسيد الكربون ينبغي أن تتمعدن خلل  10إلى 15
سنة ،حسبما يقول ماكجريل.
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ﺻﺨﺮ ﺭﺍﺳﺦ

بيد أن المشروع الرائد يعمل وفق جدول زمني
شهرا بعد نهاية الحقن،
أقصر ،وهو أربعة عشر ً
حيث يخطط الفريق لحفر بئر أخرى ،وسحب لب
الصخر (فتاته) لتقييم النتائج ،كما يقول ماكجريل.
«عند تلك النقطة ،نحن نأمل أن يكون في أيدينا
صخر ُمكَ ْربَن».
إن إنجاز التنحية هو نصف المعركة ،إذ يتعين على
ّ
العلماء والمهندسين استنباط كيفية التقاط  CO2من
المنشآت الصناعية ،ونقله إلى موقع التنحية بطريقة
فعالة من حيث التكلفة .وحتى لو نهضت صناعة
َم ْع َدنة الكربون ،فإن إقامتها على صعيد عالمي
ستتطلب مشرو ًعا بحجم إعادة بناء صناعة النفط.
وتختلف آ
الراء العلمية حول ما إذا كان التوقف
أ
عن حرق المزيد من الوقود الحفوري مرغوبًا أكثر
من إقامة مشروعات ضخمة لتنحية الكربون ،بيد أن
إن مالت الكفة لصالح التنحية،
كثيرين يعتقدون أنه ْ
مهما .ورغم أن الداعمين لتنحية
فإن البازلت سيكون ًّ
(الكربون) بالبازلت على نطاق واسع ،لم يستكشفوه
حتى آ
الن سوى في شمال غرب الوليات المتحدة
أ
المريكية وجنوب شرقها ،والهند كذلك ،فالعديد
بعيدا عن الشاطئ ،إذ يمكن لقاع البحر أن
يط َِّلعون ً
يستوعب انبعاثات  CO2لقرون قادمة.
إن أبحاث تنحية الكربون تميل آ
الن إلى التركيز
على مستودعات الحجر الرمليً ،
بدل من البازلت.
وهناك سببان أساسيان ،كما يقول دافيد جولدبرج،
المتخصص في جيولوجيا البحار في لمونت دوهيرتي:
صناعة (استخراج) النفط اعتادت على التعامل مع
نسبيا؛
الحجر الرملي ،ومثل تلك التكوينات شائعة ًّ
ما يُ َس ِّهل نقل  CO2من محطات الطاقة أو المصادر
أ
الخرى إلى موقع التنحية .وقد يعني هذا أن الحجر
الرملي أكثر قابلية للتطبيق من الناحية القتصادية عن
بازلت المحيط ،على أ
القل في المدى القريب .ويقول
أ
أيضا إن أفضل مكان لدفن الحجام الهائلة
جولدبرج ً
العالمية من ثاني أكسيد الكربون هو قاع البحر ،كي
تعلوها الرواسب ومياه البحر.
إن تكوينا واحدا بعيدا عن الساحل الغربي أ
المريكي
ً
ً
ً
مكعبا ـ
كيلومترا
تقدر بحوالي 685
ـ ذا سعة تخزين َّ
ً
ً
لديه إمكانية استيعاب انبعاثات  ،CO2تنتجها البلد
لمدة قرن ،حسبما ينوه جولدبرج «إذ استطعنا
تفعيله» ،ويقول« :إن المحيطات لديها ميزات كثيرة».
رخيصا ،كما يقول كيفين
إن أيًّا من هذه لن يكون
ّ
ً
جونسون ،الجيوكيميائي في جامعة هاواي في
هونولولو العاصمة ،الذي عمل في المختبر على
التجارب مع فريق ماكجريل« .إنها مسألة ذات أهمية
إلحاحا بما يكفي
اجتماعية ،إذا كانت حالة المناخ تزداد
ً
لتبرير التكلفة»■ .
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المختبر االفتراضي
النترنت ،يسعى الباحثون لطرق
في مواجهة الشعبية الطاغية للتعلم عبر إ
جديدة لتعليم مهارات العلوم العملية.
م .ميتشيل ولدروب

السرة ،والتقنيات أ
اللعاب آ
بفضل الهواتف الذكية وبرمجيات أ
الخرى سريعة التطور،
آ
كثيرا الن» .وباستطاعتنا
«استطعنا الحصول على تعلُّم يركز على المشكالت بصورة أفضل ً
إتاحته للطالب حول الكوكب .ويضيف جي« :إنها طريقة لمنح الجميع نو ًعا من التعليم،
كنا نعتبره شي ًئا من الترف».

أ
النترنت
تجتاح العالم الكاديمي ثورة جديدة حول المقررات الجامعية المتاحة عبر إ
آ
( )MOOCالتي تتيح المحاضرات الجامعية لعشرات اللف من الطالب في الوقت نفسه.
تقريبا ،سارعت الجامعات حول العالم لعقد مشاركات مع كبرى شركات
فعلى مدى عام ً
أنه
كثيرون
يعتقد
تحرك
في
،
نت
ر
نت
ال
عبر
المتاحة
المقررات الجامعية
سي ْح ِدث ثورة
إ
ٍ
ُ
في التعليم العالي (انظر.)Nature 495, 160–163; 2013 :
تمض المقررات الجامعية تدريب عملي عن ُب ْعد
بالنسبة إلى كثيرين من العاملين في مجال التعليم ،لم ِ
اللكترونية المصورة بالفيديو الوسيلة القياسية لتعليم المهارات العملية في العلوم هي مقرر المختبر .يقول مايك
بعيدا بما يكفي ..فالمحاضرات إ
المتاحة عبر إ
النترنت بالثورة ً
النترنت جيدة من حيث نقل الحقائق والمعادلت والمفاهيم ،لكنها ـ في حد ذاتها ـ شاربلز ،الباحث في تكنولوجيا التعليم بالجامعة المفتوحة في ميلتون كينز بالمملكة
على إ
ل تساعد أحدا على تعلُّم كيفية وضع هذه أ
الفكار قيد الممارسة .ول تمنح الطالب الخبرة المتحدة« :المختبرات هي المكان الذي نوفر فيه للطالب فرصة للتعامل مع معدات
ً
في تخطيط تجربة وتحليل بيانات ،أو المشاركة ضمن فريق ،أو تشغيل أنبوبة ماصة أو المختبر الحقيقية ،وتحليل بيانات حقيقية ،وتجربة روعة المالحظة».
متاحا للجامعة
مجهر ،أو المثابرة إزاء النتكاسات ،أو ممارسة أي مهارات عملية واجتماعية أخرى أساسية
وجدير بالذكر أن حشد الطالب في مختبر تقليدي لم يكن ً
خيارا ً
أبدا ً
1
درس أساليب المحاكاة في التعليم المفتوحة ،التي تأسست في 1969؛ إلتاحة تحصيل الدرجات العلمية عن بعد ،ويدرس
للنجاح في العلوم  .يقول كريس ديديه ،الذي يَ ُ
آ
أن تفهم أي شيء ،إذا تعلمت فيها الن أكثر من  240ألف طالب حول العالم .وحتى نهاية التسعينات من القرن
بجامعة هارفارد في كمبريدج ،ماساتشوسيتس « :يمكنك ْ
كيف تفعله» .ويضيف ً
الماضي ،كانت مقررات العلوم تُرسل إلى الطالب بالبريد ،وكانت المقررات بمثابة معدات
قائال« :وهذا ل يمكن تجريده في محاضرة».
تقريبا ،ينبغي تحصيل المهارات العملية من خالل التجربة .فهي تتطلب معملية قد تضم المجهر ،ولوحات دارات (إلكترونية) ،وأدوات الكيمياء ،وأحواض
وبحكم تعريفها ً
نشاطات ممارسة عملية مباشرة وحل المشكالت ،وهذه تقليديًّا مجالها مقررات المختبرات ،السمك ،أو حتى تجهيزات ليزر .وكان الطالب يجرون التجارب في المنزل ،ثم يعيدون
والرحالت الميدانية ،وتأهيل الخريجين ،وفي نهاية المطاف ..العمل بمشروعات بحثية في المعدات إلى الجامعة بالبريد .يقول شاربلز« :كان ذلك إجرا ًء باهظًا ،وثقيالً ،وبطي ًئا».
النترنت
مختبر ألكاديمي مخضرم.
أما اليوم ،فكل أنشطة المختبرات متاحة عبر إ
من خالل خدمة مختبر العلوم المفتوح OpenScience
النترنت أمر صعب،
إن تقديم مثل هذه الخبرات عبر إ
ّ
ﺍﻟﺘﻌﻠﱡـﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
 Laboratoryالتي تقدمها الجامعة .وكالعلماء الممارسين،
تقدما
حققوا
التعليم
لكن هناك باحثون في تكنولوجيا
ً
ْ
اللت أ
يستطيع الطالب جمع بيانات حقيقية من آ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ "ﻧﻴﺘﺸﺮ" ،ﻭ"ﺳﺎﻳﻨﺘﻴﻔﻴﻚ
والدوات
جوهريًّا في العقد الماضي .يقول جيمس جي ـ وهو باحث
ﺃﻣﻴﺮﻳﻜﺎﻥ"nature.com/digitallearning ،
التي يجري التحكم فيها عن بعد ـ ومن بينها مطياف
في تكنولوجيا التعليم بجامعة أريزونا ،في تمبيه ـ إنه
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أشعة جاما؛ لتحديد العناصر والنظائر ،وتليسكوب بمقياس  0.43متر في مايوركا
بإسبانيا .كما يستطيع الطالب استكشاف بيانات حقيقية باستخدام أدوات محاكاة،
كالمجهر الفتراضي ،حيث يُ َمكِّ نهم من مشاهدة صور عالية الستبانة (الكثافة النقطية)
ً
بدل من عينات حقيقية .يقول شاربلز« :يستطيع الطالب التقريب وضبط التركيز
والتحكم في موضع العينة التي يفحصونها» ،مثلما يفعلون مع أ
تماما.
الحقيقية
دوات
ال
ً
يمضي باولو بليكستاين ـ مدير مختبر تقنيات تطوير التعليم بجامعة ستانفورد في
كاليفورنيا ـ إلى أبعد من ذلك مع جيل جديد من مقررات المختبرات الرقمية .وأحد هذه
المقررات يستخدم آلت ،يجري التحكم فيها عن بُ ْعد بمختبر أحياء مركزي ،وهو مشروع
يطوره بالتعاون مع إنجمارريدل–كروز ،الباحث في الهندسة الحيوية بجامعة ستانفورد.
يقول بليكستاين« :الفكرة هي غرفة بها  10آلف طبق بتري ،عرض أحدها بضع مليمترات،
وروبوت يعمل كطابعة نافثة للحبر» ،ثم «يقول الطالب للروبوت« :اذهب إلى طبقي،
وأضف كذا من القطرات» ،بحيث تكون هناك كاميرا تراقب ما يحدث».
اضيا بالكامل ل يمكن أبداً أن يعوض الوقت
وبعض الباحثين يرون أن
مختبرا افتر ً
ً
الذي يقضيه الطالب أمام مائدة المختبر التقليدي .فإذا كان الطالب سيسعون لدراسة
موات في المختبر الفتراضي .تقول
الدكتوراة أو الماجستير ،فقد يكونون في وضع غير ٍ
بفرلي بارك وولف ،عا ِلمة حاسوب تعمل في التعليم الرقمي بجامعة ماساتشوسيتس،
أمهيرست« :إنني محافظة في هذا الصدد» .وتضيف« :ينبغي أن تلمس المعدات»،
وتشعر بمعنى تعديل المقادير والعناصر ،وتقيس مستوى الكاشف الكيميائي بنفسك.
المختبر في جيبك

يقول مايكل شاتز ـ الفيزيائي بمعهد تكنولوجيا جورجيا بأتالنتا ـ إن المختبرات التقليدية
قد تكون ُم ْن َب َّتة الصلة بالواقع ..فـ«الطالب يتصورون أن المختبر ليس إل غرفة متخصصة
مليئة بمعدات متخصصة»« ،ثم يخرجون من المختبر إلى العالم الحقيقي ،حيث ل
ينطبق عليه شيء مما تعلموه».
النترنت ( )MOOCبعنوان «الفيزياء
ا
جامعي
ا
مقرر
متاحا عبر إ
ً ً
لهذا السبب ..ألَّف شاتز ً
التمهيدية مع المختبر» ،بدأ في مايو ،وهو مكرس بالكامل لمبادئ علوم الحركة .وهو
النترنت المفتوحة المكثفة التي تدمج التعلم بالممارسة العملية
من ّأول مقررات إ
المباشرة بشكل تام .ويعتمد هذا المقرر على حقيقة أن كل طالب في هذه أ
اليام
ذكيا مزو ًدا بكاميرا .يقول شاتز« :بدأنا المقرر بأن نطلب من كل طالب
يستخدم هاتفًا ًّ
التقاط فيديو ألي شيء في بيئته يتحرك في اتجاه ثابت بسرعة ثابتة»( .المختبرات
الالحقة تتضمن أنوا ًعا أكثر من الحركة المعقدة ،كحركة كرة السلة القوسية نحو
طوق السلة) .ثم يحلل الطالب فيديوهاتهم باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر،
تستخلص موضع الجسم بمرور الوقت ،ثم يصوغون نظرية لتفسير بياناتهم ،وبناء
نماذج لوضعها موضع التنفيذ .وفي النهاية ،يقومون بشرح نتائجهم ونموذجهم في

تقرير مخبري مصور ،مدته  5دقائق ،يتم تحميله على موقع «يوتيوب»؛ لكي يناقشه
النترنت.
طالب آخرون ،وينقدونه عبر إ
واضحا كيف سيستفيد آلف الطالب من هذا ،حتى اكتمال
وحسب قول شاتز ..ليس
ً
المقرر في أغسطس ،لكن إذا ثبتت فعالية هذا النهج في مساعدة الطالب على إتقان المادة،
النترنت.
يأمل شاتز وزمالؤه أن يكون نموذجا لكل مقررات العلوم على إ
تستكشف الجامعة المفتوحة ًأيضا الستخدامات التعليمية أ
لالجهزة المحمولة .ففي
ً
 ،2008أطلقت الجامعة خدمة  ،iSpotيستطيع بها أ
الفراد الذين يتجولون في المناطق
المفتوحة رفع صور رقمية لنباتات وطيور وحشرات وفطريات وأحياء أخرى ،بجانب
المستخدم في بعض مقررات
أفضل تخمين لهم لماهية هذه الكائنات .هذا البرنامج
َ
أ
الحياء بالجامعة ـ ومتاح لغير الطالب ـ يستقطب أكثر من  30ألف مشارك في المملكة
المتحدة وجنوب أفريقيا.
النترنت تشعل مناقشات حيوية حول هوية الكائن ،ومدى
كل صورة يتم تحميلها على إ
أهمية وجوده؛ لسالمة المنظومة البيئية ،ومنها تعليقات من علماء يستخدمون بيانات iSpot
في دراساتهم الخاصة .يقول شاربلز« :أي أنها أصبحت طريقة لممارسة العلوم العملية
أ
بالماكن المفتوحة»« ،لكن بطريقة جماعية تعاونية» .وفي الواقع ،وحسبما ذكر شاربلز،
يصبح المشاركون علماء بيولوجيا تحت التمرين.
المختبر كلعبة فيديو

كثيرا بفلسفة
تأثرت منظومات تعليمية ـ مثل  ،iSpotومقرر شاتز في الفيزياء التمهيدية ـ ً
معرفياً ..
فبدل من حشو أدمغة الطالب بالمعارف،
التعلم الستقصائي الستفهامي المفتوح
ًّ
بالجابة أو النتيجة
من خالل محاضرة أو تمرينات مخبرية بوصفات جاهزة ،وإخبارهم إ
ً
معرفيا بسؤال؛ يجعلهم
مثال ،يضع التعلم الستقصائي الطالب في فرق عمل ،ويتحداهم
ًّ
الجابة عليهم.
يكافحون حتى يجدوا إ
وحسب قول بليكستاين ،تشير أدلة كثيرة 2إلى أن أسلوب التعلم الستقصائي أفضل
وأكثر فعالية من أساليب المحاضرات والتمرينات .ويضيف :أ
لالسف «تخسر مناهج
دائما في أي نقاش كبير على المستوى القومي» ،ويعود ذلك
التعليم الستقصائي ً
كثيرا؛ مما يجعلها ل تالئم الستخدام
ا
ت
وق
وتستغرق
للغاية،
جز ًّئيا لعتبارها باهظة
ً
ً
في الفصل الدراسي.
طبيعيا في البيئات الفتراضية متعددة
ا
ن
مكا
المهتمون
وجد
الحالي،
وفي الوقت
ً
ًّ
النترنت ،كلعبة World of
تادتها
ر
ا
التي
()MUVEs
المستخدمين
مبكرا ألعاب فيديو إ
ً
« Warcraftsعالم الطائرات الحربية».
النترنت «إيكوموڤ» EcoMUVE
الطار ،هو مقرر إ
وهناك مثال بارز في هذا إ
حول المنظومات البيئية ،الذي وضعه ديديه وزمالؤه بجامعة هارفارد ،حيث يشكل
الطالب فرقًا تقضي أسبوعين في استكشاف بركة افتراضية ومحيطها .وفي أحد أ
اليام
ِ
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تحدد
الفتراضية ،يكتشف الطالب أن َس َمك البركة يموت ،وعليهم أن يجدوا السببِّ .
الفرق البيانات التي ينبغي جمعهاً :
فمثال ،قد يقيسون تدفق المياه الملوثة من مشروع
إسكان قريب وملعب الجولف ،أو يراقبون التغيرات في ألوان البركة ،أو ينظرون في
كائنات البركة الحية بمجهر
افتراضي.
وينبغي للفرق بعد ذلك
أن تجد كيفية تحليل تلك
البيانات ،وتتفق على تفسير
لما يحدث ،بتطبيق مفاهيم
رياضية ،ومناقشة العالقة
السببية؛ ل َف ْهم كيف تؤثر إجراءات معينة ـ مثل رش ملعب الجولف بالمخصبات ـ على
النظم البيئية .وقد تم اختبار برنامج «إيكوموڤ»  EcoMUVEمع طالب المدارس بين 11
ملموسا في استيعاب مفاهيم كانت غامضة عليهم ،كالقياس
و 13سنة؛ فأظهروا تحس ًنا
ً
الكمي ،وشبكات الغذاء ،ومستجمعات المياه.
ويسكونسن–ماديسون
يستخدم ديفيد شيفر ،أستاذ علم النفس التعليمي بجامعة
ِ
وزمالؤه ،نهجا مماثال للتعلم القائم على الستقصاء ،وطرح أ
السئلة في تطوير تمارين
ً
ً
أ
مهنية افتراضية لطالب الهندسة .يقول شيفر« :عندما يظهر الطالب في سنتهم الولى
بكلية الهندسة ،يكونون متحمسين جميعا لتصميم وبناء أ
الشياء» ،لكن يكون لز ًاما عليهم
ً
أول ً قضاء عامين في دراسة الرياضيات والفيزياء؛ مما يثبط همم كثيرين منهم .ولذلك..
قرر شيفر وفريقه أن يجعلوهم ينخرطون مباشر ًة في تصميم وبناء أ
الشياء.
يتمرن الطالب في شركة افتراضية لصنع آلت غسل الكلى ،ويشكلون
في هذا التدريبّ ،
فرقًا لتصميم أحد أنظمة الجيل الجديد من آلت تنقية الدم من النفايات .يقوم الطالب
بالبحاث ،ويجرون تجارب محاكاة؛ لتقدير تكلفة تسويق مختلف أ
أ
النظمة ،وقياس أدائها

الحمل!» Operation
وأحد النظم التي
تستخدم الحوارات الثالثية لعبة «عملية برج ِ
ِ
 ،!ARIESوهي لعبة ُصممت لتعليم التفكير النقدي والتفكير العلمي لطالب الجامعات
والمرحلة الثانوية .تقوم اللعبة على تسجيل الالعبين لدى «مكتب العلوم الفيدرالي»؛
لنقاذ أ
الرض من الغرباء
إ
الذين يستخدمون العلوم
السيئة؛ لتحويل البشر إلى
مستهلكين بال عقول .يعمل
معا لتقييم تقارير
الطالب ً
العالم الواقعية والمدونات
إ
والبيانات الصحفية .يحددون
بأن عالقة الرتباط تعني التسبب ،وبالتالي
منها ما يحتوي على عيوب بحثية ،كالزعم ّ
تُ َع ّد ً
دليال على نشاط الغرباء.

نوعا
لمنْ ح الجميع ً
«إنها طريقة َ
من التعليم ،كنا نعتبره لونً ا من الترف»

معا لتقرير التجارب النهائية التي سيجرونها قبل تقديم التقرير.
وقابليتها ،ثم يعملون ً
وقد تم اختبار هذا التدريب الفتراضي مع طالب الهندسة بجامعة ويسكونسن ،وجامعة
بنسلفانيا في فيالدلفيا ،وجامعة بتسبرج في بنسلفانيا ،وأكد تقييم البرنامج قبل وبعد إجراء
يطور شيفر
هذا التدريب أن البرنامج يؤدي إلى استدامة ثقة الطالب وحماسهم.
وحاليا ِّ
ً
هندسيا تمهيديًّا كامالً ،أساسه المحاكاة ،ويحولون برنامجهم إلى
مقررا
والمتعانون معه ً
ًّ
برمجية يمكنها دعم التدريب المهني في أي تخصص.
ِم َن َّصة
ّ
يشكو بعض خبراء التعليم من أن التعلم الستقصائي يفتقد التركيز والتوجيه .يقول
آرت جرايسر ،أستاذ علم النفس بجامعة ممفيس ،تينيسي« :إذا تركت الطالب يتفاعلون
كثيرا عن
بأنفسهم في بيئة لعبة افتراضية ،فقد يقضون وق ًتا ً
ممتعا ،لكنهم لن يتعلموا ً
رقميا؛ حتى ل يغفل
أو
ا
ي
بشر
ا
ه
العلوم» .ولتناول ذلك ..يُ ْد ِرج
المصممون في اللعبة ُم َو ِّج ً
ًّ
ِّ
ًّ
الطالب عن المهمة المطلوبة.
يرى جرايسر أن المحادثة عنصر أساسي في التوجيه الفعال .ويقول« :عندما يقرأ الطالب
مدرسيا ،أو يستمعون إلى محاضرة ،يُ َح ِّصلون معرفة سطحية» ،لكن عندما يتحدثون
كتابًا
ًّ
طور جرايسر وزمالؤه ـ على سبيل المثال ـ
فقد
بعمق.
فهمها
في
يشرعون
المادة،
عن
َّ
نظاما أساسه «حوارات ثالثية» ،بحيث يتفاعل الطالب مع عاملين (شخصين) حاسوبيين
ً
ويكيفان سلوكهما حسب استجابة
متحركين ،هما مدرس وطالب ،يتحدثان بلغة طبيعيةِّ ،
الطالب الحقيقي .ويستطيع الطالب الحقيقيون التفاعل مع المدرس مباشرة ،بينما تقوم
أن بإمكان الطالب
شخصية الطالب الحاسوبي بمداخلة متناغمة مع الطالب الحقيقي ،كما ّ
تعميق تحصيلهم المعرفي بتدريس المواد للفصل الفتراضي.
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تضافر الجهود

أحد أكبر العوائق أمام النتشار واسع النطاق لنظم تعليم المهارات العملية هو عدم
ارتباط تجارب عديدة تجرى مرة واحدة بالمقررات الجامعية المتاحة عبر إالنترنت (.)MOOCs
أ
النترنت المفتوحة« ،كورسيرا»
تقول دافني كولر ،المؤسس المشارك لكبر شركات مقررات إ
أ
في ماونتن فيو ،كاليفورنيا« :ينتهي بك المر إلى وضع مشروع تطبيقاتك على موقع مجهول،
ل يعرفه أي أحد».
تقول كولر إن شركة «كورسيرا» تحاول تغيير هذا أ
المر ،ليس فقط بتشجيع التجارب
أيضا بإعادة تطوير برمجياتها؛ حتى يمكنها توفير
كمقرر الفيزياء التمهيدية لشاتز ،بل ً
الصدار الجديد ،سيستطيع
تطبيقات عملية بجانب مقررات المحاضرات .وفور نشر إ
النترنت المفتوحة تثبيت برنامج إضافي؛ لتشغيل خدمة
المحاضرون في مقررات إ
ً ،iSpot
مثال ،أو الحصول على بيئة افتراضية ،مثل «إيكوموڤ» ،أو تطبيقات للمهارات
العملية من ابتكارهم .ويؤمل أن يوفر هذا سوقًا مشتركة لتلك التطبيقات ،ويتيح لها
انتشارا أكبر.
ً
حركتها ثورة
التي
الجذرية
التحولت
على
فقط
واحد
مثال
مجرد
ذلك
إن
شيفر
يقول
َّ
النترنت ( ،)MOOCمر ِّد ًدا نقطة أدلى بها مراقبون كثيرون
المقررات الجامعية المتاحة عبر إ
آخرون .ويضيف شيفر« :نظامنا التعليمي أشبه بسترة كبيرة قديمة مريحة رثة» .لقد طال
سائبا ،أي بوضع المحاضرات
أَ َمدها ،وتبدو غير قابلة للتدميرْ ،
لكن عندما تسحب منها خيطًا ً
«إن طريقة ترابط ذلك
شيفر:
يقول
ًا.
ث
أنكا
النحالل
في
النترنت ،تبدأ السترة بالكامل
على إ
ّ
النموذج سابقًا لم تعد فاعلة بعد آ
الن».
يرى شيفر أن نسيج النظام التعليمي يعاد غزله آ
الن مجد ًدا ،وبنتائج ل يستطيع أحد
التنبؤ بها ..وذلك ما يجعل هذه اللحظة مثيرة .ويقول« :إننا في موقف نستطيع أن نبدأ
تماما»■ .
فيه التفكير في التعليم بطريقة جديدة ً
م .ميتشيل ولدروب محرر التحقيقات بدوريّة ش
«نيت�» ،ويقيم ف ي� واشنطن.
1. Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (eds) Education for Life and Work: Developing
Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century (National Academies Press,
2012).
2. Olson, S. & Loucks-Horsley, S. (eds) Inquiry and the National Science Education
Standards: A Guide for Teaching and Learning (National Academies Press,
2000).
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2014

المناخ
2018

2015

في

غائـم مع درجـات

حرارة قصوى
حاليا جهود
تنطلق
ً
رامية إلى التنبؤ
بالمناخ قريب األمد،
لكن سجلها يبدو حتى
مختلطا.
اآلن
ً

2016

2017

2018

جيف توليفسون

في أغسطس من عام  ،2007خاض دوج سميث أكبر مقامرة في حياته المهنية.
فبعد أكثر من  10سنوات من العمل بمركز «هادلي» ـ التابع لمكتب أ
الرصاد
البريطاني في إكستر ـ نشر سميث تنبؤات مفصلة حول تغير المناخ خالل الجزء
أ
الكبر من العقد القادم .1وتوقع فريق سميث أن الحترار العالمي سيتباطأ
لفترة وجيزة ،ثم يستأنف سرعته؛ مما يجعل الكوكب عرضة لدرجات حرارة غير
مسبوقة خالل سنوات قليلة.
عظيما ..فبعد ست سنوات من
ا
نجاح
هادلي
لم تحقق تنبؤات مركز
ً
ً
نشر التنبؤات ،لم ترتفع درجات حرارة الكوكب ،حسبما تم التنبؤ بها.
وبرغم هذه النتيجة المحبطة ،جذبت مثل هذه التنبؤات قريبة أ
المد
اهتمام خبراء النماذج المناخية ،الذين يحاولون آ
الن التنبؤ بكيفية تطور
الظروف المناخية خالل السنوات القادمة وما بعدها .وفي نهاية المطاف،
العداد المناسب للعقد
النسانية من إ
يأمل هؤلء في تقديم تنبؤات تُمكِّن إ

القادم ،تماما كما يساعد علماء أ
الرصاد الجوية الناس على اختيار المالبس
ً
المناسبة صباح كل يوم.
تختلف هذه التنبؤات قصيرة أ
المد جذريًّا مع التنبؤات العامة (التقليدية)
التي ينتجها عاد ًة علماء النماذج المناخية ،وتحاول توقُّع حالة المناخ بعد عقود
فرنسيسكو
مناخا
كثيرة ،ول تمثل ً
ًّ
حقيقيا في أي وقت من فترة التنبؤ .يقول َ
دوبالس–ريِّس ،عا ِلم نماذج المناخ بالمعهد الكاتالوني لعلوم المناخ في برشلونة،
ِ
إسبانيا ،والمؤلف الرئيس لفصل يغطي التنبؤات المناخية ،سيصدر ضمن التقرير
القادم للجنة أ
(المم المتحدة) الحكومية لتغير المناخ (« :)IPCCهذا أمر جديد
دوبالس–ريِّس« :نقوم بتطوير أداة إضافية،
تماما على علوم المناخ» .ويضيف
ً
ِ
يمكن أن تخبرنا بالمزيد حول المستقبل القريب».
وتحضيرا لعالن تقرير لجنة أ
المم المتحدة الحكومية لتغير المناخ،
ً إ
سيصدر الجزء أ
الول منه في سبتمبر الحالي ،قام حوالي  16فريقًا
الذي
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بحثيا بإجراء سلسلة مكثفة من تجارب التنبؤ المناخي
ًّ
ِلعقد واحد بالنماذج المناخية .وخالل السنتين
الماضيتين ،نشر عدد من أ
الوراق العلمية ،أساسها هذه
ُ
عموما باحترار أقل مما تتوقعه
تتنبأ
وهي
التجارب،
ً
النماذج التقليدية على المدى القريب .وبالنسبة إلى
لكن علماء
هؤلء الباحثين ،جاء دور التنبؤات ِ
العقديّةّ ،
نهج مكلف
فائدة
بارزين يشككون في نتائجها ،وفي
ٍ
ومضيع للوقت بكل المعايير.
يقول جافين شميدت ،خبير النماذج المناخية بمعهد
جودارد لدراسات الفضاء في نيويورك ،التابع لوكالة
العقدية
«ناسا» ،الذي
رفض المشاركة في تجربة التنبؤ ِ
التي أجرتها لجنة أ
المم المتحدة الحكومية لتغير المناخ:
«مع أنني لست ضد هذا المشروع كفرصة للبحث،
الوراق المنشورة حتى آ
لكن أ
الن لم تقدم إل تشكيكًا
بالمفهوم ذاته».

ﺃفﻜار َﺃ ﱠولِ ﱠية

استخدم فريق سميث نموذجه المناخي القياسي ،إلنجاز
تنبؤاته المناخية ،لكنه كسر القالب باستعارة أفكار من طريقة
الرصاد الجوية في تنبؤاتهم أ
خبراء أ
السبوعية بالطقس .يبدأ
غالبا
تقدير الحتمالت المناخية التقليدي من الماضي ـ ً
قبل الحقبة الصناعية ـ بهدف معرفة والتقاط متوسط حالة
المناخ جيدا؛ بحيث يمكن توقع أ
النماط الرئيسة بعيدة
ً
الرصاد أ
المدى ،لكن توقعات أ
السبوعية للطقس تبدأ عادة
جرى المحاكاة مر ًارا ،وابتدا ًء بظروف
بالحالة الراهنة .وتُ َ
طقس مختلفة ً
قليال ،وذلك لستخالص منظومة مخرجات
طبيعيا.
الطقس
اب
ر
اضط
برغم
إحصائية،
تتمتع بمصداقية
ًّ
طبق سميث وفريقه هذه المنهجية في تنبؤاتهم،
لقد َّ
حيث قاموا بجمع منظومة من قياسات المناخ (درجة حرارة
الهواء ،وسرعة واتجاه الرياح ،والضغط الجوي ،وحرارة
وملوحة المحيطات) لعشرين يوما خالل عام  .2005أ
ول ّن
ً
لكل مسار تنبؤات ،بدأوا تشغيل نموذج المناخ الرئيس

بمركز «هادلي» بإدخال بيانات كل يوم من أ
اليام العشرين
منفردا ،ثم شغلوا النموذج (محاكاةً) إلى أ
المام لمدة عقد،
ً
تحت تأثير عوامل مختلفة ،كزيادة تركيز غازات الحتباس
الحراري.
وباستخدام الظروف المناخية الحقيقية الراهنة،
كبداية للمحاكاة ،يأمل فريق سميث في تحسين دقة
توقُّع النموذج لحالة المناخ قريب المدى .لقد بدت
النتائج أ
الولى واعدة ،حيث تنبأ النموذج بدايةً بدرجات
حرارة أقل سخونة مما تتوقعه النماذج التقليدية ،وهو
صحيحا حتى توقعات عام  ،2008لكن بعد ذلك
ما بدا
ً
تراجعت دقة التنبؤ بحدة ،خاصةً أن زيادة الحترار
الدرامية التي كانت متوقَّعة بعد  2008لم تحدث بعد.
إن
(انظر« :مشهد ضبابي») .يقول سميث« :يجوز القول ّ
احتر بأقل مما توقعته تنبؤاتنا» .ونحن
العالم
الحقيقي َّ
«ل نفهم آ
الن لماذا كان ذلك».
قد يكمن الجواب في المحيطات ..فرغم أن الغالف
كثيرا في الطقس اليومي ،تحمل
الجوي يتحكم
ً
قدرا أكبر بكثير من الطاقة
الحركة
بطيئة
المحيطات
ً
والسخونة ،يسيطر على كيفية تغير المناخ من سنة إلى
أخرى .يظن الباحثون أن نسبة كبيرة من هذا التغير ترتبط
بدورات طبيعية واسعة النتشار ،كالحترار الناجم عن
ظاهرة «إلنينيو» ،والتبريد الناتج عن ظاهرة «لنينيا»
بالمحيط الهادئ الستوائي الشرقي .ونظريًّا ..ك َْون دوران
المياه المالحة أبطأ من الهواء؛ ينبغي أن يجعل نماذج
المحيطات أسهل.
في  ،2008أجرت مجموعة من خبراء النماذج بقيادة
حاليا بجامعة بيرجن في النرويج
نويل كينليسايد ـ يعمل ً
تنبؤا بحالة المناخ حتى  ،2030دمج تأثيرات درجة حرارة
ـ ً
سطح البحر بالمحيط أ
الطلسي .2ركَّز الباحثون على أحد
أنماط التيارات السائدة بالمحيط أ
الطلسي ،هو الدوران
المنقلب الزوالي (بين الشمال والجنوب) .يحمل هذا
مياها َس َّخنتها الشمس من المناطق
التحرك المحيطي ً
الستوائية إلى شمال أ
الطلسي ،حيث تطلق سخونتها إلى
الغالف الجوي قبل أن تغطس إلى المياه العميقة في
المحيط ،وتتحرك نحو الجنوب مرة أخرى .تنبأ النموذج

ضعف؛ مما يساعد على استقرار أو
سي ُ
بأن هذا الدوران َ
حتى خفض درجات الحرارة العالمية خالل السنوات
العديدة القادمة.
َس َّب َب هذا التنبؤ ردود أفعال غاضبة؛ فشكك باحثون
في منهجية تحليل فريق كينليسايد ،إضافة إلى الطريقة
التي تمت فيها تغذية وتشغيل النموذج ابتدا ًء .علقت هذه
العالمية الكبيرة في نقاش إعالمي
الدراسة ذات التغطية إ
أوسع حول ما إذا كان الحترار العالمي توقف مؤق ًتا ،أم
ل .بعد نشر تلك الدراسة بفترة قصيرة ،قام فريق من
العلماء ـ بقيادة ستيفان رامستورف ،عا ِلم البحار بمعهد
بوتسدام ألبحاث تأثير المناخ في ألمانيا ـ بدحضها عل ًنا،
وراهنت مجموعة كينليسايد برهان قيمته  5آلف يورو
ً
مستقبال.
دولرا) ،لو صح تنبؤهم
(6525
ً
يقول رامستورف« :شعرنا بالحاجة إلى إعالم الرأي
حقيقيا ذلك الذي يتوقع حدوث
علما
العام بأنه لم يكن ً
ًّ
برودة عالمية» .لم يستجب كينليسايد وفريقه للتحدي
ذكيا ..فلم يتباطأ الدوران،
والرهان ،واتضح أنه كان ً
خيارا ًّ
وجاءت درجات الحرارة الفعلية أعلى من التنبؤات ،حسب
ما ذكره رامستورف.
اعترف كينليسايد بقصور النموذج ،لكنه قال إن
أ
أ
ولية لدرجات
النموذج قد غطى ـ على القل ـ التوجهات ال ّ
الحرارة العالمية ،حيث لم ترتفع في سنوات فترة التنبؤ
أ
الولى .يقول كينليسايد« :النظام الذي أنتجناه كان
بسيطًا ،لكن استطعنا إظهار أن دمج عوامل المحيطات
في النماذج أمر مهم».
وبرغم عثراتها ،ساعدت تلك الجهود على إطالق موجة
بحث بين خبراء النماذج المتعطشين لطرق اختبار ،وتحسين
حساباتها .واستثمرت مجموعات نماذج المناخ المشاركة في
تجارب لجنة أ
(المم المتحدة) الحكومية لتغير المناخ جز ًءا
ملموسا من وقت النماذج؛ إلنتاج أول تنبؤات منهجية لكيفية
ً
تطور نظام مناخ العالم في السنوات القادمة .تتنبأ هذه
النماذج بدرجات حرارة أقل ،وبمتوسط انخفاض قدره %15
لالحترار خالل العقود القليلة القادمة ،مقارنةً بالتنبؤات
المناخية التقليدية.3
ولتحديد احتمال صمود هذه التنبؤات ،أجرت

ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻋﻤﻖ ﺗﺤﺖ  700ﻣﺘﺮ .7ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻮ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﻻﻋﺎﺕ ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ

الحرارة المفقودة

ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻋﻜﺴﺎ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ.8

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟

ﻳﺒﻘﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﻤﻄﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﻳﺒﻘﻰ

ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ
ﺇﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ :ﻳﻀﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ً

ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ..ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ

ﻳﻘﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ .ﻭﻻ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﱢ
ً

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺭﻧﺞ ﻭﺯﻣﻼﺅه ،ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺑﺎﻧﺎ–ﺷﺎﻣﺒﻴﻦ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ
ﺳﺎﺑﻘﺎ .9ﺑﻴﻨﻤﺎ
ً
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺜﻴﺮ ﺣﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.

ﺗﻘﺪﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻥ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ

ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲُ :ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺩﺭﺟﺎﺕ
َ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺃﺣﻴﺎﻧً ﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﺥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺳﺨﻮﻧﺔ .ﻭﻳﺒﻘﻰ

ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ﻭ4.5
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ  3ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳﺮﺟﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﻟﻴﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﺟﺪﺍ .ﻓﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﺍﺭﺓ ـ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ـ ﺣﺪﺛﺖ ﻛﻠﻬﺎ
ﺣﺎﺭﺍ ًّ
ﻣﻜﺎﻧﺎ ًّ

ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻭﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ.

ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .1998

ﻭﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ

ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ،10ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻼ ﺣﺴﻢ .ﻛﺬﻟﻚ،
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
ً

ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﻗﻮﻯ .ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻫﻮﻛﻨﺰ ،ﻋﺎﻟِ ﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻳﺪﻧﺞ» :ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ

ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻟﻼﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺃﻟﻜﺰَ ﻧﺪﺭ ﺃﻭﺗّ ﻮ—
ً
ﺗﺄﺧﻴﺮﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺳﻴﺴﺒﺐ ﻓﻘﻂ
ً
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ،ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻭﺗّ ﻮ:

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.

ﻘﺪﺍ« ،ﻭ»ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
»ﺳﺘﺤﺪﺙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ  2050ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ِﻋ ً

ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ« ،ﻭ»ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ«.
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻗﺪ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ
ً
ً
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تحقيقات ﺃخبـــــــــــار

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ) 2001-1979ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ(

ﻣﺸﻬﺪ ﺿﺒﺎﺑﻲ

ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻫﺎﺩﻟﻲ،
ّ
ﺃﺳﻠﻮﺑ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﺃﺳﻠﻮﺑﺎﺎ
ً
ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻯ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺄﺛﺮ
ﺭﺟﻌﻲ ﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ،
ﻣﻨﺎﺧﻴﺎﺎ ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺎﺧﻴ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺎ
ﺗﻮﻗﻌ
ﺭﺻﺪﻭﺍ
ًّ
ً
ﺍﺣﺘﺮﺍﺭﺍ ﺃﻗﻞ
ُ 2015ﻳﻳﻈﻬﺮ
ﻈﻬﺮ
ً
ﻣﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮه ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳ
ﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ
َ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ .ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ 2020–2011
ﺗﻈﻬﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ
ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﺭ ﺣﺎﺩﺓ.
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المجموعات الختبار العادي؛ لمقارنة كيفية أداء نماذجها
بإجراء التنبؤ بأثر رجعي لفترة ماضية .وأدخلت الفرق كافة
المعطيات والمشاهدات ،وأجرت بالمحاكاة تنبؤات مناخية
عقدية لكل خمس سنوات ـ على أ
القل ـ بد ًءا من عام
ِ
 .1960وقارنت التنبؤات الناجمة ـ بأثر رجعي ـ بمناخ تلك
الفترة الفعلي .في أحد تلك التحليالت ،4يقول دوبالس–
ِريّس وزمالؤه إن نموذجهم توقَّع تباطؤ الحترار العالمي
مقدما .كذلك دعمت دراستهم
لمدة تصل إلى  5سنوات
نظرية أن المحيطات العميقة ًـ خاصة أ
الطلسي والهادئ
الستوائي ـ قد أبطأت احترار الغالف الجوي بامتصاص
محتجزة بواسطة التركيزات المتصاعدة لغازات
حرارة كثيرة
َ
الحتباس في الجو (انظر« :الحرارة المفقودة»).

تﺼحيح اﻷخطاء

ينبغي لهذه النتائج التغلب على تشكيك المشككين،
إن كانت النماذج تتوقع
مثل رامستورف ،الذي يتساءل ْ
أ
لكن علماء آخرين يقولون
بدقة تغيرات بمناخ الرضّ ،
إن تجارب المحاكاة الجديدة تُظ ِْهر مهارات على
القليمي ،خاصة ضمن نطاق المحيطات.
المستوى إ
تقول ليزا جودارد ،عا ِلمة المناخ بجامعة كولومبيا،
نيويورك ،وقائدة فريق التحليل المنهجي والمقارنة
لتنبؤات نماذج لجنة أ
المم المتحدة الحكومية لتغير
المناخ« :5هناك بعض التحسينات بالفعل» ،فنماذج
مثال رصدت احترارا مفاجئا بمياه شمال أ
كثيرة ً
الطلسي
ً
ً
تقريبا .وتقول جودارد:
1995
عام
في
بدأ
السطحية،
ً
«كلها تتنبأ بهذا التحول بشكل رائع».
وإذا كان أ
المر كذلك ،فقد يكون نجاح النماذج
أ
مخاد ًعا ..فأية دقة تظهرها التنبؤات في السنة الولى
أو الثانية من فترة التنبؤ قد تنشأ جز ًّئيا من حقيقة أن
ونظرا إلى
المحاكاة تنطلق من نظرة على المناخ الراهن.
ً
أن المناخ ل يتغير عادة بشكل مفرط بين سنة وأخرى،
يُتوقع أن ينطلق النموذج متنب ًئا بظروف قريبة من
تدريجيا بتطور المناخ
الواقع ،لكن ذلك التأثير يتالشى
ً
الحقيقي .وإذا كان هذا مصدر دقة النموذج ،فتلك
سريعا بعد بضع سنوات.
الميزة تتضاءل
ً

1995

2000

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ
2005

2010

ومع أن تجارب التنبؤات تُظ ِْهر مهارات توقُّع
حاليا ،يحاول خبراء النماذج استخدام هذه
محدودة ً
التمرينات لتحسين إبداعاتهم .وأحد التحديات الرئيسة
هو طريقة تلقيم النموذج وبدء تشغيله .ولبدء عملية
المحاكاة ،يدرج خبراء النماذج أكبر عدد من القيم في
شبكة ثالثية أ
البعاد من المحيطات والغالف الجوي،
لكن ينبغي لخبراء النماذج إجراء افتراضات لمناطق
بدون بيانات ،ومنها المحيطات العميقة.
تحد آخر ،ناجم عن حقيقة أن لكل نموذج حالة
وهناك �
اتزانه الخاصة ،وهي حالة المناخ التي يتنبأ بها النموذج
طبيعيا لو تُ ِرك وشأنه ،لكن بإدخال بيانات فعلية للمحيطات
ًّ
بعيدا عن حالته
والغالف الجوي ،يجذب الباحثون النموذج ً
الطبيعية .ول ََدى شروع النموذج في إجراء محاكاة لزمن
فورا بالنحراف نحو مناخه المفضل؛ مما يضع
قادم ،يبدأ ً
تعقيدات إضافية.
دوبالس–ريّس« :ما أسباب ذلك النحراف؟».
يتساءل
ِ
بمقارنة محاكاة التنبؤ مع توقعات المناخ التقليدية ،يأمل
العلماء في تصحيح انحراف النموذج واكتشاف مشكالت
دوبالس–ريّس «إذا استطاعت هذه
أخرى خافية .يقول
النماذج مساعدة العلماء في ِ تحديد أ
الخطاء النظامية
(المنهجية)؛ فستساعد كافة خبراء النماذج المناخية».
يقول شميدت إن هذه الجهود «مضللة إلى حد ما».
ويشير إلى صعوبة أن يُنسب النجاح أو الفشل إلى أي
متغير بشكل خاص ،ألن عدم قابلية الطقس والمناخ
للتنبؤ قائمة بكل من نظام أ
الرض والنماذج .ويضيف
«إن هذه الجهود ل تقترح أي حلول».
والمدافعون عن هذه الجهود ل يوجد لديهم أي
تنبؤات حول التحديات المقبلة .يقول كيفن ترنبرث،
عا ِلم المناخ بالمركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي
في بولدر ،كولورادو« :هناك عشر سنوات أو أكثر
قبل أن تؤتي هذه أ
البحاث أكلها من حيث قوة التنبؤ.
وحتى حينئذ ..ستكون قدرة علماء المناخ محدودة
لكن هناك أناس كُ ْثر قد
فيما يقولونه حول المستقبلْ ،
يرحبون بأي تلميحات حول ما سيأتي».
ويضيف ترنبرث ً
قائال« :بالنسبة إلى مزارع في
إلينوي» ،فإن «أي مؤشرات حول ما يُتوقع ستكون
مفيدة نو ًعا ما».
يقول سميث إن فريقه بمركز «هادلي» قد ضاعف
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الن أ
دقة النموذج ،الذي يقَسم آ
الرض إلى شبكة بخاليا
ُ ِّ
كيلومترا بكل جانب .وخالل بضع سنوات ،يأمل
150
ً
كيلومترا ،ستجعل من
60
خالياها
شبكة
إلى
التوصل
ً
أ
السهل التقاط الرتباطات بين نشاطات المحيطات
والطقس ،التي يهتم بها المجتمع .وبوجود نماذج
محسنة وبيانات أغزر ،وإحصائيات أفضل؛ يتوقع
َّ
تقديرا لحتمالت درجات
أن تقدم نماذجه
سميث
يوما ْ
ً
ً
الحرارة ،وربما تساقط أ
المطار والثلوج خالل العقد

القادم.
ً
«تبادل
وتحضيرا لذلك اليوم ،أعد سميث ما يسميه
ً
ِعقديًّا» لجمع وتحليل ونشر التوقعات السنوية.
استخدمت تسع مجموعات أحدث النماذج المناخية
إلنتاج تنبؤات لعشر سنوات ،بد ًءا من  .2011يُظ ِْهر
تحليل لطاقم التنبؤات 6نمطًا مشاب ًها لتنبؤات سميث
في  ،2007حيث تبدأ درجات الحرارة في النخفاض،
ثم ترتفع بحدة .وخالل السنوات القليلة القادمة ـ ما
أن وصول درجات
لم يحدث شيء كاندلع بركاني ـ يبدو ّ
حتميا.
ا
أمر
ًّ
الحرارة إلى مستويات قياسية سيكون ً
متحمسا للمراهنة على ذلك
يقول سميث« :لن أكون
ً
آ
جيدا خالل
ا
تقدم
سنحقق
الن» ،لكنني «أعتقد أننا
ً
ً
بضع سنوات»■ .
جيف تولّيفسون مسؤول تغطية قضايا الطاقة
ش
«نيت�» من نيويورك.
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ﺍﻟـﻤـــﻼﺫ
ﺍﻷﺧــﻴﺮ

يراقب المسؤولون عن الصحة العامة ِبف ََز ٍع كيف أصبحت البكتيريا تقاوم
المضاد الحيوي القوي (كاربابينيم) ،وهو أحد آخر العقاقير الفاعلة المتاحة.
مارين َمﻜﱢينا

كقاعدة عامة ،يحاول كبار المسؤولين بمجال الصحة العامة تجنب استخدام أ
الوصاف
ُّ
الكارثية .لذلك ..كان مقلقًا سماع توماس فريدن ،وسالي ديفيز يحذِّ ران من «كابوس»
قاد َم ْين خالل أيام قليلة .كان هذان التحذيران في شهر
صحي ،و«تهديد كارثي» ِ
مارس الماضي.
المقاومة
البكتيريا
من
مغمورة
لفئة
مضطردة
زيادة
عن
يتحدثون
الوكالة
وكان رؤساء
ِ
وتشبه ديفيز
(.)CREs
لكاربابينيم
المقاومة
المعوية
البكتيريا
هي
الحيوية،
للمضادات
ِّ
ـ المسؤول الصحي أ
الول بالمملكة المتحدة ـ خطورة هذه البكتيريا المعوية بخطورة
الرهاب (انظر .)Nature 495, 141; 2013 :يقول فريدين ،مدير مراكز مكافحة أ
المراض
إ
جدا ،ونحتاج إلى دق ناقوس
خطيرة
مشكلة
«لدينا
جورجيا:
بأتالنتا،
()CDC
ومنعها
ًّ
الخطر».
مسوغاته ..فهذه البكتيريا تسبب عدوى بالمثانة والرئة والدم،
المخيف
سلوبهم
كان أل
ِّ
وقد تتحول إلى صدمة إنتا ِن َّية تهدد الحياة .تتجنب هذه البكتيريا تأثير جميع المضادات
الحيوية تقريبا ـ بما فيها (كاربابينيم) الذي يعتبر من عقاقير المالذ أ
الخير ـ وتسبب وفاة
ُ
ً
حوالي نصف المرضى المصابين بها .في الوليات المتحدةُ ،و ِجدت هذه البكتيريا في %4
من إجمالي المستشفيات ،و %18من تلك التي تقدم رعاية حاسمة طويلة أ
المد .ويتنبأ
ِّ
فعالة،
تحليل ـ أُ ْج ِري بالمملكة المتحدة ـ بأنه إذا أصبحت المضادات الميكروبية غير ّ
يوميا ـ كجراحات استبدال مفصل الوركً ،
مثال
فقد تنتهي العمليات الجراحية التي تُ ْج َرى ًّ
ـ بالوفاة ،بمعدل حالة من بين كل ست حالت.1
قصدت اللغة التي استخدمها ديفيز وفريدين كسر حالة عدم المبالة التي يستقبل بها
الجمهور أ
الخبار المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية ،إل أنها ـ بالنسبة إلى مراقبين عن
أيضا مسحة من الغضب .وقد تم التعرف أول مرة على هذه البكتيريا منذ
كثب ـ أثارت ً
ـقدر
ي
لم
وربما
ا،
مؤخر
إل
العامة
الصحة
أولويات
من
تصبح
لم
لكنها
عاما،
ُ ِّ
حوالي ً 15
ً
أ
دروسا
فسنجد
اء؛
ر
الو
إلى
فبالنظر
اقبين،
ر
الم
اء
ر
آ
وحسب
تطرحه.
الذي
التهديد
الطباء
ً
مستفادة للباحثين والعاملين بالرعاية الصحية حول كيفية حماية المرضى ،وللمستشفيات
كذلك التي لم تظهر فيها تلك البكتيريا بعد.
يقول ألكسندر كالن ،خبير الوبائيات الطبية بمراكز مكافحة أ
المراض ومنعها« :لم يفت
أوان التدخل ومنع هذه البكتيريا من النتشار أكثر» .وفي الوقت ذاته ،يسلم بأن تلك
البكتيريا ستكون موجودة بأماكن كثيرة إلى أ
البد.
متأخرا.
الدراك المتأخر هو مفتاح قصة هذه البكتيريا ،فقد جاء إدراك وجودها
إن إ
ّ
ً
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يمحصون تحليالت برنامج المراقبة المسمى «وبائيات
في عام  ،2000كان الباحثون ِّ
مقاومة مضادات الميكروبات بالعناية المركزة ( ،»)ICAREالذي استمر ستة أعوام يراقب
العينات
وحدات العناية المركزة؛ لكتشاف أي عوامل مقاومة غير عادية .ومن مجموعة ِّ
تعرف العلماء على واحدة من العائلة البكتيرية المعوية
البيولوجية المتراكمة بالبرنامج ،أ ّ
ّ
كليبسيال نيومونيا،
بالمعاء .هذه العينة بالتحديد ـ من
 ،Enterobacteriaceaالمقيمة
أحد أسباب العدوى الشائعة بوحدات العناية المركزة ـ تم أخذها من مريض بأحد
مقاوما ضعيفًا لمضادات
مستشفيات نورث كارولينا في عام ( 1996المرجع  ،)2وكانت
ً
كاربابينيم الحيوية ،وهي فئة من المضادات الحيوية القوية واسعة الطيف ،تم تطويرها
في الثمانينات.
ظلت المضادات الحيوية تتعرض للمقاومة ،طالما استخدمها الناس؛ وقد حذَّ ر ألكسندر
مكتشف البنسلين ـ من إمكانية حدوث ذلك لدى تسلمه جائزة «نوبل» في عام
فليمنج ـ
الدوية أ
الطباء يستخدمون أ
 .1945ولدر ِاكهم ذلك ،كان أ
الكثر فاعلية باعتدال ،فالترشيد
إ
الحذر في استخدام ڤانكومايسين مثال ً ـ وهو مضاد حيوي قوي ـ أدى إلى تأخير نشوء
مقاومة البكتيريا ضده لثالثة عقود .ويعتقد الباحثون أن الستخدام الحصيف للمضادات
الحيوية سيحافظ على فاعلية المالذ أ
الخير الباقي منها ،كعائلة مضادات كاربابينيم،
الفاعلة منذ عقود.
هذا ..وقد قلبت ساللة بكتيريا كليبسيال بنورث كارولينا الفكر َة ر ًأسا على عقب،
ّ
كليبسيال نيومونيا ( ،)KPCالذي فكك مضادات كاربابينيم.
فأنتجت إنزيم كاربابينيميز
أ
الم ِّرمز لالإ نزيم في البالزميد ،وهو جزء من الحمض
الجين
والكثر من ذلك ..يقع
ُ
النووي يستطيع النتقال بسهولة من بكتيريا إلى أخرى .وهكذا نشأت المقاومة ضد
عائلة كاربابينيم.
الحياء المجهرية أول أ
ومع ذلك ..اعتبر علماء أ
المر تلك البكتيريا حالة وحيدة .يقول
جين باتيل ـ عالم أ
نائبا لمدير مكتب مقاومة المضادات
الحياء
حاليا ً
المجهرية ،الذي يعمل ً
أ
إن العاملين بالمركز تمت طمأنتهم بحقيقة
الميكروبية بمراكز مكافحة المراض ومنعها ـ ّ
وأن اختبار ما تبقى في
أن العينة ُجمعت منذ أربعة أعوام ّ
ّ
أ
NATURE.COM
مقاومة أخرى .يقول باتيل« :لم يكن
الرشيف لم يُظ ِْهر أمثلة
ِ
أ
لﻼطﻼﻉ علﻰ بودكاﺳﺖ
المر عدم وجود اهتمام بالبحث عنها» ،بل كان التوجه في
ﺣوﻝ مقاومة مضادات
نظاما للتعرف عليها ،ويعمل بنجاح.
أن «لدينا
ذلك الوقت ّ
كاربابينيم ،انﻈر:
وفي حال حدوث المزيد؛ ًسنقف على أ
go.nature.com/dxmtny
المر».
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تحقيقات ﺃخبـــــــــــار

ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ

ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﻴﺔ ﻛﺎﺭﺑﺎﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﻣﻨﺬ  1996ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ

4

2

ﻧﻴﻮﺩﻟﻬﻲ

ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ

ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ

ﻧﻮﺭﺙ ﻛﺎﺭﻭﻻﻳﻨﺎ

1

3

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻴﻦ KPC
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻴﻦ NDM

1

 :2000ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺎﻡ  1996ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻨﻮﺭﺙ ﻛﺎﺭﻭﻻﻳﻨﺎ ﻛﺸﻒ
ﻛﻠﻴﺒﺴﻴﻼ ﺭﺋﻮﻳﺔ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻴﻨً ﺎ ﻳﺴﻤﻰ
 ،KPCﻭﻫﻮ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﻴﺔ ﻛﺎﺭﺑﺎﺑﻴﻨﻴﻢ.

2

 :2003ﺍﻛﺘُ ﺸﻔﺖ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻴﻦ ،KPC
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ .ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ  ،2007ﺃﺻﺒﺤﺖ %21
ﻣﻦ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻛﻠﻴﺒﺴﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ.

لقد كان برنامج المراقبة التابع للمراكز محدو ًدا ،حيث إنه رصد  41مستشفى فقط من
كثيرا بعد جمع العينات .لذلك ..عندما ظهرت
قرابة  6آلف ،كما أن تحليالتها تأخرت ً
المقاومة ضد كاربابينيم مرة أخرى ،مضت أعوام قبل أن يالحظها أحد.
اتجاه كارﺛي

يجتذب مركز «داونستيت» الطبي في بروكلين ،التابع لجامعة ولية نيويورك ،المرضى
من أفقر المناطق السكنية بمدينة نيويورك .ولهذا ..يميل إلى كونه المكان الذي تظهر
فيه التجاهات والحتياجات الصحية الماسة .ويجري أ
الطباء هناك رقابة خاصة بهم
ّ
ُِْ
على البكتيريا؛ لفحص أي مخاطر عدوى ناشئة ،وذلك ليس جز ًءا من برنامج ()ICARE
التابع لمراكز مكافحة أ
المراض ومنعها .ففي عام  ،2003رصدت مراجعة لنتائج مختبر
أ
الحياء المجهرية بالمركز ومختبرات أخرى متعاونة بمستشفيات قريبة شي ًئا لم يره
أ
أطباء المدينة من قبل ..فعلى مدار العوام الستة السابقة ،تم تشخيص إصابة

مقاومة لمضادات
حفنة من المرضى من سبع مؤسسات بعدوى كليبسيال ،التي كانت ِ
كاربابينيم جز ًّئيا .يقول جون كويل ،الباحث الطبي بمركز داونستيت« :كانت هذه
بعيدا عن نطاق المالحظة» ،و«بحلول الوقت الذي اكتشفناها
حالت نادرة تحلِّق ً
عم انتشارها».
فيهَّ ،
مريضا لدى انتشار العدوى
خطيرة
العدوى
حالت
كانت
جدا .فقد توفي  9من ً 19
ًّ
الصابة بالعدوى من
بأحد مستشفيات بروكلين .وفي مستشفى آخر ،تضاعفت حالت إ
حالتين إلى أكثر من  30في ستة أشهر فقط ،رغم اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة العدوى.
وانتشر الكائن الحي في المدينة ،من مستشفى هارلم بالطرف الشمالي لمانهاتن إلى
مستشفى ماونت سيناي بأعلى الجانب الشرقي ،ثم إلى مستشفى سانت فنسنت بقرية
جرينيتش بالجنوب ،حيث توفي مريض بعدوى كليبسيال ،رغم استخدام أ
الطباء ما
بجعبتهم من عقاقير لمكافحتها.
المقاومة صعوبة اكتشافها.
البكتيرية
للساللت
ا
جد
السريع
ويُ َع ّد أحد أسباب النتشار
ًّ
ِ
فمعظم مختبرات أ
جهدا في زراعة البكتيريا
تبذل
تعد
لم
كلينيكية
ال
المجهرية
الحياء
إ
ً
وعوضا عن ذلك ..هناك أنظمة آلية تُ َع ِّرض البكتيريا
أياما؛ لتحديد العقاقير التي تؤثر فيهاً ،
ً
لتركيزات متدرجة من العقاقير ،وتستطيع إعطاء نتائج خالل ساعات .أدرك كويل وزمالؤه
أن هذه الختبارات كانت تعطي نتائج مضللة ،وتسبب وصف أ
الطباء لجرعات أو عقاقير
ِّ
المقاومة
فعالة للمرضى .وبسبب عدم القضاء على العدوى ،يمكن أن تنتقل الساللة
غير ّ
ِ

3

 :2005ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻴﻦ KPC
ﻭﺟﺪﺕ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ
ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻭﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ،
ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ.

4

ﻋﺎﻡ  :2008ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺍ
ﺟﻴﻨً ﺎ
ً
ً
ﻛﺎﺭﺑﺎﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻳﺴﻤﻰ  .NDMﻭﺑﺎﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺛﺮ
ﺍﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔُ ،ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ،
ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ.

من شخص إلى آخر .وبحلول عام  ،2007وصلت نسبة بكتيريا كليبسيال الحاملة للبالزميد
المقاوم لمضادات كاربابينيم بمدينة نيويورك إلى  ،%21بينما يبلغ متوسط نسبتها %5
ِ
بباقي الوليات المتحدة.3
يشير هذا النتشار السريع إلى أن البكتيريا المعوية المقاومة لكاربابينيم كانت تنتقل
من شخص إلى آخرً ،
منطقيا.
بدل من الظهور بشكل مستقل في كل موقع .وكان هذا
ًّ
وهناك الكثير من فصيلة البكتيريا المعوية ،بما فيها كليبسيال ،يقيم في أ
المعاء ويمكن
بالسهال ،مثلما
بسهولة أن يحملها مريض ،دون ظهور أعراض .ولدى إصابة المرضى إ
غالبا بعد إعطاء المريض أدوية أثناء الرعاية المركزة ،قد تنتشر البكتيريا المعدية
يحدث ً
ملوثةً أ
الجهزة ،أو أيدي مقدمي الرعاية داخل المستشفى وخارجها .لهذا ..كان
أكثر،
النفاق من بروكلين إلى مانهاتن ،إل أن أ
سهال تصور ركوب البكتيريا المعدية مترو أ
ً
المر
ُ
ّ
تطلَّب بضع سنوات ،ومستوى أوسع لتتفشى .ولتوضيح مدى انتقال البكتيريا( ،انظر:
«حركة المقاومة»).
انتشار ﺳريع

في نهاية عام  ،2005تم تشخيص إصابة مريض بمركز سوراسكي الطبي بتل أبيب ببكتيريا
كليبسيال تحمل الجين الذي ينتج إنزيم  ،KPCوكانت وثيقة الصلة بساللة نيويورك .وفي
خالل أشهر ،عصفت عدوى هذه البكتيريا بالمستشفى ،ثم بنظام الرعاية الصحية المحكم
الصغير بإسرائيل .وبحلول مارس  ،2007كانت هناك  1275حالة إصابة على مستوى الدولة.4
وكانت الحالت تصل بدورها عبر شبكة من المستشفيات ،ودور النقاهة ،وعيادات الغسيل
الكلوي ،ومراكز إعادة التأهيل.
يوضح ميتشيل شوابر ـ طبيب مكافحة العدوى بفريق سوراسكي لدى ظهور وباء
نقصا في
بكتيريا كليبسيال الحاملة لجين إنزيم ( )KPCـ كيف أن إسرائيل كانت تعاني ً
أ
ال ِس َّرة المخصصة لرعاية العدوى الحا ّدة .ويضيف« :كلما أمكن صرف مريض ،خاصة
فورا؛ مما يؤدي إلى كثرة تنقل المرضى من ُمر ِافق رعاية
من قسم الباطنة ،يتم صرفه ً
الرعاية طويلة أ
الجل ،ثم عودته مرة أخرى إلى المستشفى
العدوى الحادة إلى ُمر ِافق
نفسه ،أو غيره».
السرائيلية فرقة عمل خاصة؛ للتعامل مع
واستجابةً لذلك ..أنشأت وزارة الصحة إ
اللكتروني،
تلك البكتيريا ،برئاسة شوابر .وطلبت تلك الفرقة تقارير مراقبة يومية بالبريد إ
مخصصة
ووضعت تدابير عزل احتياطية صارمة ،تتضمن عنابر ومعدات وأطقم تمريض َّ
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امية؛ للتحقق
لذلك .وتم دعم القواعد الجديدة بالتفتيش المفاجئ ،وتحليالت مخبرية إلز ّ
من مصدر العدوى الجديدة.
وبحلول منتصف عام  ،2008كانت إسرائيل قد عكست التجاه المتصاعد لبكتيريا كليبسيال
كثيرا؛ فلم تمنع الميكروب من الهجرة،
المقاومة للمضادات ،أإل أن هذه المكافحة تأخرت ً
والطباء والممرضون بكتيريا كليبسيال الحاملة لجين إنزيم  KPCإلى
فقد َجلَب المرضى
إيطاليا ،وكولومبيا ،والمملكة المتحدة ،وأبعد من ذلك.
نداء تحذيري

في يناير  ،2008تم التعرف على ساللة بكتيريا كليبسيال نيومونيا المقاومة لعدة عقاقير،
عاما ،يتلقى
بينها مضادات كاربابينيم ،في مزرعة بول لعينة أخذت من رجل عمره ً 59
العالج بمستشفى بالسويدً .5
وبدل من استخدام إنزيم  ،KPCفككت البكتيريا المضادات
الحيوية باستخدام إنزيم مختلف ،هو ميتالّو––βلكتاميز .وخالل ثالثة أعوام ،تم
النزيم ببريطانيا وأمريكا .تطلَّب
التعرف على حالت أخرى مصابة ببكتيريا حاملة لهذا إ
هذا أ
تحذيرا فوريًّا :فهذه البكتيريا كانت أكثر مقاومة للمضادات الحيوية كاربابينيم
المر
ً
من بكتيريا كليبسيال الحاملة إلنزيم  ،KPCكما تضمنت أنوا ًعا أخرى من البكتيريا المعوية،
كالشريكية القولونية.
إ
في البداية ،كان لمعظم أ
الشخاص
الحاملين للبكتيريا ذات العامل المقاوم
الجديد عالقة بعيادات في الهند ،عبر
سياحة عالجية ،أو رعاية طبية مطلوبة أثناء
السفر .وطبقًا ألعراف التصنيف ،سمى
أ
النزيم الجديد :ميتالو––βلكتاميز
الطباء إ
نيودلهي ( ،)NDMنسبةً إلى ما يُعتقد أنه
مكان إصابة المريض السويدي أ
الول .وقد
أثار ذلك السم ً
فالعالم
جدل غير متوقع ،إ
والبرلمان الهنديان أدانا التسمية ،لكونها
وصمة لصناعة السياحة العالجية بالهند .أدى
العمل التالي للفريق الذي اكتشف إنزيم
نيودلهي إلى زيادة الغضب ،عندما أك َّد وجود
بكتيريا حاملة لالإنزيم بمياه الصرف ومياه البلدية بجنوب آسيا( .6انظرNature http:// :
.)doi.org/dgcs33; 2011
حجب ذلك الجدال الدللة الحقيقية لنزيم نيودلهي ،فلم يعد يقتصر أ
المر على
إ
المقاومة لكاربابينيم تزدهر
ظهور آلية جديدة للمقاومة ،بل كانت البكتيريا المعوية
ِ
خارج أسوار المستشفيات.
تحديدا.
نيودلهي
نزيم
ل
المنتجة
البكتيريا
انتشار
كيفية
لمعرفة
ظل الباحثون يجاهدون
إ
ً
وفي النصف الثاني من عام  ،2012اكتشف باحثون بمستشفى جامعة كولورادو في أورورا
أن مستشفاهم استضاف ـ بغير علم ـ ثمانية مرضى مصابين ببكتيريا كليبسيال المنتجة
إلنزيم نيودلهي ،وهو أكبر تجمع بالوليات المتحدة آنذاك .وتم اكتشاف الحالت
الثالث أ
الولى ـ وكان جميعها مرضى التهاب رئوي ـ أثناء مراجعة روتينية لعينات طبية.
وعندما َص َّعدت المستشفى البحث ،وجدت خمسة آخرين حاملين للبكتيريا ،دون ظهور
أعراضها عليهم.
تتذكر ميشيل بارون ـ وهي طبيبة مكافحة العدوى بالمستشفى ـ قائلة« :لم يكن هناك
نمط واضح مشترك» ،فقد «بقي المرضى بالمستشفى فترة طويلة ،وبوحدات مختلفة،
جميعا».
وليس هناك جهاز واحد بالمستشفى استخدموه
ً
أ
وم ْنعها بدراسة تسلسل جينوم البكتيريا
وحتى عندما قامت مراكز مكافحة المراض َ
المأخوذة من المرضى الثمانية ،لم تكن المعلومات كافية لتفسير كيفية انتشار البكتيريا.
افترضت بارون وجود «مريض شبح» بالمستشفى في ذلك الوقت ،وأفلت من اكتشاف شبكة
المراقبة .وما زالت بارون تبحث عن ذلك الشخص ،وتحاول المستشفى استدعاء المرضى
الذين عولجوا خالل تلك الفترة الحاسمة ( 1,700مريض)؛ ألخذ عينات منهم.
وش ِف َي المرضى
انتهت الحادثة بسالم ،حيث لم يمرض الخمسة الحاملون للبكتيرياُ ،
الثالثة آ
الخرون .وبمجرد إحاطة المستشفى بعنقود العدوى هذا؛ لم تنتشر العدوى أكثر.
وقد ل يحالفهم الحظ هكذا في المرة القادمة.
وهناك تهديدات جديدة في الطريق .فقد اكتشف الباحثون عوامل مقاومة أخرى
لمضادات كاربابينيم ،تنتقل عبر الكوكب؛ ظهر أحدها ً
فعال بالوليات المتحدة ،وأخرى
جديدا،
ا
ي
تحد
اكتشافها
يشكل
متجمعة بجنوب أوروبا وأمريكا الجنوبية .ويُتوقع أن
ً
ً
أ
دروسا مهمة
تعلموا
إنهم
ية
د
ع
الم ْ ِ
جينيا عن بعضها .يقول خبراء المراض ُ
لختالفها ًّ
ً
المقاومة لكاربابينيم ،فالبكتيريا المقاومة للعقاقير يمكنها أن
المعوية
من البكتيريا
ِ
الم ْحكَمة وأساليب
غير
العامة
الصحة
رقابة
أنظمة
تلتقطها
أن
من
بأسرع
وتنتشر
تظهر
ُ

الجراءات التي تبدو كافية لمكافحة العدوى ل
أن إ
الكتشاف المخبرية القديمة ،كما ّ
يمكنها دائما احتواء انتشارها.
وتحاول ًدول عديدة الستفادة من تلك الدروس ..فالمستشفيات في إسرائيل آ
الن تمارس
«رقابة نشطة» ،أي أنه إذا كان مريض جديد قد عولج بأي مؤسسة عالجية خالل الستة
أشهر السابقة ،يتم فحصه وإجراء تحاليل الـبكتيريا المعوية المقاومة لكاربابينيم له .ول ََدى
ظهور نتائج تحاليل موجبة ألي شخص ،يتم تصنيفه كحامل لتلك البكتيريا في سجالت
الصحة الوطنية التي يمكن للمستشفيات ودور النقاهة أ
والطباء الوصول إليها .اتبعت فرنسا
دول كثيرة ـ أ
لكن ً
لالسف ـ ل تفعل ذلك .وكان المركز
والمملكة
المتحدة قواعد مشابهةّ ،
الوروبي لمنع أ
أ
تقييما
ـ
الماضي
يوليو
شهر
في
ـ
نشر
قد
استوكهولم
في
ومكافحتها
اض
ر
م
ال
ً
صريحا لتسع وثالثين دولة أوروبية حول العبء الذي تمثله تلك البكتيريا ،وقدرتها
ذاتيا
ً
ًّ
على مواجهة هذه الكائنات .7قالت  21دولة فقط إنها حققت ذلك التنسيق الوطني ،الذي
أتاح إلسرائيل احتواء وبائها.
وتدير الوليات المتحدة أنظمة رقابية متنوعة ..فمراكز مكافحة أ
المراض ومنعها
تبحث عن الـبكتيريا المعوية المقاومة لكاربابينيم ،من خالل ثالث شبكات بيانات
منفصلة ،لكن أيا منها ل يغطي كل البالد .وكانت تسع وليات ـ على أ
القل ـ قد فرضت
ّ ًّ
أ
إبالغ وزارات الصحة بها عن أي حالت إصابة بالبكتيريا .وأعدت مراكز مكافحة المراض
ومنعها حقيبة أدوات قوية تضم أفضل
الممارسات لوزارات الصحة والمستشفيات،
كتقييد مهام الموظفين ،واستخدام
المعدات بالمستشفيات ،وتحديد حالت
العدوى بالرعاية طويلة أ
المد ،التي تغذي
المستشفيات بالمرضى .وقد ساعدت تلك
التدابير مؤسسات الرعاية الصحية بوليتي
إلينوي ،وفلوريدا على منع تفشي العدوى
في عامي  ،2008و.2009

«كانت حاالت نادرة تحلِّ ق
بعيدا عن نطاق المالحظة.
ً
وبحلول الوقت الذي
اكتشفناها فيهَ ،ع َّم انتشارها»
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خيارات محدودة

في الوقت نفسه ،تحسنت أساليب الكشف
المخبري؛ فاستخدام مراكز مكافحة أ
المراض
للتتابع الجينومي الكامل لحل حادثة كولورادو ،كان أول مرة تنشر فيها المراكز هذه التقنية
لتناول العدوى بمستشفى .وتعززت قدرة إدارات الصحة العامة على رصد التهديدات
بجرعات مالية فيدرالية ،بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في سبتمبر من عام
 ،2001وهجمات الجمرة الخبيثة لحقًا ،وفي حزمة تحفيز  ،2009إل أن هذه الستثمارات
قد تتراجع خالل الخفض الراهن للميزانية الفيدرالية.
ولسوء حظ أ
الطباء المنخرطين في حالت انتشار العدوى أنه ل تتوفر لديهم
المقاومة لكاربابينيم.
أدوية أفضل من تلك المتاحة لدى أول ظهور للبكتيريا المعوية
ِ
تايجس ْيكالين  ،tigecyclineوكوليستين colistin
تستجيب بعض البكتيريا لعقارين:
َ
كسن إي  ،)polymyxin Eلكنهما ل ينفعان مع كل المرضى ،ويُ ْع َرف عن
بوليم ِ
(يسمى ِ
إتالف الكلى .ويجد أ
الطباء أنفسهم حائرين بين استخدام أدوية سيئة ،وعدم
كوليستين
َِ
استخدام أدوية مطلقًا.
إن اضطراد مقاومة البكتيريا ،والحاجة إلى
ل يُتوقع توفّر أدوية جديدة
سريعا ،بل ّ
ً
استخدام هذه أ
بأن المضادات الحيوية ل تستحق
الدواء
شركات
أقنعا
باعتدال
الدوية
ّ
أ
أن تظل ـ كما يقول خبراء المراض المعدية ـ أفضل أدواتهم
الستثمار .وهذا يعني ْ
للدفاع عن المرضى تلك التي تعتمد على أداء العاملين بالصحة :غسل أ
اليدي ،وارتداء
القفازات والزي الطبي ،والتنظيف البيئي الصارم ،لكن لم يهتم أ
بالبحاث التي يمكن أن
َُّْ
ْ
أ
تؤدي إلى تحسين أفضل الممارسات ،حسب قول إيلي بيرينسيفيتش ،طبيب المراض
المعدية ،وخبير الوبائيات بجامعة أيوا ،أيوا سيتي ،الذي يدرس كيف تتحرك البكتيريا
المقاومة حول المستشفيات .ويضيف ً
قائال« :لم نستثمر في أبحاث تتناول كيفية الوصول
ِ
إلى أمثل الممارسات المعيارية لمكافحة العدوى .ونكتفي ِبل َْوم العاملين بالرعاية الصحية
عندما يخطئون»■ .
مارين َمكِّينا صحفية مستقلة تقيم ف ي� أتالنتا بولية جورجيا ،الوليات المتحدة.
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Yigit, H. et al. Antimicrob. Agents Chemother. 45, 1151–1161 (2001).
Hidron, A. I. et al. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 29, 996–1011 (2008).
Schwaber, M. J. et al. Clin. Infect. Dis. 52, 848–855 (2011).
Yong, D. et al. Antimicrob. Agents Chemother. 53, 5046–5054 (2009).
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Glasner, C. et al. Eurosurveillance 18, 28, art. 3 (2013).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2013 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

تـعـليــقـات

احـتـــرار المنـــــاخ تـكاليف باهظة
لتغيــر القطب الشمـالي
ُّ
ص41 .

ُّ
التعلم الرقمي سبيل لتوفير
التعليم العالي بشكل أكبر لكن يجب أخذ
الحيطة الواجبةْ ص43 .

محررو «نيتشر»
الصيـف ِّ
كُتُ ب َّ
يقدم ِّ
اقتراحاتهم لبعض القراءات الجذّ ابة
لفصل الصيف ص46 .

سؤال وجواب مع دين
ماكسويل ..حارس الجبل
ص48 .

IWAN BAAN/REPORTAGE BY GETTY

انقطعت الكهرباء عن معظم حي مانهاتن السفلي بنيويورك إثر إعصار ساندي في أكتوبر .2012

الحل يكمن في شبكات الكهرباء الذكية
ذاتيا؛
ِّ
يوضح مسعود أمين كيف يمكن للواليات المتحدة ْ
جعل البنية الكهربية التحتية لديها تسترد عافيتها ًّ
لتجنب انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع.

ن
ن
كث�ا
كص� ي
صغ� ي� منتصف الستينات ي� إيران ،كنت ي ً
بي
ت
ووالد� إىل القرى ،حيث كانا
والدي
برفقة
ما أذهب
ي
يتطوعان لعالج الناس ،كطبيب ومندوبة للصليب
أ
تحسن الكهرباء حياة
شاهدت
االحمر.
ُ
بنفس كيف ِّ
ي
أ
أ
ن
ن
ت
ا�
ال� ي
تعا� شظف العيش عىل ِقطع من االر ي
االرس ي
الجافة .وفجأة ،أصبح لدى تلك المجتمعات وسائل
أك� من
للري ،ومدارس جديدة ،ومرافق طبية .نجا عدد ب
االطفال الرضع من الموت ،وأخذت أ
أ
االعمال التجارية
ن ي� االزدهار.
ن
ن
و� مدينة نيويورك ،عانيت من
ي� وقت الحق ،ي
ن
االنقطاع الفوضوي للكهرباء ي� يوليو عام  ،1977عندما
الكهر� عن تسعة
ال�قية إىل قطع التيار
أ َّدت العواصف ب
بي
ين
مالي� نسمة لمدة  24ساعة .كانت هناك حرائق ،وحاالت
مدوا
نهب ،وآالف االعتقاالت ،بجانب حكايات عن غرباء ّ
ونظرا إىل تَأَث ُِّري الشديد بقدرة
يد العون إىل يغ�هم.
ً

الكهرباء عىل تحويل حياة الناس ،فقد ت
اخ�ت التخصص
ن ي� مجال الهندسة الكهربية.
بعد مرور ث
عاما ،ال تزال منظومة الطاقة
أك� من ً 30
أ
ن
ن
تعا� من االعطال عىل
الكهربية ي� الواليات المتحدة ي
نطاق واسع .فخالل العقد المنرصم ،أدت ظروف
ت
ال� لم يسبق
الطقس المفرطة ن ي� القسوة،
والعواصف ي
ن
لها مثيل ن ي� شدتها ـ كإعصار كاترينا ي� عام  ،2005وإعصار
ساندي ن� عام  2012ـ إىل حرمان ي ن
مالي� السكان من
ي
وت�اوح قيمة الخسارة ال�ت
الكهرباء لعدة أيام أو أسابيع .ت
ي
أ
الكهر� أو
مريك بسبب انقطاع
التيار ب ي
يتحملها االقتصاد اال ي
1
تعطله ما ي ن
ب�  80و 188مليار دوالر كل عام .
أعتقد أنه لتحقيق المرونة الالزمة لمنظومة الطاقة
الكهربية ن ي� الواليات المتحدة ،ينبغي أن تتحول المنظومة
إىل «شبكة ذكية ذاتية القدرة عىل ت
اس�داد عافيتها» ،بحيث
ّ
ت
ال� قد تحدث؛ وعزلها،
يمكنها الكشف عن االضطرابات ي
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والتكيف لتقليل انقطاعات التيار الناجمة عنها أال ن
د� حد
الص�ن
ممكن ،إىل أن يتم إصالح المشكلة .لقد استثمرت ي
بالفعل  7.3مليار دوالر ،وسوف تنفق  96مليار دوالر
أخرى بحلول عام  2020عىل تقنيات شبكة الكهرباء الذكية
الخاصة بها ،ي ن
وتأم� إمدادات الطاقة ،وتقليل انبعاثات
2
ن
أن دول االتحاد
ثا� أكسيد الكربون  .جدير بالذكر ّ
أي
وغ�ها من دول
وال�ازيل ،ي
ورو� ،وكوريا الجنوبية ،ب
اال ب ي
أمريكا الجنوبية تقتفي أثر ي ن
الص� ن ي� هذا الصدد.
هناك ثالثة عوامل تعوق إدخال تحسينات عىل
منظومة الواليات المتحدة للطاقة الكهربيةً .
أوال:
االنخفاض الشديد لالستثمارات ن ي� هذا المجال .فمنذ
ين ت
ال� أقرها الرئيس
وجهت خطة
عام ّ ،2010
التحف� ي
باراك أوباما  3.4مليار دوالر نحو شبكة الكهرباء الذكية
ن ي� الواليات المتحدة؛ وأضافت الصناعة  4.3مليار دوالر
حواىل  400مليار
أخرى .وسوف تكون التكلفة الكاملة ي
الطبعة العربية |
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دوالر ،أو ما يعادل  21إىل  24مليار دوالر كل عام
عاما (انظر .)go.nature.com/it1ww3 :كما
لمدة ً 20
أن فوائد شبكة الكهرباء الذكية تصل إىل ما ي ن
ب�  79ـ 94
مليار دوالر ن ي� العام ،كما يمكن أن تقلل تلك التقنية من
ن
ثا� أكسيد الكربون بنسبة  %18-12بحلول عام
انبعاثات ي
ثانيا :تمثل مطابقة العرض والطلب
( 2030المرجع ً .)2
تحديات تقنية .وثال ًثا :فإن تجزئة منظومة الطاقة الكهربية
ن
ن
يع�
ي� الواليات المتحدة بع� الواليات والوكاالت ِّ
الممولة ي
ت
أن التحسن سوف يتطلب وضع اس�اتيجية وطنية.
أ
إذا ت
يوما ن ي� الواليات المتحدة،
اخ�ت بشكل
عشوا� ً
ي
ن
يعا� من انقطاع
ستجد ما يقرب من نصف مليون شخص ي
ساعت� أو ث
الكهرباء لمدة ي ن
أك� .وقد ازداد عدد مرات انقطاع
ن
الكهر� الرئيسة ي� الواليات المتحدة بسبب الطقس
التيار
بي
ت� إىل خمس مرات ما ي ن
من مر ي ن
ب� الخمسينات والثمانينات،
أ
كب� منذ ذلك ي ن
الح� .فمن
ثم ارتفعت هذه االرقام بشكل ي
ب�  70و  130انقطاعا �ن
ن
 2008إىل  ،2012كان هناك ما ي
ً ي
ث
جماىل لمرات انقطاع
اال
العدد
ثل�
إ
ي
العام ،أي ما يشكل ي
التيار ،مما أثَّر عىل ما يصل إىل  178مليون عميل (عداد
المتغ�ة عىل بنية تحتية
كهرباء) ،حيث أثرت أنماط الطقس
ي
متهالكة (انظر.)go.nature.com/vcaqqd :
ما زالت منظومة الطاقة الكهربية ن ي� الواليات المتحدة
تعتمد عىل تقنيات تعود إىل تف�ة الستينات والسبعينات.
أ
خ�ة ي ن
ب� الصناعات
ويحتل قطاع الكهرباء المرتبة قبل اال ي
الرئيسة ن ي� مجال البحوث والتطوير ،حيث ينفق هذا
ن
صا� المبيعات ،ويليه فقط قطاع
القطاع ك ًَّما ضئيال ً من ي
ت
صناعة اللب والورق .ففي الف�ة من  2006-2001أنفق
ن
صا�
قطاع الكهرباء للبحوث والتطوير  %0.17فقط من ي
مبيعاته ،ولم يرتفع هذا الرقم منذ ذلك ي ن
الح� .وقد
ن
ص َّنف تقرير 3ثن�ه المنتدى االقتصادي العالمي ي� عام
 2011ـ وهي منظمة يغ� ربحية ـ بنية الكهرباء التحتية
بالواليات المتحدة ن� المرتبة  20ي ن
ب� دول العالم ن ي�
ي
المستخدمة ن ي� التقييم.
معظم الفئات التسع
َ
تتغ� وتنمو بشكل رسيع.
إن احتياجاتنا من الكهرباء ي
فعىل سبيل المثال ..يضيف استخدام شبكة التواصل
ت
ت
ال� تحتاج إليها ن ي�
االجتماعي «توي�» ،والبنية التحتية ي
عملها ،ما يزيد عىل  2500ميجاواط ساعة من الطلب
عىل الكهرباء كل عام ،لم تكن موجودة قبل خمس
سنوات ،أي ما يعادل استهالك مدينة تضم  825ألف
نن
اال تن�نت،
م�ل .وإذا أضفت اعتبارات استخدام شبكة إ
أ
ت
االن�نت،
كتليفزيون ،وتشغيل الفيديو وااللعاب بع� إ
وتحويل السجالت الطبية إىل سجالت رقمية ،فسنحتاج
إىل مضاعفة إمدادات الكهرباء ن ي� العالم ثالثة أضعاف
بحلول عام 2050؛ لمواكبة هذا الطلب ت ن
الم�ايد.
يمكن لشبكات الكهرباء الذكية تحديد أ
االوقات ال�ت
ي
يبلغ فيها استهالك العمالء للكهرباء ذروته ،مما يسمح
تسع�ة تتفاوت حسب
ثل�كات الكهرباء باستخدام
ي
المتغ�
التسع�
سياسة
العرض والطلب .وتشجع
ي
ي ِّ
ين
تغي� أوقات استخدامهم للكهرباء إىل
المستهلك� عىل ي
أ
ت
منخفضا ،بحيث يمكنهم
ال� يكون الطلب عليها
ً
االوقات ي
ث
استخدام الطاقة بصورة أك� كفاءة.
ت
التفك� المستخدمة
الكث� من التقنيات ونظم
ي
تأ� ي
ن ي
ت
ت
ال� لديها القدرة عىل اس�داد عافيتها
ي� شبكات الطاقة ي
الحر� .لقد عملت لسنوات عديدة
ان
الط�
ذاتيا من قطاع ي
ًّ
بي
الط�ان ت
ال� تتكيف مع التلف لطائرة F-15
عىل أنظمة ي
ي
ين
تحس� الخدمات اللوجستية أالقىص
المقاتلة ،بهدف
حد ،ودراسة بقاء أرساب تلك الطائرات .ففي يناير ،1998
عندما انتقلت إىل معهد «بحوث الطاقة الكهربية» EPRI
ن ي� بالو ألتو ،كاليفورنيا ،ساعدت ن ي� نقل تلك المفاهيم إىل
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منظومات الطاقة وشبكات البنية التحتية الحيوية أ
االخرى،
بما ن ي� ذلك مجاالت الطاقة ،والمياه ،واالتصاالت السلكية
والالسلكية ،والتمويل.
نامجا لتطوير شبكات الكهرباء الذكية ن ي�
يوجد  16بر ً
مختلف المنظمات بالواليات المتحدة بقيمة تبلغ عدة
مليارات من الدوالرات من االستثمارات سنويًّا .تشمل تلك
بال�امج معهد «بحوث الطاقة الكهربية» ،ومؤسسة العلوم
الوطنية ن ي� أرلينتون بوالية يف�جينياً ،
فضال عن إاالدارات
االمريكية الخاصة أ
أ
الداخىل ،والطاقة ،والدفاع.
باالمن
ي
وهناك ما يزيد عىل  100ث
م�وع عام وخاص يعالج أنظمة
الكهرباء ـ يتعلق العديد منهم بالعدادات الذكية ـ ولكن ال
ن
الوط�.
تنسيقية لصنع القرار عىل المستوى
توجد هيئة
ّ
ي
تقسم سلطة الواليات المتحدة عىل شبكات الكهرباء
ّ
الذكية إىل ي ن
قسم� ،حيث تنظم اللوائح الفيدرالية الجزء
أ
اال بك� من منظومة الكهرباء ،بينما تقع شبكة التوزيع
تحت ثإرساف لجان المرافق العامة بالوالية .وتثبط اللوائح
المحلية من دوافع أي ثرسكة من ثرسكات الكهرباء لقيادة أي
ن
وط� .كما تتحول السياسات الحكومية مع
جهد إقليمي أو ي
الدورات االنتخابية ،داعمةً عدة أهداف مختلفة ،كاستقالل
وتوف� فرص
الطاقة ،والطاقة النظيفة ،وحماية البيئة،
ي
العمل ،وما إىل ذلك.
فالمسوغ االقتصادي واضح للعيان :يتجاوز
مع ذلك..
ّ
المردو ُد من استخدام تقنيات شبكة الكهرباء الذكية ن ي�
الواليات المتحدة أ
اال َ
موال المستثمرة ن ي� تلك التقنيات
حواىل  7-3مرات ،كما أن هذا التفوق ينمو مع كل دورة
ي
ين
تحس� الشبكة .وبحلول مارس  ،2012تم
من دورات
استثمار  2.96مليار دوالر ن ي� مشاريع شبكة الكهرباء
الذكية بالواليات المتحدة ،أنتجت  6.8مليار دوالر عىل
أ
االقل ،ودعمت  47ألف فرصة عمل بدوام كامل ،منها 12
مبارسة لدى ث
ألف فرصة عمل ث
ال�كات المصنعة وموفري
تقنية المعلومات والخدمات الفنية ،والبقية لدى سالسل
التوريد ،وما يتصل بها من خدمات.4
الشبكة ﺫاتية القدرة على استرداد عافيتها

تتكون شبكة الكهرباء الذكية من سلسلة من أ
االنظمة
الصغ�ة المستقلة للطاقة ،أو ما يُطلق عليها «شبكات
ي
ت
ال� ترتبط فيما بينها بشبكة طاقة
الكهرباء الميكروية» ،ي
عال كعمودها الفقري (انظر« :شبكة
ذكية ذات جهد
الكهرباء الذكية») ٍ .تشمل الخطوة أ
االوىل ن ي� تحديث

ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

منظومة الكهرباء ن ي� الواليات المتحدة تركيب أنظمة
برمجية آمنة ،ومعالجات رسيعة ،وأجهزة
استشعار
ّ
أوتوماتيكية ث
تنت� بع� الشبكة بالكامل .وهناك حاجة
إىل هذه التحديثات ن ي� كل مفتاح ،وقاطع دائرة،
ت
ال�
ُ
وم َح ِّول ،وقضبان توصيل (الموصالت الضخمة ي
تنقل الكهرباء من المولدات) للسماح لخطوط نقل
الكهرباء بالتواصل فيما بينها .ينبغي استبدال ي ن
مالي�
المفاتيح الكهرومغناطيسية بدوائر ت
إلك�ونية من نوع
عال ،قيمته  345كيلو
الحالة الصلبة؛ للتعامل مع نقل ٍ
فولت أو ث
أك�.
أ
ن
تحس� االنظمة المحلية لتوليد
بعد ذلك ينبغي
ي
ت
الذا�
االكتفاء
لزيادة
الكهرباء؛
وتخزين وتوزيع
ي
ين
ين
النهائي� .وعىل المدى البعيد ،تضاف
للمستخدم�
تقنيات توجيه التدفق لتسوية التقلبات واالختالفات
ين
ب� العرض والطلب عىل
«المردود ﻣن تقنيات الطاقة .وقد يتم توجيه
ﺷبكة الكهرباء
الكهرباء ن ي� أوقات الذروة.
الذﻛية في الواليات
وينبغي إعداد مسارات
المتﺤﺪة يتجاوز
النقل لربط العمالء
بمحطات جديدة لتوليد
اﻷﻣوال المﺴتثمرة
الكهرباء ،بما ن ي� ذلك مزارع
في تلﻚ التقنيات
طاقة الرياح ،ومحطات
ﺣوالي  7-3ﻣرات».
وغ�ها
الطاقة الشمسية ،ي
ت
ال� يقع معظمها ن ي� مناطق
من مولدات الطاقة البديلة ،ي
بعيدةّ .أما أجهزة تخزين الطاقة الموجودة ضمن الشبكة،
تعوض التفاوت ن ي� التدفق ،أوالجهد ،أو تال�دد،
فيمكن أن ِّ
توف� أو امتصاص الطاقة.
عن طريق ي
تحظى المفاهيم الجديدة فيما يتعلق بتقليل الفاقد
من الطاقة أثناء التحويل ما ي ن
ب� التيار المتناوب والثابت
خصوصا ن ي� شبكات الكهرباء الميكروية،
باهتمام متجدد،
ً
والخاليا الكهروضوئية الشمسية والبطاريات وأجهزة
ت
ال� تنتج أو تستخدم التيار الثابت ،يغ� أن
الحاسب ي
أك� عىل شكل
التيار يتم نقله إىل مسافات بعيدة بكفاءة ب
تيار متناوب.
الفعالة من حيث التكلفة حسب
الحلول
تختلف
ّ
المنطقة ،ومرفق الكهرباء ،والمعدات ،والمخاطر.
ال� تعد عرضةً الندفاع أ
االمواج
فالمناطق الساحلية ت ي ُ َ ّ
والفيضانات قد تحتاج إىل إعادة بناء المحطات الفرعية
تحت أ
االرض ،بحيث تكون عىل السطح .أما ن ي� المناطق

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﱠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ.
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﺗَ ﺘَ ﱡﺒﺒﻊ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺧﻄﻮﻁ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺈﻃﻔﺎﺀ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺗﻌﻤﻞ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻳﺔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻳ
ﻛﺸﺒﻜﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ
ّ
ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ
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الداخلية ،حيث ينجم معظم ن
الرصر عن الرياح
العاتية أ
واالمطار ،فيمكن دفن الخطوط الهوائية
تحت أ
االرض.
ت
ن
إن الطلب الم�ايد من العمالء ،والسياسات الداعمة
لفرص تجارية قائمة عىل االبتكار ستدفع السوق باتجاه
التقنيات المطلوبة للتوليد والتخزين والتوزيع .وتُظ ِْهر
ين
المستهلك� بأمور
استطالعات الرأي تزايد اهتمام
مثل كفاءة استخدام الطاقة ،والطلب الرقمي عليها،
وتكلفة انقطاع الطاقة .وبمجرد تساؤل الناس ..لماذا
الكهر� من استخدام أجهزة
يحرمهم انقطاع التيار
بي
توف� الطاقة
افق
ر
م
ستصبح
بهم،
الكمبيوتر الخاصة
ي
تحت ضغط إالصالح شبكاتها.
الم َص ِّنعون ،بدورهم ،مالحظات
ينبغي أن يأخذ ُ
العمالء ن ي� االعتبار ضمن خططهم للبحوث والتطوير،
بتحس� التنسيق ي ن
ين
المعاي� والتمويل
ب�
وأن يقوموا
ي
ْ
والبحوث والتطوير؛ لخفض التكاليف ،وتوسيع
نطاق السوق .وعىل اتصال وثيق بذلك ،ستكون
تمكينية ،من بينها نظم إدارة
هناك حاجة إىل تقنيات
ّ
الطاقة وتقنية االتصاالت .ويجب أن يكون بوسع نظم
شبكات الكهرباء الذكية التفاعل بع� الشبكات الكهربية
المركزية والالمركزية ،ودعم خدمات متقدمة ،مثل
الصا� ،وتجميع أ
ن
االحمال ،ومراقبة
قياس االستهالك
ي
الطاقة ن ي� الوقت الحقيقي.
ستكون هناك حاجة إىل إطار للسياسات ،يوفِّر
حوافز للتعاون ي ن
توف� الطاقة ن ي� الواليات
ب� مرافق ي
من جهة ،والوكاالت الفيدرالية من جهة أخرى.
أ
ت
ستأ� من الخزانة العامة،
ورغم أن بعض االموال ي
ن
تحف� منتجي
فإنه ينبغي عىل الوكاالت المنظِّمة ي
الكهرباء؛ للمشاركة ن ي� التخطيط للعملية وتمويلها.
االس�اتيجيات لجمع أ
وينبغي تطوير ت
االموال من خالل
ن
الرصائب ،أو من خالل تعريفة استخدام الطاقة.
ت
ن
وط� ،يش�ك فيه القطاعان
ويجب إنشاء بنك
ي
العام ،والخاص ،ويستثمر ن ي� البنية التحتية لتمويل
االصالحات والتحديثات ،عن طريق إقراض أ
االموال
إ
عىل أساس مستدام ،وفقًا لمقاييس أ
لالداء.
تعزز الصمود
ّ
إن شبكة الكهرباء الذكية سوف ِّ
ن
وتقوي النمو
ي� مواجهة الظروف الجوية القاسيةِّ ،
ن
ن
والتق�،
تمك� التطور التجاري
االقتصادي ،من خالل ي
ي
ث
والع�ين
إن االقتصاد الرقمي ن ي� القرن الواحد
حيث ّ
أساس عىل هذه االستثمارات.
بشكل
يعتمد
ي
مسعود ي ن
أم� أستاذ الهندسة الكهربية وهندسة
الحاسبات ن ي� جامعة مينيسوتا ،مينيابولس .وهو
يرأس اللجنة الفنية حول شبكات الكهرباء الذكية
مهندس
بجمعية أنظمة التحكم ،التابعة لمعهد
ي
واال ت
لك�ونيات.
الكهرباء إ
االلكترونيamin@umn.edu:
البريد إ
1. Electric Power Research Institute. The Cost
of Power Disturbances to Industrial & Digital
Economy Companies (EPRI, 2002).
2. Pacific Northwest National Laboratory. The
Smart Grid: An Estimation of the Energy and
CO2 Benefits (PNNL, 2010); available at
http://go.nature.com/vopsii.
3. World Economic Forum. The Global
Competitiveness Report 2011–2012 (WEF,
2011).
4. US Department of Energy. Economic Impact
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صات في جزيرة إنديكوت في أالسكا.
األنابيب تنقل النفط من ِ
المنَ َّ

تكاليف باهظة لتغ ُّير
القطب الشمالي

سوف تكون للميثان المنبعث من ذوبان الجليد تأثيرات عالمية يجب نمذجتها بشكل
أفضل ،استنا ًدا إلى تأكيدات جيل وايتمان ،وكريس هوب ،وبيتر وادامز.
خالفًا لفقدان الجليد البحري ،وتهديد الدببة القطبية،
الب� ،هناك تجاهل آ
وزيادة أعداد ث
لالثار االقتصادية
لظاهرة االحتباس الحراري ن
الشماىل.
القطب
�
ي
ي
ت
ت
ال� جرت
تف� آض معظم المناقشات االقتصادية ي
ت
مفيدا .ويُ ْع َتقَد
أن انفتاح المنطقة سيكون ً
ح� االن ّ
الشماىل يشكِّل موط ًنا لـ %30من الغاز يغ�
أن القطب
ي
المكتشف،
المكتشف ن ي� العالم ،و %13من النفط يغ�
َ
َ
أن تزيد من
الجديدة
القطبية
الشحن
طرق
شأن
ن
ْ
ّ
وأن ِم ْ
1،2
ن
أن
لندن
«لويدز»
تأم�
سوق
ر
تقد
.
قليمية
اال
التجارة
إ
ي
ِّ
ّ
ن
الشماىل قد تصل إىل 100
االستثمارات ن ي� منطقة القطب  3ي
مليار دوالر ي� غضون ث
ع� سنوات .
ويدرك البعض ـ مثل «لويدز» ،3ث
ورسكة النفط الفرنسية
العمالقة «توتال» ـ تكلفة أ
اال ن�ار البيئية الناجمة عن
ن
ت�ب النفط ي� القطب
هذه التنمية ،كما ّ
أن مخاطر ُّ
حاليا من
الجاري
التحقيق
لجنة
موضوع
الشماىل هي
ً
ي
ن
الوط� للبحوث ن ي� الواليات المتحدة .وما
المجلس
ِق َبل
ي
تغ�
حول
العالمي
المنظور
هو
المعادلة
هذه
ينقص
ي ُّ
للتأث�ات
القطب
الشماىل .لقد كانت النمذجة االقتصادية ي
ي
الناتجة عىل المناخ ن ي� العالم ـ بشكل خاص ـ ضحلةً .
نعتقد أن التكاليف ت
الشماىل
الم�تبة عىل ذوبان القطب
ي
سوف تكون باهظة ،أالنها منطقة محورية بالنسبة إىل
تشغيل النظم أ
االرضية ،كالمحيطات ،والمناخ .فانطالق
سيب�يا
غاز الميثان من ذوبان الجليد الموجود تحت بحر ي
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ث
الشماىل ن ي� روسيا ،سيكلِّف وحده
ال� ت ي� ،قبالة الساحل
ي
يعادل  60تريليون دوالر �ن
ا
عالمي
ا
سعر
المتوسط
ن ي�
ًّ
ي
ً
ظل غياب إجراءات التخفيف .وهو مبلغ يمكن مقارنته
(حواىل 70
بحجم االقتصاد العالمي ن ي� عام 2012
ي
االجمالية
تريليون دوالر) .هذا ..وسوف تكون التكلفة إ
بكث�.
لتغي� منطقة القطب
الشماىل أعىل من ذلك ي
ي
ي
سوف تتحمل البلدان النامية معظم هذه التكلفة،
ال� ستواجه عوامل جوية متطرفة ،وتراجعا ن� أ
ت
االحوال
ً ي
ي
ت
اعيا ّ
تأث� اح�ار
الصحية،
أقل عندما يظهر ي
ً
وإنتاجا زر ًّ
القطب الشماىل عىل المناخ؛ وسوف يلحق ن
الرصر بجميع
ي
أ
االمم ،ال بتلك الموجودة ن ي� أقىص الشمال فقط.
ال� سوف تحدث �ن
بالتغ�ات ت
ويجب أن يهتم الجميع
ي
ي
ي
هذه المنطقة .وسوف تكون هناك حاجة إىل مزيد من
وأي أركان االقتصاد
أي المناطق ّ
النمذجة؛ من أجل فهم ّ
العالمي ستكون ث
أك� عرضةً للخطر.
قنبلة اقتصادية موقوتة

بمعدل
مع تَ َر ُاجع كمية الجليد البحري ن ي� القطب
الشماىل ّ
ي
لم يسبق له مثيل ،4،5فإن ذوبان الجليد قبالة الشاطئ
يُط ِْلق غاز الميثان ،حيث يوجد  50جيجا طن من غاز
الميثان ـ المخزون عىل شكل هيدرات ـ عىل الجرف
السيب�ي ث
المرجح أن
الشماىل .ومن
ال� ت ي� ن ي� القطب
ي
َّ
ي
ينبعث مع ارتفاع درجة حرارة قاع البحرّ ،إما بشكل
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المجمدة.
فقاعات غاز الميثان تخرج من رسوبيات تحت بحيرة أالسكا
َّ

عاما ،أو بشكل مفاجئ .6وسوف
ثابت عىل مدى ً 50
تسبب ي ن
ترك�ات الميثان المرتفعة ن ي� الغالف الجوي تَ َس ُارع
ِّ
ت
التغ�ات المحلية القطبية
االح�ار العالمي ،وتعجيل ي
سي�ع تراجع الجليد البحري ،ونقصان
الشمالية؛ مما
ِّ
انعكاس الطاقة الشمسية ،ورسعة ذوبان الطبقة الجليدية
ن ي� جرينالند .وسوف يصل أثر التداعيات إىل أماكن بعيدة
ين
القطب�.
عن
ت
ال� سيسببها انطالق الميثان من
ات
التأث�
لتقدير
ي
ي
الشماىل عىل االقتصاد العالمي ،استخدمنا
القطب
ي
تغ�
آثار
ب
يحس
متكامل،
تقييم
نموذج
وهو
.PAGE09
ِ
ي ُّ
والتكيف .وقد تم
المناخ ،وتكاليف إجراءات التخفيف
ُّ
استخدام إصدار سابق من نموذج  PAGEن ي� العرض
ال�يطانية ن ي� عام  ،2006تحت
الذي ق ُِّدم إىل الحكومة ب
تغ� المناخ)؛ لتقييم
القتصاديات
شت�ن
اسم (مراجعة ي
ي ُّ
تأث� انبعاثات غازات الدفيئة االضافية عىل مستوى
ي
البحر ،ودرجة الحرارة ،ومخاطر الفيضانات والصحة
أ
واالحوال الجوية المتطرفة ،مع أخذ عدم ي ن
اليق� 7ن ي�
ن
صا� القيمة
الحسبان .آ ّ
يقيم هذا النموذج كيفية اختالف ي
لالثار المناخية مع انبعاث أو حفظ كل طن من
الحالية
ن
ثا� أكسيد الكربون.
ي
ت
َج َّربْنا نموذج  PAGE09ث
ع�ة آالف مرة؛ لحساب ف�ات
تغ� المناخ
عن
الناجمة
المخاطر
الثقة ،ولتقييم مدى
ي ُّ
ح� عام  ،2200مع أ
ت
ن
تغ�ات مستوى
االعتبار
بع�
خذ
اال
ي
يّ
وغ� االقتصادية،
سطح البحر ،والقطاعات االقتصادية ي
وحاالت االنقطاع ،مثل ذوبان الطبقة الجليدية ن ي� ٍّكل
الجنو�
الغر� من القطب
من جرينالند ،والقسم
بي
بي
(راجع المعلومات التكميلية من خاللgo.nature.com/ :
 .)rueid5وقد قمنا بإجراء محاكاة لدفعات مقدارها 50
جيجا طن من الميثان ،تنطلق ن ي� الغالف الجوي لمدة
ع� سنوات ،ي ن
ث
ب� عامي  ،2015و ،2025استنا ًدا إىل
أ
ن
ن
قياسي� لالنبعاثات .كان السيناريو االول هو
سيناريوه�
ي
ي
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ن
وغ�ه
ثا� أكسيد الكربون ي
(العمل كالمعتاد) :زيادة انبعاث ي
من الغازات الدفيئة ،دون وجود إجراءات التخفيف (وهو
ت
المش�ك
السيناريو الذي استخدمه الفريق الحكومي
ن
التاىل
المناخ
بتغ�
إالعداد التقرير الخاص
المع� ي ُّ
ي
ي
ن
الثا� ،فكان
السيناريو
أما
.)A1B
لسيناريوهات االنبعاثات
ي
حالة (االنبعاثات المنخفضة) ،حيث كانت هناك فرصة
نسبتها  %50للحفاظ
عىل متوسط ارتفاع درجة «هناك ثمن عالمي
أقل باهظ سيرافق
الحرارة العالمية ّ
درجت� مئويّ ي ن
ين
ت� .التغيرات الطبيعية في
من
(سيناريو  2016r5lowالقطب الشمالي».
أ
االرصاد
من مكتب
تأث�
باستكشاف
قمنا
كما
المتحدة).
المملكة
الجوية ن ي�
ي
أ
أ
آ
أمدا ،أو الدفعات االصغر من
الدفعات االجلة واالطول ً
غاز الميثان.
ن ي� جميع هذه الحاالت سوف يكون هناك ثمن عالمي
الشماىل ،عىل
التغ�ات الطبيعية ن ي� القطب
س�افق ي
باهظ ي
ي
أ
قص�ة االجل لشعوب
االقتصادية
المكاسب
من
الرغم
ي
الشماىل وبعض الصناعات.
القطب
ي
سوف تؤدي دفعات الميثان إىل ت
اق�اب التاريخ الذي
سيتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة العالمية مستوياتها
ين
ين
بحواىل 35 – 15
مئويت�
بدرجت�
السابقة للثورة الصناعية
ي
سنة ،إىل عام  2035ن ي� حالة سيناريو (العمل كالمعتاد)،
وإىل عام  2040ن ي� حالة االنبعاثات المنخفضة (انظر:
الشماىل») .وسوف يؤدي هذا إىل ن�ورة
«ميثان القطب ن ي
يبلغ مقداره  60تريليون دوالر ن
(صا�
إضا�
ي
إنفاق مبلغ ي
تغ� المناخ ن ي� حالة
ات
تأث�
متوسط
من
القيمة الحالية)
ي
يّ
السيناريو يغ� ت
الم�افق بإجراءات التخفيف ،أو %15
تغ�
من متوسط التكلفة إ
االجمالية المتوقّعة ي
لتأث�ات ي ّ
المناخ (نحو  400تريليون دوالر) .ن
و� حالة االنبعاثات
ي
ن
لتأث�ات
صا� القيمة الحالية ي
المنخفضة ،يبلغ متوسط ي

تغ� المناخ العالمي  82تريليون دوالر ،دون انبعاث غاز
يّ
ن
إضا�
الميثان؛ أما مع انبعاثه ،فال بد من إضافة مبلغ ي
قدره  37تريليون دوالر ،أو ( %45انظر« :معلومات
بغض النظر
تغي�ّ ،
تكميلية») .هذه التكاليف ستبقى دون ي
عاما ،إذا
20
إىل
تأخر انبعاث غاز الميثان لمدة تصل
عن ُّ
ً
ابتدأ ن ي� عام ً ،2035
بدال من عام  ،2015أو استمراره
عىل مدى عقدين أو ثالثة عقودً ،
بدال من عقد واحد.
تأث�
نصف
له
الميثان
إن اندفاع  25جيجا طن من غاز
ي
ّ
اندفاع  50جيجا طن منه.
سوف تُ َو َّزع العواقب االقتصادية عىل جميع أنحاء
حواىل  %80منها سوف
العالم ،لكن النماذج تُظ ِْه أر أن ي
ث
فقرا ن ي� أفريقيا ،وآسيا،
تؤثر عىل االقتصادات االك� ً
ن
سيضخم من
االضا�
وأمريكا الجنوبية .كما أن الميثان
ِّ
ي
واالجهاد الذي تسببه
فيضانات المناطق المنخفضة ،إ
الحرارة الشديدة ،والجفاف ،والعواصف.
مشكلة عالمية

إن آ
االثار الكاملة لظاهرة االحتباس الحراري ن ي� القطب
ت
تحمض
ال� تشمل ـ عىل سبيل المثال ـ ُّ
ي
الشماىل ،ي
انية ن ي� المحيط ن ي�
ر
الدو
ات
ر
التيا
وتغ�
ّ
المحيطات ،ي ُّ
بكث� تقديراتنا لتكلفة
الغالف الجوي ،سوف تتجاوز ي
انبعاث غاز الميثان وحده.
لمعرفة التكلفة الفعلية ..نحن بحاجة إىل نماذج
ت
ال� لم يتم تضمينها ن ي�
أفضل؛ لدمج االستجابات ي
الشماىل بارتفاع
 ،PAGE09مثل ربط امتداد جليد القطب
ي
الشماىل ،وارتفاع مستوى
متوسط درجة الحرارة ن ي� القطب
ي
باالضافة إىل
سطح البحر
وتحمض المحيطات ،إ
عالمياُّ ،
ًّ
ين
تضم� التقديرات االقتصادية لتكاليف وأرباح الشحن .كما
ن
وضع موضوع تطوير النفط والغاز ي� القطب
يجب أن يُ َ
تأث�ات الكربون
ـ
المثال
سبيل
عىل
ـ
الحسبان
الشماىل ن ي�
ي
أ ي
االسود الناجم عن الشحن وحرق الغاز ،الذي يمتص
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺒﻲ

ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ  50ﺟﻴﺠﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺤﺮ ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ.
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ

ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ

6

ﻻ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ )ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ(
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ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ
ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2040

6
5
4
3

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ
ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2035

4

2
1
2060

2040

0
2020

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺳﺘﺼﻴﺐ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ
5

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﺳﺘﻨﻘﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻨﺼﻒ

3
2
1

2100

2080

2060

2040

0
2020

ﺳﻨﻮﻳﺎﺎ )ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ(
ﺳﻨﻮﻳ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ًّ

4

ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺐ
ﻧﻤﻮﺫﺝ PAGE09؛ ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﺇﻟﻰ
ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ) %5 ،ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ( ،ﻭ) %95ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ(.

وي�ع ذوبان الجليد.
االشعاع
إ
الشمسِّ ،
إن تقسيم ي أ
ت
التأث� االقتصادي
إىل
تش�
ال�
رقام
اال
ي
ي ي
العالمي عىل البلدان وقطاعات الصناعة من شأنه
محددة ،ومن ضمنها
رفع الوعي نحو مخاطر
َّ
الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب البحر ن ي� دول
الصغ�ة أو المدن الساحلية ،مثل نيويورك.
الجزر
ي
أما االقتصادات المتوسطة ،مثل تلك الموجودة ن ي�
أوروبا والواليات المتحدة ،فقد تكون مهددة ـ عىل
سبيل المثال ـ عن طريق االرتباط ت
المق�ح ي ن
ب� تر ُاجع
َ
8
الجليد البحري ،وقوة التيارات النفاثة وموقعها ،
ت
ال�د القارس ،والجو الربيعي .ويُعتقد أن
ال� تجلب ب
ي
غ� العادية من التيارات النفاثة فوق المحيط
المواقع ي
االطلس قد تسببت ن
ال�د ت
ال� طال أمدها
موجة
�
ب
ي
ي
ي
هذا العام ن ي� أوروبا.
ً
ً
الشماىل
لتغ�ات القطب
تحليال
إن
متكامال كهذا ي ّ
ي
يجب أن يدخل ن ي� المناقشات االقتصادية العالمية،
لكن المنتدى االقتصادي العالمي (دافوس) ـ ن ي� تقرير
ّ
المخاطر العالمية الصادر عنه ـ وكذلك صندوق النقد
الدوىل ـ ن� تقرير آفاق االقتصاد العالمي 9ـ ال ت
يع�فان
ي ي
التغ�ات الحادثة
بالتهديد االقتصادي
َ
المحتمل بسبب ي ّ
الشماىل.
ن ي� القطب
ي
ن
ن
ع� المنتدى االقتصادي العالمي
ي� عام  ،2012ي ّ
مالحظًا
مجلس جدول أعمال عالمي للقطب
الشماىلِ ،
ي
تزايد أ
االهمية ت
ومش�ا إىل
الشمال،
االس�اتيجية أالقىص
ُ
يً
ن
الحاجة إىل حوار يغ� رسمي يب� زعماء العالم .وهذه
لكن المطلوب هو مزيد من
الخطوة موضع ترحيبّ ،
العمل .ويجب أن يُط ِْلق المنتدى االقتصادي العالمي
صافرة بدء االستثمار ضمن نموذج اقتصادي دقيق.
أن يطلب من زعماء العالم النظر ن ي� القنبلة
ويجب ْ
ت
قص�ة
المكاسب
اء
ر
و
تختفي
ال�
الموقوتة
االقتصادية
ي
ي
أ
ت
ال� َس ُي ِد ُّرها الشحن واالستخراج.
االجل ،ي
أيضا
كما يجب عىل المنتدى االقتصادي العالمي ً
التكيف المبتكر ،وخطط التخفيف من آثاره.
تشجيع ّ
وسيكون من الصعب  -وربما من المستحيل  -تجنب
ن
سيب�يا ث
ال� ت ي�،
االنبعاث الشديد لغاز الميثان ي� بحر ي
ن
ثا� أكسيد
دون إنقاص االنبعاثات العالمية من غاز ي
كب� .وبالنظر إىل أن غاز الميثان ينشأ
الكربون بشكل ي

بسبب ت
المحىل ن ي� قاع البحر ،فعندئذ يمكن
االح�ار
ي
أ
إالنقاص ترسبات الكربون االسود عىل الثلوج والجليد
أن يقتنص بعض الوقت ي ن
الثم� ،10لكن العوامل يغ�
ن
للتأث�ات
المعروفة يمكن ً
أن تقديراتنا ي
تع� ّ
أيضا أن ي
تتسم بالتحفّظ .ويمكن للميثان المتشكِّل بانفجار مفاجئ
ن
ت
مسب ًبا
أن يستمر
وجوده ي� الغالف الجوي لف�ة أطولِّ ،
تغ�ات أرسع ن ي� درجات الحرارة مما لو كان انبعاثه قد
يّ
تدريجيا.
حدث
ًّ
إن علوم القطب الشماىل هي أحد أ
االصول
ي
ت
االنسانية ،وذلك أالن هذه
االس�اتيجية لالقتصادات إ
ن
الف�يائية
آثارا حاسمة عىل أنظمتنا ي
المنطقة ستجلب ً
الحيوية والسياسية واالقتصادية .وبدون إدراك هذا
المنطلق؛ لن يتمكن القادة ورجال االقتصاد ن ي� العالم
الكب�ة.
من رؤية الصورة ي
والتغ�ات
واالدارة
جيل وايتمان أستاذة االستدامة إ
ي
المناخية ن ي� جامعة إيراسموس بروتردام ،هولندا.
كريس هوب قارئ لنمذجة السياسات ن ي� كلية َج ْدج
أ
كم�يدج بالمملكة المتحدة� .
بي�
لالعمال ،جامعة ب
ن
ن
كم�يدج
وادامز أستاذ يف�ياء المحيطات ي� جامعة ب
بالمملكة المتحدة.
االلكترونيgwhiteman@rsm.nl :
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اﻧظر ﺣﻮلﻚ ،ﺛﻢ اﻧط ِﻠﻖ

آ
االنترنت أن يوفر التعليم العالي للناس بشكل أكبر ،وأن
«يمكن للكم الهائل من المقررات الدراسية المفتوحة والمتاحة االن على إ
يجعله أكثر فعالية وشموال ً  ،إذا تم نشرها مع أخذ الحيطة الواجبة» مايكل إم كرو.
االوساط أ
إن رد فعل العديد من أ
االكاديمية ووسائل إاالعالم
لتوفر الكم الهائل من «المقررات الدراسية المفتوحة
ين
للمالي� من طلبة
اال تن�نت»  ،MOOCsمما يتيح
عىل إ
ت
ال� قابَلها
يا
بالهست�
نا
ر
ك
ِّ
يذ
ة،
ي
ر
ح
ب
إليها
الوصول
العلم
ي
ِ ُ ِّ ّ
ي
الغزاة الغرباء ن ي� أفالم الخيال العلمي «بالب» ن ي� حقبة
إن الناس يخشون ما يجهلون.
الخمسيناتّ .
أك� منطقية ن
ث
رواجا
القت
مفتوحة
رسالة
�
فعل
تَ َم َّث َل ر ُّد
ً
ي
كب�ا أرسلها ن ي� شهر إبريل أعضاء قسم الفلسفة ن ي� جامعة
يً
سان جوزيه ن ي� والية كاليفورنيا إىل مايكل ساندل ،وهو أستاذ
ن
كم�يدج ،ماساتشوستس
الحوكمة بجامعة هارفارد ي� ب

(انظر .)go.nature.com/7n9tgi :أوضحت الرسالة
تفاعىل
اس
ي
رفض إطالق نسخة تجريبية من مقرر در ي
لساندل عن العدالة االجتماعية عىل إاال تن�نت .كان المقرر
الربحية؛
قد تم عرضه من خالل خدمة « »edXيغ�
ّ
لتوف� «المقررات الدراسية المفتوحة عىل إاال تن�نت» ت
ال�
ي
ي

ﺍﻟﺘﻌﻠﱡـﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ "ﻧﻴﺘﺸﺮ" ،ﻭ"ﺳﺎﻳﻨﺘﻴﻔﻴﻚ
ﺃﻣﻴﺮﻳﻜﺎﻥ"nature.com/digitallearning ،
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أسستها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية
بكم�يدج ،ماساتشوستس .يمزج هذا المقرر ما ي ن
ب�
ب
َّ
التعلم بع� إاال تن�نت ،وحضور فصول دراسية .وقد ذكر
فالسفةُ الجامعة أن «االنتقال إىل تقنية (المقررات الدراسية
ت
جسيما عىل جامعتنا»،
خطرا
ً
المفتوحة عىل إاالن�نت) يمثل ً
التعليم بدرجة خط�ة» .و�ن
وينذر بـ«انخفاض جودة
ي
ي
الما� ،أعرب  58عضوا بكلية آ
شهر مايو ن
االداب والعلوم
ً
ي
بجامعة هارفارد عن مخاوف مماثلة حول تقنية «المقررات
الدراسية المفتوحة عىل إاال تن�نت» ن ي� رسالة إىل عميدهم،
ين
توف�
«تأث� ي
قائل� إنهم «يشعرون بقلق عميق» بشأن ي
الطبعة العربية |

سبتمبر

43 | 2 0 1 3

تـعـليــقات
ILLUSTRATIONS BY CHRIS RYAN/NATURE

ت
العاىل
المقررات عىل إاالن�نت عىل منظومة التعليم ي
ككل (انظر.)go.nature.com/tiru87 :
تعكس هذه الرسائل االزدواجية الموجودة ن� أ
االوساط
ي
أ
االكاديمية تجاه االنتقال من أساليب التعليم والتعلم ـ

القائمة عىل تقنيات الكلمة المطبوعة من القرن الخامس
ت
ث
ث
ال�
والع�ين
ع� ـ إىل تقنيات القرن الواحد
ّ
التفاعلية ي
التكيفي عىل نطاق يغ�
الشخىص
التعلم
إمكانات
توفر
ُّ
ي
محدود .لقد احتضن المجتمع إاال تن�نت كوسيلة بديهية
والتمك� الشخىص ،والتطور ن
ين
الثقا� ،بل
للتعلم الفردي،
ي
ي
أ
أ
ن آ
خ�ة ..الثورات .إن االشخاص الذين ُولدوا
و� االونة اال ي
ي
ت
بعد عام  1990لم يعرفوا الحياة بدون إاالن�نت .وشبكة
إاال تن�نت تمثل بالنسبة إليهم جز ًءا ال يتجزأ من أسلوبهم
ن ي� التعلم ،كما هي بالنسبة إىل حياتهم االجتماعية .لقد
تغ�ت ،وإىل أ
االبد ،جميع جوانب التعليم ،ابتدا ًء من
ي
التكيفي ،وذلك
الحصول عىل المعلومات إىل التعلم ُّ
وطنيون بارزون ـ منذ
بفضل تقنية كان ب
يعت�ها أكاديميون ُّ
ث
عاما فقط ـ مجرد لحظة جنون عابرة.
ع�ين ً
كث�ا من
التقنية
ات
للتغ�
المتسارعة
ة
الوت�
ّدت
ل
و
لقد
ي
يّ
يً
ت
ت
تغ� بها المقررات
ال� سوف ي ِّ
التحليل ي
الذا� حول الكيفية ي
ت
ت
فن التعلم .يشعر البعض
ال� يتم توصيلها بع� إاالن�نت َّ
ي
واحدا يجلس عىل جهاز كمبيوتر سوف
بالقلق ِم ْن َّأن أستاذًا ً
أ
الجز�
االقتصاد
ات
ر
مقر
كل
ـ
المثال
يدرس ـ عىل سبيل
ّ
ي
ن ي� بلد بأكمله .يتخيل آخرون أن تشارلز داروين عرصيًّا،
ً
رجال كان أم امرأة ،سيقوم ـ بعبقريته ـ بتحويل طريقة
تدريس علم مبادئ أ
ولكن
الجامعي،
المستوى
إىل
حياء
اال
ّ
تماما بالفعل ،فمنذ ث
ع� سنوات
تغ� ً
فن التعلم قد ي َّ
تقريبا يتمتع الطالب بإمكانية الوصول الفوري إىل ك ٍَّم
ً
يغ� محدود من المعلومات من أي شخص ،ومن أي مكان
ن� العالم .لقد يغ� ذلك كل ت
االف�اضات حول التسلسل
ّ
ي
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الهرمي أ
الكاريزمية ،والعمليات
االكاديمي ،والسلطة
ّ
ت
ال�بويّةِ ،وب ْن َية مجتمع التعلم.
أ
أ
ن
ال يزال العاملون ي� االوساط االكاديمية يعالجون
آ
االثار ت
الم�تبة عىل التعلُّم الرقمي عىل الساحة الشاسعة
والمتنوعة للتعليم العاىل،
حيث يدرس طالب يمن «ينبغي علينا
الخلفيات االجتماعية قيادة وتشكيل
جميع
ّ
واالقتصادية ن ي� مؤسسات هذه الثورة ،وليس
تعليمية تت�اوح ما ي ن
ب� كليات التراجع عنها ،إذا
ن
ُّ
مجتمع إىل جامعات رائدة ي� أردنا تجنب َخ ْنق
مجال البحوث عىل مستوى االبتكار».
أن الكليات
ونظرا إىل ّ
العالمً .
والخ�اء ن ي� كل مجاالت النشاط
القادة
ِّف
ق
تث
والجامعات
ب
ن
كب� من أنشطة البحوث عىل مستوى
بجزء
وتقوم
نسا�،
ي
إاال ي
العالم ،فينبغي علينا قيادة وتشكيل هذه الثورة ،وليس
ت
ال�اجع عنها ،إذا أردنا تج ُّنب خنق االبتكار.
ِم ْن ِب ْد َع ٍة إلى ثورة

كانت تقنية «المقررات الدراسية المفتوحة عىل إاال تن�نت»
تلوح ن� أ
االفق منذ عقدين من الزمان .ففي عام ،1993
ي
عضوا بهيئة التدريس ،ونائب مدير الجامعة
عندما كنت
ً
أ
لالبحاث بجامعة كولومبيا ن ي� نيويورك ،استضفت اجتما ًعا
طوروا وسيلة لربط
ّ
لزوار من جامعة إلينوي ،كانوا قد ّ
تشغيل مختلفة ،ن
و�
أجهزة الكمبيوتر ،تعمل بأنظمة
ي
أماكن مختلفة  .كان أحد الزوار ـ وهو مارك آندرسن ـ
ن
الف� ن ي� ذلك الوقت .استمر آندرسن ن ي�
الطالب
والمساعد ي
العمل ،فشارك ن ي� تطوير «موزايك» ،أول متصفح للويب
ث
ينت� عىل نطاق واسع ،حيث ساعد عىل حدوث طفرة
إاال تن�نت ن ي� التسعينات .لقد رفض معظم أعضاء هيئة

التدريس ـ الذين ن
حرصوا االجتماع من جامعة كولومبيا
اال تن�نت ،باعتبارها بدعة .القليل منا كان يتخيل
ـ فكرة إ
أن هذا االبتكار ن
التق� يمكن أن يؤدي إىل ي ن
تمك� وت�يع
ي
ك َْشف المعرفة ث
ون�ها.
ث
فت عىل استثمار
أرس
التالية،
القليلة
السنوات
خالل
ُ
جامعة كولومبيا ن ي� ث
الع�ات من المجموعات من أعضاء
ن
ت
و� عام
ال� ركزت عىل التعلم الرقمي .ي
هيئة التدريس ي
 ،2000أطلقنا موقع  ،Fathom.comوهي منصة تفاعلية
مجانيا والمئات من المقررات
أكاديميا
تقدم محتوى
ِّ
ًّ
ًّ
الدراسية ت
ال� توفرها مجموعة من نحو  15جامعة ومؤسسة
ي
ن
مقدمة
ثقافية رائدة ي� العالم .ويمكن القول إنها كانت ِّ
ت
مبكرة لتقنية «المقررات الدراسية المفتوحة عىل إاالن�نت».
حواىل  45000طالب ن ي� مقررات
وبحلول عام َّ ،2002
سجل ي
الموقع عىل إاال تن�نت.
ت
ظلت تلك المنصة عىل إاالن�نت لنحو ثالث سنوات،
ن
ماىل ،كما أنها عانت
لكنها كانت بطيئة ي� توليد َد ْخل ي
ت
بشدة من القيود بسبب عرض النطاق ال�ددي المحدود
ن
ت
الثقا�
لالإن�نت ن ي� ذلك الوقت ،وكذلك نتيجة االرتباك
ي
ت
ن
فيما يتعلق بالغرض منها ،ح� يب� أعضائها .ففي النهاية،
أليس من ت
المف�ض أن يتم التعلم وج ًها لوجه ،ن ي� بيئة
ن
ث
السء
غنية بالحديث والتفاعل؟ ي� ذلك الوقت ،كان ذلك ي
غالبا،
البطيء ،المتقطِّع ،الذي اليمكن االعتماد عليه ً
والذي يُدعى إاال تن�نت ،يفتقر إىل قدرة تفاعلية كافية.
بعد مرور عقدين من الزمن عىل ذلك ّ االجتماع �ن
ي
جامعة كولومبيا ،ث
وأك� من ث
ع� سنوات عىل إطالق موقع
ن
ن
يح� ي� أن شكوكًا مماثلة ي� إمكانية
 ،Fathom.comفإنه ي ّ
الحصول عىل تعلم ُم َح َّسن عن طريق إاال تن�نت ال تزال
ب� بعض أعضاء هيئة التدريس ،ت
تنت� ي ن
ث
ح� ن ي� الوقت
ن
الذي ن
يتب� فيه العديد من الجامعات الرائدة ي� العالم
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اال تن�نت كمنصة مفيدة،
أسلوب التعلم عن بُعد بع� إ
ين
ين
المتعلم� ن ي� جميع أنحاء العالم
المالي� من
ويلتحق فيه
ت
االن�نت».
بأنظمة «المقررات الدراسية المفتوحة عىل إ
مقررا تم تطويره من ِق َبل مجموعة من أعضاء
يغ� أن ً
هيئة التدريس ،و ُعرض من خالل برنامج للحصول عىل
عت� كمقرر من «المقررات
درجة علمية بع� إاال تن�نت ال يُ ب
الدراسية المفتوحة عىل إاال تن�نت» ،ويجب علينا مالحظة
هذا ي ن
تأث� تلك التقنية.
التمي� ،إذا أردنا استيعاب ي
ن
المحظوظ� بما فيه الكفاية
بالنسبة إىل الطالب
ي
لاللتحاق بجامعات بحثية ،وبكليات الفنون آ
واالداب ،يتم
تقديم أفضل تعليم ن ي� المرحلة الجامعية ن ي� بيئة تع ِّزز
بج ّو التعلم .ويمكن للمقررات
االكتشاف ،وتغمر الطالب َ
اال تن�نت ،إذا ما ُص ِّممت ونُفِّذَ ت بشكل
المتاحة عىل إ
ًّ
ومهما .وبالنسبة إىل طالب
مكمال
ا
عنرص
ِّر
أن توف
صحيحْ ،
ًّ
ً
آخرين  -كأولئك الذين يعيشون ن ي� مناطق معزولة مثالً ،أو
الذين بدأوا الدراسة ن ي� وقت متأخر من حياتهم العملية
 توفِّر المقررات أو برامج الحصول عىل درجة علميةبع� إاال تن�نت بديال ً للتجربة التقليدية للدراسة الجامعية.
منهجا ،والمنهج ليس درجة
المقرر بالطبع ليس ً
ورغم أن َّ
تنتج تلقائيا ـ ن
بالرصورة ـ متعل ًِّما
ال
العلمية
والدرجة
علمية،
ِ
ًّ
ُم َت َمكِّ ًنا وقابال ً للتكيف ،فإن قدراتنا المتطورة عىل ي ن
تحس�
الكتب المدرسية من ن
الما� هي أمر جيد بالنسبة أالعضاء
ي
ن
تماما ،كما هو الحال
التدريس والطالب ي� كليات المجتمع ً
ن
بالنسبة إىل أولئك الموجودين ي� الجامعات الرائدة.
يكمن الجانب الثوري من تقنية «المقررات الدراسية
اال تن�نت» ن ي� قدرتها عىل الوصول إىل
المفتوحة عىل إ
ين
ين
المتعلم� الذين لم يلتحقوا بكليات أو
المالي� من
أ
جامعات .ويبدو من المفارقات أن المؤسسات االكاديمية
ال� أصبحت أ
ت
اال ثك� انتقائية من حيث ممارسات القبول،
ي
أ
ن
ت
ث
ال� أخذت
واالك� ي ً
تأث�ا ي� مجال البحوث هي نفسها ي
خطوات رائدة ن ي� تقديم خدمات «المقررات الدراسية
ت
المفتوحة عىل إ ت
ال� وضعها أساتذتها لفائدة
االن�نت» ،ي

ين
أن هذا االنتقال من فرص
المالي� من الطالب .والواقع ّ
الوصول المحدودة إىل سوق التعليم الجماعي ي ّتسق مع
تأث�ها المجتمعي.
يوسع مدى ي
قيم تلك الجامعات :حيث ِّ
سي َمكِّن من خلق بيئات
نت
اال تن�
أن التعلم بع� إ
ُ
أعتقد َّ
ُ
للتعليم متعددة التخصصات ،عالية ال�عة ،وربما أك�ث
فعالية ،وذلك ن ي� جميع أنحاء العالم.
كل حالة على حدة

كرئيس لجامعة والية أريزونا ـ وهي جامعة بحوث
كب�ةـ لديها أربعة فروع ن ي� منطقة فينيكس
عمومية ي
ن
الحرصية ـ أشعر بالتفاؤل حول إمكانية أن يؤدي التعلم
ت
ن
تمك� وصول أوسع إىل أعىل مستويات
بع� إاالن�نت يإىل ي

التفوق أ
االكاديمي .لقد احتضنت جامعة والية أريزونا تقنية
ت
ت
التعلم بع� إاالن�نت ،كما أنها توفر برامج عىل إاالن�نت
بالكامل َلم ْنح درجة البكالوريوس والدراسات العليا.
وأعضاء هيئة التدريس هم المسؤولون عن محتوى
المقررات ،ويقومون بتكملة التعليم بع� إاال تن�نت بالتفاعل
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الشخىص .تقوم ِم َن ّصات تعليمية تفاعلية بتجزئة المحتوى
الدراس ي ،وتقديمه إىل الطالب بالوت�ة أ
االمثل ،وبالتسلسل
ي
ي
المطلوب ،بينما توفِّر تقارير تفصيلية حول أداء ٍّكل من
الطالب أ
واالساتذة .هدفنا هو خلق بيئة يمكن فيها
ث
وبالتاىل يجب علينا أن نستغل
سء،
ي
للشخص تعلم أي ي
كل أداة ،وآلية ،وسيلة .ويبقى التحدي الذي يواجه جامعة
والية أريزونا ـ كغ�ها من الجامعات أ
االخرى ـ يتمثل ن ي�
ي
تقييم مدى مالءمة تقنية «المقررات الدراسية المفتوحة
عىل إاال تن�نت» لمناهج وبرامج الدرجات العلمية ،وتحديد
ما إذا كان ينبغي ُ ن
ىص ق ُُد ًما ن ي� تنفيذها ،وكيفية القيام
الم ِ ي ّ
حتما عىل أساس كل
بذلك .ولسوف يتحقق هذا التقدم ً
حالة عىل حدة.
تخوف حول التعلم بع� إاال تن�نت،
أي
عن
ِبغَ ّض النظر
ّ ُّ
هناك آ
االن فرصة سانحة لتجاوز حدود (الحكيم عىل
ن
ت
االن�نت  -بما ي� ذلك تقنية
الم�ح) .ويمكن للتعلم بع� إ
اال تن�نت» -ي ن
تمك�
«المقررات الدراسية المفتوحة عىل إ
وت�يع تعلُّم أعمق أو أوسع ن ي� موضوعات بعينها ،ومن
ثم تكميل طرق التعلم وج ًها لوجه ،أو طرق التعلم
مناسبا،
اال تن�نت
كفريق .وحيثما كان استخدام شبكة إ
ً
ت
االن�نت»
تمثل تقنية «المقررات الدراسية المفتوحة عىل إ
طريقة ث
مبارسة وبسيطة لوضع المحتوى الجيد أمام
الكث� من الطالب ن ي� الوقت نفسه ،ومن ثم السماح
ي
ث
بن� الموارد النادرة ،حيث تشتد الحاجة إليها :ن ي� خلق
فرص التعليم والتعلم ،واكتشاف البيئات ت
ال� يمكنها
ي
ين
المالي� ،وتحديد المستويات الالزمة لضمان
تثقيف
ن
نجاح واستمرار التكيف ي� المستقبل.
ينبغي إبداء مالحظة تحذيرية واحدة :سيكون من
السذاجة اعتبار تقنية «المقررات الدراسية المفتوحة
اال تن�نت» ًّ
عد
حال
عىل إ
رسيعا الحتواء التكاليف ،الذي يُ ّ
ً
أ
ُ
توف�
ريد
أ
ما
إذا
همية،
اال
بالغ
ا
مطلب
ـ
ذاته
حد
ـ ن ي�
ي
نً
أ
العاىل .يمكن الستاذ
العدالة االجتماعية ي� نظام التعليم ي
ين
المتم�ين ،مثل
بجامعة تقبل فقط نخبة من الطالب
جامعة كولومبيا ،ووضع مقرره عىل الشبكة ضمن نظام
«المقررات الدراسية المفتوحة عىل إاال تن�نت» ،ومن ثم
يتس� للطالب ن� الجامعات العمومية أ
ن
اال بك� دراسة هذا
ي
ن
وبالتاىل
المقرر ،بدال ً من المقرر المعادل له ي� جامعتهم،
ي
يتم تقليص الكليات والتكاليف ،لكن إنتاج المتعلم الرئيس
ين
المعلم� ..العلماء
دائما التفاعل مع
التكيفي سيتطلب ً
ين
ين
ين
المتمثل� ن ي� أعضاء هيئة
والقائم� بالرعاية،
المبدع�
دمج أدوات التعلم التفاعلية
التدريس .ويمكن أن يكون ْ
عىل إاال تن�نت ـ مثل نظام «المقررات الدراسية المفتوحة
لكن وسائل التدريس المنفصلة
عىل إاال تن�نت» ـ ً
مفيداّ ،
هذه ليست ً
بديال عن التفاعل مع المعلم.
ال ن
يسع� إال ْأن ُآمل ن ي� ِخ َض ّم حماسنا لتقنية «المقررات
ي
ت
االن�نت»ّ ،أال يفوتنا أن ننظر
الدراسية المفتوحة عىل إ
حولنا قبل أن نقفز إىل واقع مرير ،يتم فيه التدريس
للجماه� العريضة بواسطة روبوتات ،بينما يقوم عىل
ي
للموهوب� أ
ين
واالثرياء أساتذة أحياء يتنفّسون .إننا
التدريس
بحاجة إىل أن نصل ـ ن ي� نهاية المطاف ـ إىل عالَم تس ِّهل
فيه التقنية ـ مرة واحدة وإىل أ
َ
الوصول إىل التعليم
االبد ـ
ن
العاىل ،عن طريق خفض تكلفته ،وتعزيز أثره ي� مجتمعاتنا
ي
الكب�ة والمتنوعة.
ي
مايكل إم كرو رئيس جامعة والية أريزونا ،تيمب ،أريزونا
 ،85287الواليات المتحدة أ
االمريكية .وقد شغل سابقًا
منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي ،وأستاذ سياسات
العلوم بجامعة كولومبيا ن ي� نيويورك.
البريد إااللكترونيmichael.crow@asu.edu :
الطبعة العربية |

سبتمبر

45 | 2 0 1 3

تـعـليــﻘات كتب وفنون
ILLUSTRATIONS BY MARK SMITH

ﻃريﻘة
ٌ
وباء الغياب:
جديدة لفهم أمراﺽ
الحساسية وأمراﺽ
المناعة الﺬاتية

األرقام الرديﺌة :كيﻒ
ﺧدعتنا اإلحصاءات
التنموية األفريﻘية،
ّ
وماﺫا عسانا أن نفعل
حيال ﺫلك؟

سكربنر.2012 :

مورتن جيرفن ،مطبعة جامعة

مواسيز فيالسكويز-مانوﻑ،

مهم
ّ
أمر �
إن اتزان القوة هو ٌ
كأهمية قوة التزان ألجهزة
للسياسة،
ّ
الجسم البشري .يمتلئ كتاب ››وباء
الغياب‹‹ بطرق ل تُ َع ّد ول تحصى،
تصف كيف يمكن أن يختل هذا
التزان.
تفوق أعداد البكتيريا أعداد
خاليا أجسادنا بقيمة أُ ِّس َّية (ضخمة
جدا) .ويُل ِْقي مواسيز فيالسكويز-
ًّ
مانوف نظر ًة فاحصةً على عالم
داخلي أكثر تنو ًعا ،رابطًا بين
القضاء على الطفيليات والكائنات
والصابة ببعض
المجهرية ،إ
أ
أن
كيف
يوضح
حيث
المراض،
ّ
الصابة
التعرض للمالريا قد يمنع إ
ّ
المتعدد ،وكيف
بمرض التصلّب
ِّ
البوابية‹‹
أن البكتيريا ›› الملوية
ّ
 Helicobacter Pyloriقد تقلّل من
خطرالصابة ببعض أنواع أ
الورام،
إ
وإن كانت ـ في المقابل ـ تزيدها في
ْ
أنواع أخرى.
المسوغ لها بشكل
إن هذه القصة
ّ
َّ
جميل ،والمدروسة بشكل دقيق
ألهمتني لتكييف عيادتي بما يتواءم
مع رؤيتها .فلدينا الكثير لنتعلّمه عن
التكافلية.
إمكانية العالج بالكائنات
ّ
لقد فتح فيالسكويز-مانوف بابًا
جديدا على أصدقاء قدامى ،وقد
ً
يكون لهذا العالَم المدهش الذي
بداخل كل م ّنا دور في تحوير الطب
الحديث.

ُكتُب
الصيـﻒ
ﱠ

مع اقتراب حلول العطلة السنوية ،والخروج من المختبرات
محررو ونقّاد «نيتشر» اقتراحاتهم
وقاعات المحاضراتِّ ..
يقدم ِّ
لبعض القراءات الجذّ ابة لفصل الصيف.
اﺧتيارات المحررين
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المؤسس لمركز
ديفيد كاتز المدير ِّ
أبحاث الوقاية ف ي� جامعة ييل ف ي�
دير� ،كونيتيكت ،ومؤلف كتاب
بي
››برهان المرض‹‹
1

ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ :ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻛﻮﺍﻣﻦ
ﱠ
ﻋﺪﻭﻯ ﻏﻴﺮ

كورنِل.2013:

يستعين العلماء ـ بشكل متزايد ـ
الحصائية
بقواعد البيانات إ
الضخمة التي تخص عد ًدا من
الهيئات الدولية عند اختبارهم
لفرضياتهم المفضلة فيما يتعلّق
بمجال مراقبة مستوى النمو
والتطور القتصادي ،لك ّنهم قد
ّ
يراجعون موقفهم بعد قراءة كتاب
أ
››الرقام الرديئة‹‹.

يقوم مورتن جيرفن بإزالة
الغموض المحيط ››بالناتج المحلي
الجمالي‹‹ لتطويرالدول أ
الفريقية،
إ
ويبحث في سبب عدم دقة هذه
منهجيا .ويروي
الحصاءات وانحرافها
إ
ًّ
لنا قصصا تقشعر لها أ
البدان ،عندما
ّ
ً
أ
ولية
كان يحاول الوصول إلى البيانات ال ّ
الموجودة في إحصائيات المؤسسات
الدولية ،التي كانت تتملّص من طلبه،
صريح .وقد خلص
أو ترفضه بشكل
ٍ
إلى أن أ
الرقام التي تخص الناتج
الجمالي هي نتيجة مفاوضات
المحلي إ
الحصاء الوطنية ،والبنوك
بين مكاتب إ
المركزية ،ووزارات المالية ،والمتبرعين.
أن دورالقياسات
وجميعهم يتفقون على ّ
الفعلية محدود للغاية في هذه
ّ
أ
الرقام.
يقدم هذا الكتاب نظر ًة رائعة لكل
ِّ
من يهتم بالدورالذي تلعبه أ
الرقام في
َ ْ
يتوجب على
العلوم الجتماعية .وربما ّ
مستخدمي قواعد البيانات القتصادية
العالمية قراءة هذا الكتاب الرائع.

مونيك بورجرهوف مولدر أستاذ
أ
ال شن�وبولوجيا ف ي� جامعة كاليفورنيا،
أ
ف
ديف� ،الوليات المتحدة المريكية.
ي
2

ﺍﻟﻤﻠِ ّﺢ :ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻴﺮﻧﺰ ﻟﻲ ،ﻭﺩﻧﻜﺎﻥ ﻛﻼﺭﻙ ﺭﻓﻴﻊ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ُ
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تاريﺦ الفﻀاء :مواجهة
الح ّد األقصﻰ
َ

ﻃبيعة التكنولوجيا:
ماه ّيتها ..وكيﻒ
ِ
تطورت
ّ

دبليو .دبليو .نورتون .2012:

و .براين ﺁرﺛر ،المطبعة الحرة:

نيل دي جراﺱ تايسون

عاد ًة ما تعاني أبحاث العلوم
الساسية الهمال في أ
أ
الوقات
إ
العصيبة ،على الرغم من أنها
واللهام اللذين
تحث على البتكار إ
باستطاعتهما رفع القتصاد من َو ْحل
الركود .يقوم عا ِلم الفيزياء الفلكية،
والمروج للعلوم أ
الكثر إمتا ًعا ،نيل
ِّ
دي جراس تايسون ،بحملة عنيفة؛
إلقناع الجميع بالفوائد السياسية
والقتصادية أ
والمنية لستكشاف
الفضاء وأبحاثه.
وقد ُح ِّدث َْت المقالت المدروسة
يتضمنها كتاب ››تاريخ
والرصينة التي ّ
الفضاء‹‹ بخطابات تايسون السابقة،
ومقالته ،وأعمدته في مجلة
››التاريخ الطبيعي‹‹ .وتركِّز رسائله
غالبا على فشل
المثيرة والواقعية ً
علماء الفضاء ومؤيديهم في توضيح
أهمية العمل الذي يقومون به .ويرى
تايسون إمكانية تغيير مسار خطط
خفض الميزانية من خالل توضيح
العالقة الوثيقة التي تربط العلم
بالمعرفة الشخصية ،أ
وبالجندات
عية ،كمعرفة
السياسية ُ
والمج َت َم أّ
والمن ،والحترام
القراءة والكتابة،
الوطني .يقول تايسون في كتابه
«يالها من رفاهية متناهية» ،ويردف
ً
أن وكالة ناسا
قائال« :يُ ْح ِزن البعض ّ
لكن ل
العلم،
على
القليل
تنفق
ْ
المتذمرين
يخطر على بال هؤلء
ِّ
أن الحقيقة هي أنّه لول القياديون
ّ
الجيوسياسيون؛ لما كانت علوم ناسا
الطالق».
على إ
ف
كلية استكشاف
جيم ِبل أستاذ ي ف� ّ
أ
الرض والفضاء ي� جامعة ولية
أريزونا ،تيمب ،ورئيس جمعية
علم الكواكب الكائنة ف ي� باسادينا،
كاليفورنيا.
3

ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺏ :ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﻴﺮ ،ﻭﻓﺎﻧﻴﺴﺎ ﻭﻭﺩﺯ

.2009

على صفحات كتاب ››طبيعة
يقدم براين آرثر
التكنولوجيا‹‹ ّ
التفسيرات أ
الكثر إقنا ًعا ألصول
وتطور التكنولوجيا .وبوصفه
ّ
إيّاه ››موضوع له جمال عظيم‹‹،
حيث ››يقف المنطق الطبيعي
خلفه‹‹ ،فقد كتب آرثر أحد
أ
العمال الكالسيكية للمعرفة
التطوريّة.

الرياضية للفلسفة الطبيعية
المبادﺉ
ّ
إسحاﻕ نيوتن .1687

مستعدا إلعادة قراءة مبادئ إسحاق نيوتن العظيمة مر ًة أخرى ،ألكتشف
كنت
ً
لقد ُ
عندها أن محاولته أ
تتبع مذنب كانت ضمن قياسات دقيقة ،ولك ّنها في
في
ولى
ال
ّ
ّ
المكان الخاطئ من السماء .وهذه الغلطة المثيرة للضحك جعلت من نموذجه عمال ً
أكثر روعةً .

إن هذا الكتاب ليس كمنشور شفاف نستطيع رؤية الحقيقة من خالله ،فرسوماته البيانية
ّ
الج ّد والمثابرة في جمع البيانات.
من
طويلة
سنوات
اءهما
ر
و
يخفيان
للقوانين
وعرضه
المجردة،
ِ
رفيا
الم ِح ّب للقراءة كان ً
ربما أتاه إ
اللهام هناك أسفل شجرة التفاح ،لكن هذا العا ِلم ُ
أيضا ِح ًّ
ماهرا ،فكان يصقل مراياه ،ويبني أ
صور نفسه ينظر
وقد
بنفسه.
الكيميائية
لتجاربه
ان
ر
ف
ال
ّ
ً
المشاهدات
النجليزي قط ،وتعامل ببراعة مع
َ
نحو محيط من الحقيقة ،لك ّنه لم َير الساحل إ
غيرالموثوقة التي يتلقّاها من شتى أنحاء العالم.
يتباهى نيوتن بنفسه في الطبعة الثانية من الكتاب ،التي أُ ْص ِد َرت في عام ً ،1713
قائال« :ل
العقالنية
إن هذه اللكمة العنيفة التي وجهها نحو المذاهب الفرنسية
أختلق أي فرضيات»ّ .
ّ
اللهية مهيمنةً طوال الوقت على مقدرات
كانت مخادعةً  .ومن خالل رؤيته كيف كانت الحكمة إ
هذا الكون ،وضع نيوتن الكثير من الحقائق لتتماشى مع معتقداته المسبقة.
باتريشيا فارا رئيسة الشؤون أ
الكاديمية في كلية كلير ،جامعة كمبريدج ،المملكة المتحدة.
4

ﺍﻟﺴ ﱢﺮﻱ :ﻣﻮﻟﻲ ﺃﻭﻟﺪﻓﻴﻠﺪ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﱢ

5

ﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞ :ﺃﻧﺪﺭﻭ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ
ﻣﺨﺘﻠِ ٌ
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6

يعرض لنا في هذا الكتاب كيف
أن التقنيات أ
والنظمة القتصادية
جنبا إلى جنب ،وكيف أن
تتطور ً
القتصاد هو انعكاس للتكنولوجيا.
ويأخذنا هذا الكتاب لنواجه ما
صنعناه وج ًها لوجه :كالروبوتات على
سبيل المثال ،التي تعزز من قدراتنا،
ولك ّنها في الوقت ذاته تطرح علينا
تحديات أخرى ،كإحاللها مكان
العاملين؛ ُم َق ِّللَةَ بذلك من فرص
العمل .ويناقش آرثر مدى تَق َُّبلنا
وتَ َب ِّنينا للتكنولوجيا التي تثري
النسانية بسهولة بالغة .ويوضح ما
ترتكز عليه مقاومة البتكار ،كما في
أطروحة الجدل المحيط بالمحاصيل
اثيا.
َّ
المعدلة ور ًّ
ترياق للتشاؤم المحيط
إنّه ٌ
بأعمال جوزيف شومبيتر ،وتوماس
كوهن ،وإليا بريجوجين .لقد لقى
هذا الكتاب جاذبيةً عالميةً  ،لما
يحتويه من بصيرة في حل أشد
المعضالت القتصادية ،والجتماعية،
إبداعيا.
والبيئية
ًّ
كاليستواس جوما أستاذ في التنمية
الدولية في جامعة هارفارد كينيدي في
كمبريدج ،ولية ماساتشوستس ،ومؤلف
البداع الزراعي
كتاب ››الحصاد الجديد :إ
في أفريقيا‹‹
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺑﻌﻴﺪ :ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺳﺎﻭﺩﺭ
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ت
أهال هاواي عىل تشييد «تليسكوب
يع�ض ي
الكث� من ي
التقنية الشمسية المتقدمة» ،فلماذا تعمل به؟
وج ِّدي عارضنا هذا ش
الم�وع ،ولكننا نريد حقًّا الحفاظ
أنا َ
أك� قدر ممكن من أساسياته ،وإنجازه عل أمثل
عل ب
اهتماما
نع�
ل
فكأننا
ذلك؛
غ�
فعلنا
إذا
ا
أم
ي
ي
ً
أوجهّ .
ف
لنعت� بالجبل ،وصونه ما
مسؤوليتنا
إنها
سالفنا.
ل
ي
استطعنا.

PHOTO RESOURCE HAWAII/ALAMY

أ
إن الحفاظ عليها نقيةً بهيةً
ي
الكب�ة عل الرض الجميلةّ .
ف
طبيعيةً قدر المستطاع يتم بالتعاون ًيدا ِب َيد يب� الثقافة
ف
تقريبا ،من ش
ال�وق
إن� موجود هناك كل يوم ً
والطبيعة .ي
ت
إىل الثالثة والنصف بعد الظهر ،وأحيانًا ح� المغرب.
أ
مر جميل ..حيث تَ َس ف َّ� يىل رؤية الجبل ف ي� الصقيع،
إنه ل ٌ
والثلج ،والمطر ،والرياح ،والسماوات الصافية.

هل تلقى القضايا الثقافية آ
مما كانت
الن
اهتماما ب
أك� ّ
ً
تلقاه عندما تم بناء أول تليسكوب عىل هاليكال �ن
ّ
ي
الخمسينات والستينات من القرن ن
الما�؟
ي
بالتأكيد أ
المور تتحسن .فبالنسبة إىل هذا ش
فإن
الم�وعّ ،
ري�»
أول ما بدأنا به كان إزالة الموقع التاريخي «دائرة ب
 ،Circle Reberحيث كان التليسكوب الراديوي .وهذه
هي إحدى أعل نقاط الجبل .والنقاط أ
العل لها أهمية
ف
أمرا ً
أن
جميال ْ
ودللة عظمى ي� ثقافة هاواي .ولقد كان ً
تُزال تلك ف
الفو� ،ويتم تنظيف المكان.
المراصد عند الغروب فوق قمة الهاليكاال في هاواي.

س وج

مع دين ماكسويل

حـــارس الجـبــــل

دين ماكسويل متخصص في ثقافة هاواي التقليدية ،يقدم المشورة للمرصد الشمسي الوطني أ
المريكي وشركائه في
مشروعه لبناء أكبر مرصد شمسي في العالم على قمة هاليكال في جزيرة ماوي .إنه يتحدث عن الجبل المقدس،
المعروف باسم بيت الشمس ،وردود الفعل المحلية تجاه بناء «تليسكوب التقنية الشمسية المتقدمة» .ATST

زعيما روح ًّيا،
ما الذي يعنيه أن يكون المرء (كاهو) أو ً
مثلك؟
قسا ،ولكن دوره أشبه ِب َر ٍاع
(الكاهو)
يعت�
الناس
بعض
ب
ًّ
من هاواي .وأحد أ
المور ت
ال� درجت عليها هو معرفة
ي
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كيف هو ي ن
روت� يومك العادي كمستشار لطاقم تشييد
«تليسكوب التقنية الشمسية المتقدمة»؟
اح�ام عميق أ
بما فأ� نشأت عل ت
لالرض ،فمن الصعب
ي
حفرا
عل حقًّا ْ
أن أرى أعمال الحفر بها .إنهم يحفرون ً
ي َّ
ف
يعني� أن
الكث� من الخرسانة .وما
كب�ة ،ويسكبون ي
ي
ي
الناس ينبغي عليهم إبداء ت
والتوق� للمنطقة.
الح�ام
ي
ف
ت
ف
وق� ف ي� التيقن من أن عمال البناء
أق� ُج َّل ي
إن� ف ي
ي
ف
يظلون ي� مواقعهم ،ول يلقون المخلفات ي� المناطق
المجاورة.
ت�ب
الصدئة
العتيقة
المركبات
تلك
من
الكث�
هناك ي
ِّ
سوائل هيدروليكية ف ي� كل مكان ،ويمكنك أن ترى بقعها

ما رأيك فيما يجب أن يعرفه الفلكيون عن ثقافة أهل
هاواي أ
ال ي ن
صلي�؟
نحن ل نكره الفلك .كل ما هنالك أننا نريد إدارة المنطقة
تقديرا للعلم ،ونريد من
بشكل أفضل .نحن نُ ِك ّن
ً
الح�ام نفسه للموقع .ف
العلماء إبداء ت
إن� أتساءل..
ي
ف
استمرت هاواي كدولة مستقلة ،هل كنا س�ى
إذا ما
ّ
تليسكوبات فوق هاليكال ،وماونا يك؟
شمس فوق
ما الذي يعنيه أن يكون هناك تليسكوب
ي
«بيت الشمس»؟
ثمة ت َّالن هناك .أحد أنصاف آ
اللهة ،ويُدعى ماوي،
َ
يف�ض أنه يقف بإحدى قدميه فوق تل ،أ
ت
والخرى فوق
ف
الثا� .لقد وصل إىل أعل هناك ،وألقى بحبل
التل ي
ذي أنشوطة ،وأمسك بالشمس؛ وأبطأها ف ي� مسارها.
فإن الشمس ذات دللة وأهمية بالغة بالنسبة
لذاّ ..
إىل هاليكال .وإذا كان ل بد من وجود تليسكوب هناك،
ف ف
شمسيا .هناك
ظ� ـ أن يكون تليسكوبًا ف ًّ
فينبغي ـ ي� أ ي
والكث�ون ي� المجتمع
هاىل يؤيدونه،
ي
القليل من ال ي
قليال ،أو ف
ً
مكان آخر عل
أي
�
أقرص
يتمنون لو كان
ي ّ ٍ
أ
الرض.
أجرت الحوار :ألكسندرا ويتز
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مهتما
ص َت
ًّ
كيف ِ ْ
بالقضايا الثقافية ألهل
هاواي أ
ال ي ن
صلي�؟
ف
نشأت ي� كنف
لقد
ُ
ضالعا
كان
الذي
جدي،
ً
ف ي� المسائل السياسية
ألهل هاوي أ
ال ي ف
صلي�.
ت
جد� معلِّمة
وكانت
ي
ف
أرسال� إىل مدرسة لسكان هاواي
لرقصة الهول .وقد
ي
أ
ال ي ف
صلي� .كل ما تعلمته كان يدور حول ثقافة هاواي،
ومرورا بالسياسة ،ونهايةً بالصلوات
بد ًءا من الهول،
ً
ال� اعتاد أسالفنا أداءها .لقد كانت ت
ت
حيا�
ي
والشعائر ي
متمحورة حول ما أقوم به اليوم.

ت
ش
ال� تم نبشها ،نتيجة
واجبنا إزاء العظام الب�ية ي
ش
النشائية .ففي ثقافة هاواي ،الطاقة
الم�وعات إ
الروحية مقرها العظام .وهذا يعلِّل أ
الك�ى
همية
ال
ب
(بيل) موجودة
لمواراة العظام .يقال إن بقايا إلهة النار ي
الح َمم ف ي� هذه المنطقة هي كل
داخل الهاليكال .إن ِ
جوهرها.

الكث� من الشكاوى تدور حول حجم «تليسكوب
ي
التقنية الشمسية المتقدمة» ،والوضوح الذي سيكون
عليه .ما رأيك ن� هذين أ
المرين؟
ي
مكونة من  14طابقًا،
سيكون طوله مثل طول بناية ّ
أن أجعلهم يدهنوا
وهذا الطول ي
كب� حقًّا .لقد حاولت ْ
التليسكوب بلون آخر ،لكن لونه أ
البيض كان ف�وريًّا
لخصائصه الحرارية .عندما شيدت القوات الجوية
أ
المريكية تليسكوبها عل هاليكال ،كانت تريد استخدام
مواد تعكس السماء ،لكنه يعكس الشمس ،ويمكنك أن
تراه ف� كل مكان آ
الن.
ي

كتب وفنون تـعـليــﻘات
PERRIN IRELAND

الفلسفة العصبية

أﻧـا ودﻣـاﻏـﻲ
يقوم كريس فريث بتسليط الضوء على كتاب يبحث في العالقة الشائكة
بين الدماغ والعقل.
تعد باتريشيا تشارشالند عميدة فالسفة علم أ
العصاب.
ْ
َُ ّ
لك تتمكن
بأنه
ا
شخصي
أنا
أؤمن
كما
تؤمن
فهي
ًّ
ي
من َف ْهم العقل ،يجب عليك أن تكون مدركًا لوظائف
معتم ًدا ف ي� ذلك عل دلئل علم
الدماغ ،وأن تكون ِ
أ
ت
ال� تساعد عل َصقْل بعض المفاهيم،
العصاب ي
الكث� من الفالسفة وآخرون
كفكرة إ
الرادة الحرة .يرفض ي
تشارشالند ـ هي
ذلك الطرح ..فالمشكلة ـ كما تذكر
ْ
جميعا ف ي� أعماقنا بالثنائية ..فعقولنا الواعية
أننا نتسم
ً
تعيش ف� عالَم من أ
الفكار ،وتعيش أدمغتنا ف ي� عالَم
ي
الكائنات الما ِّدي.
لذلك ..فإن هذا النقسام العميق يجعل قبول
ف
أمرا غاية
فكرة وجود
عالقة قوية يب� العقل والدماغ ً
ف� الصعوبة .ف
و� كتابها «ل َْمس الوتر الحساس» ،تأمل
ي
ي
تشارشالند ف ي� مساعدتنا للتغلب عل ذلك الرفض،
ْ
وقبول مفهوم «الجوهر
العص� لحياتنا العقلية».
بي
ولتشجيع القارئ العادي ،فهي تؤكد عل خلفيتها
كفتاة ريفية بسيطة ،ينبع منطقها ف� َفهم أ
المور
ي ْ
ف
ف
واد منعزل ف ي� بريتش
من نشأتها ي� مزرعة تقع ي� ٍ
كولومبيا ف ي� كندا.
بالشارة إىل أن المنطق السليم وعلم
تبدأ
تشارشالند إ
ْ
أ
العصاب يوضحان أننا لسنا ف
حاجة إىل روح .وقد بدأنا
�
ي آ ٍ
ف
ت
ال� تتيح
ي� الوصول إىل فكرة مبهمة عن الليات الكامنة ي
ت
ال� تتشابه
ي
التفك� والشعور والقدرة عل اتخاذ القرار ،ي
«ال� ي ف
وك�» ف ي� إلغاء
مع المسار الدقيق الذي يسلكه عقار ب
باللم .يخ�نا المنطق وعلم أ
الحساس أ
العصاب أنه
إ
ب
ف
المتخيل رؤيته ي� تجارب
والضوء
الموت.
بعد
حياة
ل
َّ

القرب من الموت ل يعدو
كونه نقصا ف� أ
ال ي ف
كسج�؛
ً ي
بالتأث� عل الجهاز
يقوم
ي
البرصي داخل الدماغ.
تشارشالند
وتستطرد
ْ
ف ي� مناقشة مفاهيم
أ
والعنف ،
الخالق،
والرادة الحرة ،والوعي.
إ
كنت تتوقع أن تقرأ
وإذا
َ
وحا لتلك المفاهيم
َل ْمس الوتر الحساﺱ:
ش� ً
ف� ضوء مصطلحات علم النفس كعﻘل
يأ
ْ
تشارشالند
باتريشيا
العصاب؛ فإنك ستصاب
و .و .نورتون2013 :
تعزز
بخيبة أمل ..فهي ِّ
ف
المع� «الدارج» لمفهوم
أ
الرادة الحرة ،وهو «أن تكون لديك ِن َّية لداء ِف ْعل
إ
مع� وأنت واع به ،ف
ف
عقلية سليمة» .فهي ل
حالة
و�
ّ
ي َّ
ي
َ َ ٍ
تُل ِْقي ً
المربكة ألبحاث العلوم العصبية،
بال للنتائج ِ
ت
أن إدراك الفعل  -أي ال ِّن َّية المصحوبة
ال� ي
تش� إىل ّ
ي
أن يتم اختيار الفعل .كما
بالمعرفة  -يحدث بعد ْ
أننا قد أخ�نا أن القيم أ
الخالقية ـ مثل الصدق،
ب
والخالص ،والشجاعة ـ تعتمد كلها عل التقاليد
إ
الم َّتبعة ف� مكان النشأة ،وعل سماع «القصص» ت
ال�
ي
ي
الترصف السليمة.
حساس بطريقة
تعطي إ
ِ
ال َ
ُّ
أن
بفكرة
يتعلق
ما
عل
ُّظات
ف
ح
ت
أي
لدي
ليس
َ
ّ
َ
َّ
التنشئة والثقافة لهما دور مهم ف ي� تحديد السلوك،
لكن يبدو أن تلك الفكرة ل ش
تشارشالند
تتماىس مع رؤية
ْ
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تحدد كل ما يتعلق ب َه ِويّتنا ،وكيفية
القائلة« :إن أدمغتنا ِّ
تشارشالند
تعاملنا مع العالَم المحيط بنا» .كما أن
ْ
ُ
لم تقدم الدراسات ت
ال� توضح العالقة ي ف
ب� الدماغ
ي
والثقافة ،حيث توجد عمليات خاصة تتم ف ي� الدماغ
آ
ش
كب�..
الب�ي ،مثل القدرة عل تقليد الخرين بإتقان ي
ال�اكمي للثقافة .و�ف
ال� تساعد عل التطور ت
تلك القدرة ت
ي
ي
الوقت نفسه ،فإن الثقافة تقوم بتشكيل الدماغ ،كما قد
تؤدي إىل التحول ف ي� الجينات (انظرS. E. Fisher & M.:
إن كل دماغ
ّ .)Ridley Science 340, 929-930; 2013
شب�ي هو جزء من منظومة ديناميكية متداخلة ألدمغة
أخرى مغمورة ف ي� الثقافة.
أ
ف
تُ َع ّد معلومات علم العصاب المذكورة ي� كتاب
العلْم الصحيح
«ل َْمس الوتر الحساس» هي من قبيل ِ
والم َو ِاكب للعرص بشكل يستحق الثناء .كما يتضمن
ُ
الكتاب ملحوظات مفيدة ملحقة بكل فصل ،إضافة إىل
المصادر أ
أصبحت ف ف
عجا بشكل
الولية .ورغم ذلك..
ُ
م� ً
ف
تف
والحكَم الشعبية.
العلْمِ ،
م�ايد ،بسبب الخلط يب� ِ
أ
الال� يترصفن
فالقصص المتعلِّقة بطالبات المدارس ي
بشكل ي أ
س� ،ودجاجات «ليجورن» البيضاء (المعروفة
ف
تساعد�
لم
والتوتر)،
بالعنف
يتسم
الذي
بسلوكها
ي
ف ي� فهم القواعد المتعلِّقة بالعنف والجنس .كما أن
ت
استندت إليها يغ� مكتملة :فلماذا تحتاج
ال�
ُ
المرجعية ي
أ
عبار ٌة معينة ،مثل «ليس كل خيبة المل قابلة للعالج»
ح� ل يذكر المرجع أ
إىل مرجعية ،ف� ي ف
العص�
لالساس
ُ
ي
بي
ف
أن مر� الفصام
أي ا ِّدعاء ّ
لمتالزمة تشارلز بونيت ّ
ألح ُ ف
أن�
يمكن أن يبهجوا أنفسهمً .
وتبعا للمنطقِ ..
ظف ي
أن
�
ت
وول�
لويس
البيولوجي
أتفق مع عا ِلم التطور
ب ي ّ
ِ
البحث العلمي ذات أ
الهمية عاد ًة ل تتفق مع تلك
نتائج
ت
التفس�ات المنطقية هي
ال� تدعم
ي
الفكرة .إنها البيانات ي
ت
ال� تحتاج إىل التمحيص الدقيق.
يمع ذلك ..فقد يكون صحيحا تأصل الثنائية �ف
ً
ُّ
ي
طبيعتنا ،حيث أظهرت دراسة حديثة ف ي� تصوير الدماغ
دت� ،أ
محد ي ف
كهربائي ي ف
أننا نمتلك دائر ي ف
الوىل تساعدنا
ت�
ت� َّ
ّ
أن
التفك� ف ي� العالقة
ف ي�
ي
السببية العقلية ،مثل :كيف ّ
ّ
الظلم يُ ْش ِعرنا بالغضب .أما الدائرة الثانية ،فهي ال�ت
ي
السببية المادية ،مثل :كيف تتسبب
التفك� ف ي�
تمكِّ ننا من
ي
ّ
أ
مستقبالت اللم .وتعمل تلك الدوائر
تنشيط
الحرارة ف ي�
ِ
أ
معا
العصبية بالتبادل ،حيث ل يمكننا القيام بالمرين ً
ف ي� ٍآن واحد( .انظرA. I. Jack et al. NeuroImage:
 .)66, 385-402; 2013إذا كانت ثنائية العقل والدماغ
متأصلة فينا بشكل عميق ،فلماذا نجد المحالت مليئة
ِّ
بكُ ُتب مثل كتاب «ل َْمس الوتر الحساس»؟ ،ذلك الكتاب
الذي يُظ ِْهر كيف أن الدماغ هو الذي يقوم باتخاذ
القرارات ،وتحديد القيم أ
وتفس� المواقف
الخالقية،
ي
السياسية.
أف�ض أن تلك أ
يسع� سوى أن ت
ل ف
الفكار هي المرادف
ي
القوطية .فنحن نحب أن يُثار
الحديث لقصص الرعب
ّ
خوفنا نتيجةً لفكرة أننا لسنا ش
أك� من كيلو ونصف الكيلو
من اللحم الحي الذي تمثله أدمغتنا ،ولكننا ف ي� واقع
أ
ف
تشارشالند
أن� ل أعتقد أن
ْ
المر ل نؤمن بذلك ،كما ي
أيضا.
تصدق ذلك ً
ِّ
كريس فريث أستاذ فخري لعلم النفس
العص� ف ي�
بي
مركز «ويلكوم ترست للتصوير
العص�» ف ي� جامعة
بي
كوليدج لندن ،وزميل ف ي� كلية «أوول سولس» ف ي�
أوكسفورد .ومن مؤلفاته :كتاب»اتخاذ القرار» ،الذي
يشرح فيه كيف يقوم الدماغ بخلق عالمنا العقلي.
اللكترونيc.frith@ucl.ac.uk :
البريد إ
الطبعة العربية |
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مراسـالت
جائزة «نوبل»
وتناول الشوكوالتة
تناول
يُعتقد ّ
أن هناك عالقة بين ُ
الشوكولتة في دول متعددة ،وعدد
الحائزين على جائزة «نوبل» من
سكان هذه الدول (F. H. Messerli
;New Engl. J. Med. 1562-1564
 .)2012فما هي عادات الحاصلين
على جوائز «نوبل» في تناول
الشوكولتة؟
قمنا بعمل مسح لعدد  23رجال ً
من الحاصلين على جوائز «نوبل»
في الفيزياء ،والكيمياء ،والفسيولوجيا
أو الطب ،والقتصاد .وأبلغ عشرة
منهم ( )%43أنهم يتناولون
الشوكولتة أكثر من مرتين في
أ
السبوع ،مقارنة بنحو  %25فقط من
متعلما في المجموعة
عدد  237فر ًدا
ً
الضابطة المتناظرة في السن والجنس
( ،P=0.05انظر B. A. Golomb et al.
;521-Arch. Intern. Med. 172, 519
تناولَهم
 .)2012وقد أظهر ثالثة أن ُ
الشوكولتة قد أس َهم بالفعل في
حصولهم على جائزة «نوبل» ،لكن
الغالبية لم تر أي عالقة بين جائزة
وتناول الشوكولتة .وقد أعلن
«نوبل» ُ
اثنان أنهما فازا بجائزة «نوبل» ،على
الرغم من عادات تناولهم الشوكولتة
أيضا« :الحائزون على جائزة
(انظر ً
نوبل ،والشوكولتة» على الرابط:
.)go.nature.com/copuha
وقد يقلِّل بعض الحائزين على
جائزة «نوبل» من إظهار مدى
تناولهم الشوكولتة؛ إلعطاء انطباع
أهلتهم
بأن براعتهم الذاتية َّ
لحصولهم على جائزة «نوبل» ،مما
قد يؤدي بالتالي إلى نتيجة خاطئة.
ومع هذا ..وبعد معرفة العالقة
الكبيرة بين الشوكولتة والوفيات،
فقد يكون عاشقو الشوكولتة
ظلوا على قيد الحياة من أجل
الحصول على الحلوى
الخاصة بهم.
أن ردود
ن
م
كذلك
تحذير
هناك
ِ ّ
الحائزين على جائزة «نوبل» ـ فيما يتعلق
بتناول الشوكولتة ـ قد تكون ساخرة.
ُ
بياتريس أ .جولومب* ،جامعة كاليفورنيا،
سان دييجو ،كاليفورنيا ،الوليات المتحدة
أ
المريكية.
bgolomb@ucsd.edu
*بالنابة عن  14من المشاركين في التأليف
إ
(انظر go.nature.com/b5rz8h :لرؤية
القائمة الكاملة).
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الطبعة العربية

العرب اعترفوا بقيمة علم الفلك
السكندري ،بل وقاموا بتطويره في بعض
التفاصيل .كما أنهم أنقذوا علم الفلك
القديم ،الذي قام من خالله نيكولس
كوبرنيكوس بإيقاد شرارة العلوم الحديثة.
كارلو روفيلي ،جامعة إيكس-مرسيليا،
مرسيليا ،فرنسا.
rovelli@cpt.univ-mrs.fr

شكوك حول إحصائيات
الغرير
إعدام حيوانات ُ

ال تبالغوا في مدح
علم الفلك العربي
النجازات الكبيرة في علم الفلك ـ
إن إ
التي يشير إليها نضال قسوم في مقاله
وقت سابق عن «العصر
ـ وقعت في ٍ
الذهبي» لعلم الفلك العربي في الفترة
من القرن التاسع إلى القرن السادس عشر
(.)Nature 498, 161-164; 2013
تطور علم الفلك فيما بين القرن
الرابع َّقبل الميالد والقرن أ
الول الميالدي،
بصفة خاصة في القرن الثالث قبل
ولكن
ٍ
وتطور من
العلم
هذا
نضج
لقد
الميالد.
َّ
التعرف من
جداول المالحظات ،التي تم أ ُّ
النماط
خاللها على عدد قليل فقط من
العامة (دورات الكسوف والخسوف ،على
سبيل المثال) ،إلى فهم سليم للنظام
الشمسي .شمل ذلك تقديرات جيدة
لحجم أ
الرض ،وحجم الشمس ،وحجم
أ
بالضافة إلى بُعدهما عن الرض،
القمر ،إ
واكتشاف دقة تتابع الليل والنهار .أ
والهم
عظيما قد
من ذلك ..أن بناءا
رياضيا أ ً
ًّ
الجسام الرئيسة
سمح بالتنبؤ بمواقع كل
المرئية في السماء ،مع دقة قريبة ألفضل
مراقبة متاحة ( 10دقائق من القوس).
النجازات منتجات علم
وكانت هذه إ
الفلك السكندري ،الذي نتج معظمه
عن طريق اليونانيين المقيمين في مصر.
النجازات بواسطة
وقد تم تلخيص هذه إ
الكاتب كلوديوس بطليموس.
نماذج قسوم
تحفِّز النوايا الحسنة
َ
للتميز العربي في علم الفلك ،مثل
أ ُّ
العمدة (المزاول الشمسية) التي كانت
ستخدم لقياس الوقت (كانت شائعة
تُ َ
المبراطورية
وقت سابق ،عند إ
في ٍ

أ
والب َّحارة الذين
علميا)َ ،
مية ًّ
الرومانية ال ّ
يستخدمون قوس القمر؛ للدللة على
خط الشرق-الغرب (تقنية معروفة بالفعل
منذ ألفي عام) ،لكن تمجيدها كإنجازات
ظهر عدم احترام لطالب اليوم في
يُ ِ
العالم العربي .إضافة إلى ذلك ..فإن
بشكل صارم
الدوافع الدينية المذكورة ٍ
لعلم الفلك العربي ،الغائبة في العصر
السكندري ـ التي قد تبدو وكأنها تبرير
للسيطرة الدينية على العلم ـ ما زالت
خطرا في كثير من البلدان.
تشكِّل ً
حسب لهم ،أن علماء الفلك
ومما يُ َ

لقد تحدث العلماء عل ًنا مع السياسة
«القائمة على دليل» إلعدام حيوانات
وضدها كذلك ـ
الغرير في إنجلترا ـ ّ
للسيطرة على إصابة الماشية بالسل
(انظرM. Woolhouse and J. Wood, :
Nature 498, 434; 2013وgo.nature.
 .)com/nem9uaويؤكد كل فريق على
الحصائيات الخاصة
جانب مختلف من إ
«العدام العشوائي لحيوانات
بتجربة إ
الغرير»  RBCTلبيان وجهة نظره حول
العدام.
تأثيرات إ
يوجد عدم يقين ملموس يحيط
ووود بأن عملية إعدام
ببيان وولهاوس ُ
حيوانات الغرير واسعة النطاق «خفّضت
حالت إصابة الماشية بمرض السل
تقريبا» .هذا الخفض
بمقدار النصف ً
بنسبة  %54حدث بداخل مناطق
العدام فقط بعد خمس سنوات من
إ

رابط الكاكاو
الحائزون على جائزة «نوبل» في
حديثهم عن الشوكوالتة
«يتم تسليم الحائزين على جائزة
نوبل بعض النُّ َسخ من الميدالية،
َّ
ومغلفة
مصنوعة من الشوكوالتة،

جهودا كبيرة؛ من أجل التنافس
ً
مع السويسريين ،والفرنسيين،
والبلجيكيين».

برقاقات ذهبية في مراسم حفل
تسليم جائزة نوبل .وهذا يعني

«يقع بحثك ـ على وجه التحديد ـ في

بالضرورة أن جمعية نوبل تعتقد أن

المساحة الشاسعة بين الموضوعية
والخ ْلط الكامل».
َ
المتوازنة،

الشوكوالتة مهمة».
«إن زوجتي مدمنة للشوكوالتة ،لكنها

«إنني أتناول الكثير من الحلوى

لم تحصل على الجائزة حتى اآلن».

أنت
تناولِ ك َ
وقديد اللحم ،في حال ُ

وصولي إلى ما أنا عليه اليوم».

عدل تناول الشوكوالتة؛
«أزيد من ُم َّ

تحفز هذه العالقة
«من الممكن أن ِّ

كان في مرحلة الشباب».

بوجه عام».
ٍ
الوجبات الخفيفة

«الشوكوالتة هي السبب في
من أجل استعادة معدل ذكائي الذي
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مراسالت تـعـليــقات

العدام السنوي ،وتضاءلت الفوائد بعد
إ
شهرا فقط ( %95فترة ثقة66%-38 :؛
18
ً
H. E. Jenkis et al. Int. J. Infect Dis.
أن هذا
 .)12, 457-465; 2008في رأييّ ،
الحد أ
القصى من الخفض للمخاطر
له اليد في تحديد توقعات أصحاب
المصلحة ،وصانع القرار تجاه عملية
العدام فقط ،إذا أمكنه الستمرار ألكثر
إ
شهرا (H. E. Jenkis et al. PLoS
18
من
ً
.)ONE 5, e9090; 2010
ويمكن لعملية «تشغيل-إيقاف
العدام
العدام»  -التي يُستأنف فيها إ
إ
السنوي واسع النطاق عندما تزداد
معدلت مرض السل بالماشية  -الحفاظ
مبدئيا على هذا الخفض للمخاطر ،لكن
ًّ
«العدام العشوائي لحيوانات
تجربة إ
الغرير» لم تختبر هذا المنهج .وسوف
أ
وبيئية دقيقة،
ائية ّ
يتطلب المر نمذجة َوبَ ّ
ً
وتحليال للتكلفة؛ للتنبؤ بتأثيرات عملية
العدام» .وقد يؤدي
«تشغيل-إيقاف إ
ذلك إلى عودة ظهور الزيادات العابرة
وقت
للسل ،التي تمت مالحظتها في ٍ
«العدام العشوائي
مبكر في تجربة إ
العدام،
لحيوانات الغرير» خارج مناطق إ
وهو ما يُعزى إلى زيادة تحركات حيوانات
الغرير.
كريستل دونلي ،إمبريال كوليدج في
لندن ،المملكة المتحدة.
c.donnelly@imperial.ac.uk
تم إعالن تضارب المصالح المالية .انظر:
.499154d/http://dx.doi.org/10.1038

إضافة مزيد من
اإلشارات الحمراء
«الشارات
أقترح وضع اثنتين من إ
ُ
بالضافة إلى الست التي
الحمراء» ـ إ
حددها س .جلين بيجلي ـ لتقييم
َّ
الكلينيكية )Nature
الدراسات ما قبل إ
توسعان
( .497, 433-434; 2013وهما ِّ
من نطاق استفسارات بيجلي بشأن
الحصائية،
مدى صالحية الختبارات إ
بشكل خاص على التحليالت
وتطبقان ٍ
الحسابية لكميات كبيرة من البيانات ،مثل
تلك التي يتم إنشاؤها بواسطة تجارب
النتاجية العالية.
البروتيوميات ذات إ
الشارة أ
الولى الجديدة تتعلق
إ
الفرضية.
د
متعد
التصحيح
بتطبيق
ِّ
ّ
يضخم العدد الكبير من المقارنات
ِّ
الحصائية ـ الواردة في تحليالت
إ
البيانات ـ من تقديرات أ
الهمية ،من
خالل زيادة احتمالية أن نتيجة فردية
ذات أهمية خاصة يمكن أن تحدث عن
الص ْدفة.
طريق ُّ
يوسع هذا  -بشكل أساسي  -من دائرة
أن الفرق الذي
سؤال« :ما مدى احتمال ّ
أن يكون
يمكن
ألحظه في قياس واحد
ْ

عن طريق الصدفة؟» إلى السؤال على
مستوى المجتمع« :ما مدى احتمال
أن أجد هذا الختالف عن طريق
الصدفة ،إذا نظرت إلى مجموعة كاملة
من القياسات؟» والمثال على ذلك..
هو افتراض أن إيجاد لعب أعسر في
أن يكون بنسبة
فريق كرة سلة يمكن ْ
 .%10والحتمال الحقيقي ستكون نسبته
أعلى ،ألنه يتم بالفعل اختبار عديد من
الالعبين.
الشارة الحمراء الثانية هو ما
سؤال إ
إذا كان التوزيع المناسب للخلفية يتم
استخدامه ،أم ل .إنه أمر حيوي أن
تختار مجموعة من المتغيرات المناسبة
للسؤال عن النتائج التجريبية التي يجرى
اختبارها؛ لتحديد أ
الهمية .ويمكن
لالختيار غير المال ِئم للخلفية أن يحفِّز
ـ بشكل مصطنع ـ أهميةً في النتائج ،أو
يخفي النتائج الحقيقية .والمثال على
بأخذ عينة من فريق كرة
ذلك سيكون ْ
سلة للسيدات؛ لتحديد ما إذا كان
هناك فرق طول كبير بين الرجال
والنساء ،أم ل.
جاسون إي .ماكديرموت ،مختبر
باسيفيك نورث ويست الوطني،
واشنطن ،الوليات المتحدة أ
المريكية.
jason.mcdermott@pnnl.gov

األساليب الترويجية
تفسد البحوث
مع وجود أكثر من تريليون دولر أمريكي
أُنفقت على الصعيد العالمي على
البحث والتطوير في عام ( 2007انظر:
 ،)go.nature.com/5wdd9pيبدو
أن الحجم الهائل من أ
الموال يفسد
أ
المشروعات العلمية ،حيث يتخذ الفراد
أي وقت مضى؛
تدابير أكثر تطرفًا من ّ
ُليسلَّط عليهم الضوء.
فعلى سبيل المثال ..ذكرت التقارير
البرلمانية «فضيحة المناخ» في عام
 2009في جامعة إيست أنجليا في
نورويتش ،المملكة المتحدة ،دليال ً على
سوء السلوك العلمي (انظرgo.nature. :
الدعاءات
 .)com/d6bdcoتضمنت إ
تحكيم دوريّة مشكوك فيها؛ لتعزيز
أيضاNature :
عين (انظر ً
اتجاه علمي ُم َّ
 .)http://doi.org/ftb9hc; 2010وبدل ً
من ذلك ..ينبغي دعم الدوريّات،
باعتبارها أماكن يتم فيها تنقيح العلم
غير المكتمل ،وذلك عن طريق النقاش
المفتوح .وبعمل مقارنة مع الـ30
عاما الماضية ،فإنها تبدو بالفعل أقل
ً
استعدا ًدا لنشر نتائج سلبية ،أو مراجعات
تحذيرية تخفِّف من الحماس الجامح..
ربما بسبب التقييمات المتضاربة
والمتعددة.

في مثال آخر ..ذكر مقال في مايو
 2011في مجلة «التايمز للتعليم العالي»
بيانات ،من
تقريرا بشأن التغطية على
ٍ
ً
شأنها أن تساعد على منع دواء للسرطان
من الدخول في المرحلة الثالثة من
الكلينيكية؛ مما يرفع من آمال
الدراسات إ
المرضى ،ويحطمها في الوقت نفسه،
عرض حياتهم للخطر ،بسبب فرضية
ويُ ِّ
أن
نرى
أن
في
عجب
ل
لهذا..
كاذبة.
ّ
ْ
الثقة في العلماء قد بدأت في النخفاض
(انظر)go.nature.com/3xdcoy :؟
مايكل كيلي ،جامعة كمبريدج ،المملكة
المتحدة.
mjk1@cam.ac.uk

رواقا للنمور
ً
تأسيس
في الهند
تأوي الهند  %60من النمور البرية في
العالم ،لكن مثلما هو الوضع في أماكن
تدريجيا بسبب
أخرى ،يقل عدد النمور
ًّ
تدمير بيئاتها .وقد تم تأسيس مبادرة
بين الحكومة الهندية والمجتمع المدني؛
للعمل على مواجهة هذا التوجه؛ وتقديم
نموذج حماية بَ ّناء.
لقد وضعت ولية كارناتاكا في جنوب
فعالة؛ للمحافظة
الهند عدة استراتيجيات ّ
على النمور وحمايتها .ومع ذلك ..نجد أن
المحمية التي تأوي النمور بعيدة
المناطق
ّ
ومنعزلة ،وأصبحت قطعان النمور أكثر
تشت ًتا وتفرقًا بشكل كبير.
إن ربط َم َو ِاطن جماعات الحيوانات
أمر ضروري؛ من أجل
ببعضها البعض ٌ
بقاء النمور على قيد الحياة مستقبالً.
بعيدا عن
فهو يساعد على تشتيت النمور ً
مواقعها أ
الصلية ،ويتيح التبادل الجيني
الوراثي بين القطعان ،ويساعد على
الحفاظ على التعدديّة السكانية.
استجابة لذلك ..تقوم حكومة الولية
فعال ـ بربط قطعان النمور
ـ بشكل ّ
ببعضها البعض عن طريق تحديد
بيئيا ،وتخصيصها
المواطن المهمة ًّ
محمية ،بحيث تضمن
لتكون مناطق أ ّ
للم ْو ِطن .وعلى
جل
حماية طويلة ال
َ
سبيل المثال ..في مايو  ،2013أنشأت
محمية «مالي ماهاديشوارا»
الحكومة
ّ
للحياة البرية على مساحة  906كم مربع،
مما خلق شبكة متجاورة من المناطق
المحمية ،مساحتها  6500كم مربع ،وهي
ّ
محمية في البلد .وعلى مدار
أكبر شبكة
ّ
شهرا الماضية ،أضافت الحكومة
الـً 19
حوالي  3000كم مربع من مواطن النمور
إلى الشبكة.
ويجب أن تكون هذه المساحة
الممتدة قادرة على استضافة ما يصل إلى
معا.
 500نمر ً
سانجاي جوبي ،بانثيرا ،نيويورك،
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الوليات المتحدة أ
المريكية ،ومؤسسة
الحفاظ على الطبيعة ،ميسور ،الهند.
sanjaygubbi@gmail.com
إتش .سي .بورنيشا ،مؤسسة الحفاظ
على الطبيعة ،ميسور ،الهند.

مكافآت التوعية بنتائج
البحث العلمي في اليابان
أعلنت الوكالة اليابانية للعلوم والتقنية
في شهر يوليو الماضي أن  %64فقط
من حوالي  9000من علماء اليابان الذين
تم طرح الستبيان عليهم يقومون
بالتواصل حول النتائج خارج المجتمع
العلمي .وهذا أ
المر يثير الدهشة ..فمنذ
عام  ،2010حثت الحكومةُ الباحثين
تمولهم على تحسين التواصل مع
الذين ِّ
الجمهور الذي يقوم بدفع الضرائب،
خاصة بعد أحداث «تسونامي» ،التي
وقعت في مارس  ،2011والحادث
النووي في فوكوشيما.
ومن بين الـ %36من الباحثين الذين
لم يشاركوا في التوعية ،أشار كثير منهم
الداري ،ونقص الموارد
إلى العبء إ
والوقت .وكانت أكبر مشكلة تواجه هؤلء
العلماء أنهم كانوا يشعرون بأنه ل توجد
مزايا شخصية من توصيل نتائجهم إلى
الجمهور .وهذا يرجع إلى أن أداء الباحث
في اليابان يتم تقييمه فقط بحسب عدد
الصدارات البحثية ،ولذلك ..فالوقت
إ
والمجهود الذي يتم قضاؤه في توصيل
العلوم لن يساعد العلماء على تأمين
التمويل ،أو الترقيات ،أو التوظيف.
يجب على الحكومة أن تدرك أن
أنشطة التوعية العلمية هي تجارب
صالحة من أجل التمويل وطلبات
التوظيف .وفي المقابل ،يجب أن يدرك
باحثو اليابان أن التواصل مع الجمهور
يقدم لهم جائزتهم الخاصة ،التي
ِّ
تكون في شكل اعتراف وتقدير المجتمع
لعملهم.
أمان كوازومي ،المعهد الوطني للعلوم
الفسيولوجية ،أيشي ،اليابان.
amane@nips.ac.jp
يوكو موريتا ،المتحف الوطني للعلوم
الناشئة والبتكار (ميرايكان) ،طوكيو،
اليابان.
شيشين كاواموتو ،جامعة هوكايدو،
هوكايدو ،اليابان.

اإلسهامات

يمكن إرسال المراسالت إلى:
correspondence@nature.com
 ،بعد الرجوع إلى go.nature.
.com/cmchno
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ت
ال� واجهاها هي أنه بالرغم من أن
أ كانت المشكلة ي
البلُّورات تحمل معلومات
الشعة السينية ُ
الم َحلَّلة من ِ
أن جز ًءا فقط
إل
الذرية،
ة
ي
ن
للب
صورة
يمكنها أن تنتج
ّ
ِ َْ
من هذه المعلومات يمكن الوصول إليه بصورة تجريبية.
ويمكن مالحظة اتساعات الموجات الكهرومغناطيسية
المر ّتدة من الذرات بواسطة الكواشف فقط ،بينما
ل يمكن قياس إزاحة المرحلة لكل موجة دوريّة عند
مقارنتها أ
بالخريات .ولحسن الحظ ،نجد أنه بالنسبة
البلُّورات المعتادة ،يفوق عدد النعكاسات عدد
إىل ِ
الذرات ،وهذا ف
يع� ضم ًنا أنه يتح ّتم وجود عالقات
ي
رياضية ي ف
ب� هذه النعكاسات .وبد ًءا من خمسينات
القرن ش
الع�ين ،اعتمد كارل وهوبتمان عل المعرفة
أ
أ
(وبالخص ،حقيقة أنه ل يمكن
الساسية بطبيعة المادة
ت
أن تكون هناك كثافة إلك�ونية سالبة)؛ من أجل إيجاد
عالقات رياضية ي ف
الم َحلَّلة .بعد ذلك بقليل،
ب� الموجات ُ
ال� أعلناها بصورة جريئة �ف
أسسا نظرية الحتمالت ،ت
َّ
ي
ي
ف
ملء بالغموض ،حمل عنوان «حل
عام  1953ي� كتاب ي
لمشكلة المرحلة».
الوىل أ
كان الستقبال أ
فاترا.
كارل-هوبتمان
بحاث
ل
ً
َّ ِ ي
ويمكن القول ـ حسبما أعرب كارل ذاته ـ إنه «خالل
بدايات خمسينات القرن ش
كب�
يصدق عد ٌد ي
الع�ين لم ِّ
الم ّد
تيار
وانعكس
قلناه».
من زمالئنا العلماء كلمةً ّمما
َ
حينما طبقت إيزابيال أبحاثهما عل ت
ال�اكيب المعقدة،
ف
و� عام  ،1966شن�ت هي وكارل ورقًة
مثل الببتيدات .أ ي
ف
علمية بالغة الهمية ي� دوريّة «أكتا كريستالوجرافيكا»
ت
تحدد
ال� ّ
 ،Acta Crystallographicaأوضحت الطريقة ي
بها ِب ف َ� ِالبلُّورات خطوة بخطوة .انضم آخرون إىل هذا
ش
كث�ا
الم�وع بب�امج الحاسب ،وتم تحديد أعداد تزيد ي ً
ش
ف
بكث� باستخدام الطرق
ا
تعقيد
أك�
�
لب
قبل
عما
ي
ً
َِ
ت
ش
بالش�اك مع هوبتمان ـ
المبا�ة .وعندما حصل كارل ـ
عل «جائزة نوبل»؛ أصبح كارل شخصية بارزة ف ي� دوائر
الدوىل ِلعلْم
ئيسا لالتحاد
علم ِالبلُّو فرات ،لكونه قد عمل ر ً
ي
ِالبلُّورات ي� بدايات الثمانينات.

وين .أ .هندريكسون يعمل ف ي� جامعة كولومبيا،
نيويورك ،الوليات المتحدة أ
المريكية .وقد عمل
أ
ف
يا� حيوي مع كارل
كباحث ما بعد الدكتوراة ،ثم ي
كف� ي
ف� ت
الف�ة من  1969إىل .1984
ي
اللكترونيwayne@xtl.cumc.columbia.edu :
البريد إ
تصحيح

ُذكر في مقال «حان الوقت لنهضة فلكية عربية»
المنشور في العدد السابق (في صفحة )37
في قسم التعليقات ـ على سبيل الخطأ ـ أن
كاتب المقال هو نضال جسوم ،بينما االسم
الصحيح هو «نضال قسوم» ،كما تمت اإلشارة
إليه باالسم الخاطئ في المقال االفتتاحي
(في صفحة  .)1لذا ..وجب التنبيه.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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وج�ة من اكتشاف ي ف أ
بعد تف�ة ي ف
يا� ماكس فون لو
الف� ي
أ
بالبلُّورات عام
لحيود الشعة السينية بعد اصطدامها ِ
ف
أ
ف
ف
أن بمقدوره
الف�
يا� ب
� ي
يطا� لورانس براج ّ
 ،1912تَ َب ي َّ َ
ال� ي
يستخدم نمط ي أ
الم َحلَّلة من البلورة؛
السينية
شعة
ال
أن
ْ
ُ
لك يحدد بدقة مواضع الذرات المكونة لها .ومع ذلك..
ي
ومع بداية دراسة مواد ذات صعوبة ت ف
م�ايدة ،أضحت
هناك حاجة يغ� مسبوقة لطُرق ش
أك� ذكا ًء؛ من أجل ّ
«حل»
ُ
أ
ج�ي لولئك الذين
ج�وم كارل ،أو ي
ِالب ف َ� البلورية .أرىس ي
عرفوه عن قرب ،ط ُُرقًا جديدة لتحويل أي نمط حيود
ج�وم
واضع الذَّ ِّريَّة .تمكن ي
الم ِ
مالحظ إىل مجموعة من َ
َ
من فعل ذلك من حيث المبدأ عن طريق اشتقاق صيغ
ت
هرب�ت هوبتمان ،وتَ َمكَّن من فعل
رياضية
بالش�اك مع ي
ذلك من ناحية عملية عن طريق تطبيق تلك الصيغ عل
ت
بالش�اك مع زوجته ،إيزابيال كارل .وقد
ِبلُّورات حقيقية،
ت
ال� أنشأها كارل وهوبتمان
الرياضية
المقاربات
ساعدت
ي
ت
يف
ش
الباحث� ف ي� التعرف عل
المبا�ة ـ
ال� تُعرف بالطرق
ـ ي
أ
بنية جزيئات بالغة الهمية ،مثل الفيتامينات والهرمونات،
كما ساعدتهم عل س� غور آ
الليات الكيميائية الحيوية.
ب
ف
قاسم كارل وهوبتمان «جائزة نوبل» ي� الكيمياء
وقد تَ َ
لعام  1985عل أبحاثهما.
ُولد كارل ف� ي ف
بروكل� بمدينة نيويورك .و َد َر َس ف ي� المدارس
العمومية ف� ينيويورك ،وتفو َق عل أقرانه ،وأكمل دراسته �ف
َّ
ي
ي
المدرسة الثانوية ف ي� سن الخامسة ش
ع�ة فقط ،ثم التحق
ت
بسي� كوليدج ف ي� نيويورك .وتخرج ف ي� عام 1937
بعدها ي
ت
ف
سي� كوليدج
مع هوبتمان وآرثر كور بن�ج ،من يب� خريجي ي
الكث�ين الحائزين عل جائزة نوبل .بعد ذلك ،ذهب كارل
ي
ف
كم�يدج ،ماساتشوستس ،حيث
إىل جامعة هارفارد ي� ب
حصل من هناك عل درجة الماجست� ف� علم أ
الحياء.
ي ي
بولية نيويورك �ف
وبعد أن ف
عاما ف ي� مصلحة الصحة
ق� ً
ي
ف
ألبا� ،سعى كارل إلجراء دراسات عليا إضافية ،كان مجالها
ي
ف
هذه المرة هو (علم الكيمياء) ي� جامعة ميتشيجان ،آن
ف
و� ميتشيجان ،درس كارل أنماط الحيود الناتجة
أربور .ي
ف
ت
أيضا
و� ميتشيجان ً
من إطالق إاللك�ونات عل الغازات .ي
التقى بإيزابيال لوجوسك ،زميلته ف� الدراسات العليا ،ت
ال�
ي
ي
ي
تزوجها ف ي� عام 1942؛ وأنجب منها ثالث بنات.
وبعد أن أكمل أطروحته ف ي� عام  ،1943انتقل كارل إىل
لك يعمل ف ي� ش
م�وع مانهاتن .ثم رجع
جامعة
شيكاغو؛ ي
ف
إىل ميتشيجان ف
م�وع بح�ش
لك يعمل ي� ش
1944؛
عام
�
ي
أ ي
ي
المريكية ،شمل دراسة ِب ف َ� هيدروكربونات مواد
للبحرية
التشحيم .ف
«مخت�
إىل
وزوجته
كارل
انتقل
1946
عام
و�
ب
ي
أبحاث البحرية»  NRLف ي� الوليات المتحدة ف ي� واشنطن دي
ظال هناك إىل ي ف
ىس ،حيث ّ
ح� تقاعدهما ف ي� عام .2009
تو� كارل ف
ي ف
ف
الما�.
يونيو
من
السادس
�
ي
وقد ي
ي
ف� البداية ،واصال ي ف
ترك�هما عل تجارب حيود
ي
ف
إال ت
لك�ونات .وبصورة موازية ،بدأ كارل ي� التحليل النظري
والتنبؤ بأنماط الحيود المتوقَّعة من الهيدروكربونات
الموجهة .وتَ َس َّب َب هذا التحليل ف ي� َج ْعله يتساءل عن
َّ
ف
ف
و� هذا
إمكانية تطبيق نظرياته عل تحليل ِب َ� ِالبلُّورات .ي
انضم هوبتمان إىل كارل.
تقريبا ّ
الوقت ً

وقد اكتشفت من خالل إجر أ يا� ألبحاث ما بعد
ف
أن قوة الط ُُّرق
الدكتوراة مع كارل ي� أوائل السبعينات ّ
أ
ت
ال� تشكل الساس لمقاربته هو وهوبتمان
إ
الحصائية ي
أطبق
أن
ـ
واضحة
جدوى
بدون
ـ
حاولت
(إذ
ة
محدود
ٌ
ُ
ِّ
تأث� كارل امتد إىل
ال�وتينات) ،إل أن ي
طرقه عل ِبلُّورات ب
الكب�ة .كان كارل مفتونًا بالر ي ف
ن� ف ي� الحيود (حيث
الجزيئات ي
تترصف بعض الذرات بصورة شاذة ،حينما تتفق طاقة
أ
ت ف
و�) ،كما
الشعة السينية
الساقطة مع طاقة المدار إاللك� ي
أ
ت
ال� تقف وراء
قام بإضافات بالغة ال آهمية إىل النظرية ي
ت
متعدد
الشاذ
ال� تُعرف الن باسم «الحيود
ِّ
المقاربة ،ي
آ
أ
ستخدم الن «الحيود الشاذ
الطوال الموجية»  .MADويُ َ
أ
ونظ�ه «الفردي»  SADبصورة
متعدد الطوال الموجية» ي
ِّ
شائعة؛ من أجل تحديد ِب ف َ� الجزيئات الضخمة ،مثل
بروتينات الغشاء .وتتطلب هاتان المقاربتان تحديد
الرنّانة كخطوة أوىل ،كما أن ط ُُرق كارل-هوبتمان
الذرات
الن المقاربةَ أ
المبا�ة ت َّعد آ
ً
تفضيال للعثور عل
ال شك�
ُ
ش َ ّ
هذه الذرات.
يوحي بذلك
كان مجال اهتمامات كارل ً
واسعا ،حسبما ِ
ف
مخت� أبحاث البحرية
السم الذي أطلقه عل وحدته ي� ب
وت�اوح أ
(مخت� ب ْنية المادة) .ت
ف
البحاث هناك ما يب� حيود
ب ِ َ
ت
إلك�ونات الغازات ،والكيمياء الكمية للحالت المثارة،
والبلُّورات بطبيعة
ودراسة الغازات والمواد يغ�
البلوريةِ ،
الحال .وبالرغم من أن هذه أ
النشطة تشغل عد ًدا من
أعضاء المجموعة ،وبالرغم من كونها تجريبية إىل حد
عالما نظريًّا منفر ًدا،
ج�ي الذي َع َر ْف ُته كان
أن ي
ي
كب� ،إل ّ
بمفرده ،وكان ً تفاعله أ
شن� عديدا من أ
ساىس
ال
بحاث
ال
ً
ي
ف
م�مج الحاسوب الذي كان يتعامل معه
ي� العمل مع ب ِ
ويخت� نظرياته.
ب
و� نهاية المطاف ،كان إسهام كارل أ
ف
ساىس هو أنه
ال
ي
ي
ف
ف
ترك�هم من صعوبات
سمح
أن يحولوا بؤرة ي
ي
للباحث� ْ
وتعقيدات علم البلُّورات إىل الجزيئات ،وإىل آ
ال ِل ّيات
ِ
حول كارل علماء ِالبلُّورات إىل
الكيميائية الحيوية .لقد َّ
كيميائ� ِبلُّورات.
ي ِّ ي
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Material layers and layered materials
Nanoscale assembly into
extended and continuous
structures and hybrid
materials
Todd Emrick and Emily Pentzer
Pawitan and Kee Seng Chia

Forming nanomaterials as layered
functional structures toward
materials nanoarchitectonics
Katsuhiko Ariga, Qingmin Ji, Jonathan P Hill,
Yoshio Bando and Masakazu AonoHidetoshi
Inoko and Jerzy K Kulski

*2012 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2013)
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Self-organized graphene
crystal patterns
Bin Wu, Dechao Geng, Zhiping
Xu, Yunlong Guo, Liping Huang,
Yunzhou Xue, Jianyi Chen, Gui Yu
and Yunqi Liu
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أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

الجيـوكيميـاء الحيـويـة ثانـي
أكسيـد الكربـون ..واستخـدام المـاء في
الغـابـات ص56 .

الم َركَّـب أكثر
السـرطـان العـالج ُ
فعاليـة في منع مقـاومة السرطـان
ّ
للعقـاقير ص59 .

المالريـا كيـف يتالعـب طفيلي
المالريا البشـرية بالتعبيـر الجـيني
ص63 .

JEAN DU BOISBERRANGER/HEMIS/CORBISMAGMA

الشكل  | 1نشاط بركاني بطيء .جبال الهقار أ
(الهقار) البركانية في الجزائر أحد المواقع العديدة للمخرجات البركانية البطيئة ،الموزعة عبر أفريقيا .وتشير دراسة فوريل وزمالئه 1إلى أن مثل هذا
القاري.
النشاط البركاني المتزامن منخفض المستوى ،والتصدع المرتبط به ،قد ينشأ عن عدم استقرار الغالف الصخري ِّ
فيزياء األرض

طريقـة ثالثـة ل َت َص ُّ
ـدع القـا ّرات
أيضا
بعيدا عن منطقة التصدع .وتُظ ِْهر التجارب المخبرية أن هذه العملية الجيودينامية يمكن ً
تصدع القا ّرات عاد ًة بإحدى آليتين ،بنا ًء على تأثيرات تنشأ ً
فسر ُّ
يُ َّ
أن تس ِّببها التأثيرات المحلية.
دبليو .روجر َبك

تحديدا عندما
بركانيا،
شهدت مناطق قارية
ً
شاسعة نشاطًا ً
تتباعد كتل من القشرة أ
الرضية بحجم  1000كيلو متر
عن بعضها البعض .فمثالً ،بدأت هذه التصدعات تأخذ
طريقها عبر أكثر أفريقيا منذ حوالي  140مليون سنة،
بركانيا منخفض التدفق استمر في تلك
ووزعت نشاطًا
ً
المنطقة إلى يومنا هذا (الشكل  .)1مثل ذلك النشاط
المتزامن ،والموزع على نطاق واسع ،من الصعب أن
ينسجم مع النظريات العادية عن التصدع والنشاط
البركاني .وكان فوريل وزمالؤه 1قد نشروا بدوريّة «مجلة
أ
تفسيرا لهذا النشاط ،بنا ًء على
البحاث الجيوفيزيائية»
ً
تجارب مخبرية باستخدام موائع تعتمد كثافتها على درجة
الحرارة والتركيب.

يبرد إشعاع الحرارة إلى الفضاء الطبقة الخارجية الصلبة
من الكرة أ
الرضية ،المسماة بالغالف الصخري ،الذي
حارا يمور ً
حمال .تنكمش المعادن حين تبرد،
يعتلي باط ًنا ًّ
وهذا يمكن أن يجعل الغالف الصخري البارد أكثر كثافة
من الباطن .هذا التباين في الكثافة الحرارية هو ما يجعل
الغالف الصخري تحت المحيط ينخسف (يهبط) ،ومن ثم
يدفع بحركة الصفائح التكتونية على أ
الرض .2والغالف
أيضا ،بيد أنه ل ينخسف ،وقد يعود
القاري بارد ً
الصخري ِّ
أساسا من معادن أخف وزنًا .وطالما أن
يتكون
هذا إلى أنه
ً
فروق الكثافة التركيبية بين الغالف الصخري والباطن أكبر
من فروق الكثافة الحرارية ،فإن الغالف الصخري سيطفو
فوق الموائع الباطنية الحارة.
يناقش فوريل وزمالؤه حالت يبرد فيها الجزء السفلي
القاري بشكل كاف؛ لتهيمن فروق
من الغالف الصخري ِّ
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الكثافة الحرارية على فروق الكثافة التركيبية ،ثم يصبح
الغالف الصخري السفلي الكثيف غير مستقر ،ويبدأ
في النخساف والغوص إلى الباطن الحار .وبين نقاط
لزجة غائصة من الغالف الصخري ،يو ِلد انصهار الوشاح
المتقلب الساخن الصهارة التي قد تغذي البراكين.
واندساس هذه الصهارة في الغالف الصخري قد يفسح
المجال للتصدعات كي تفعل فعلها ،حتى عند مستويات
الجهادات الطولية الناجمة عن تدفق الغالف
معتدلة من إ
الصخري الذي تحركه الكثافة.
في نماذجهم المخبرية أ
النيقة ،يستخدم فوريل
وزمالؤه 1،3مائعين لزجين؛ لمحاكاة التفاعالت الممكنة بين
تركيبيا فوق طبقة وشاح أضعف .إن
طاف
غالف صخري ٍ
ًّ
بث الحرارة عبر طبقة رقيقة عالية اللزوجة سيسبب ـ بنهاية
فروق الكثافة
فروق الكثافة الحرارية َ
المطاف ـ أن تفوق ُ
الطبعة العربية | سبتمبر
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التركيبية .وهذا يدفع إلى عدم استقرار تذبذبي لدى السطح
الفاصل بين الطبقتين المائعتين .وتحليلهم لهذه التجارب
وغيرها يشير إلى أن نشوء وتطور عدم الستقرار هذا على
أ
الرض يتطلب منطقة كبيرة من غالف صخري منتظم بحالة
تبريد .يعتمد الحجم المطلوب على ُس ْمك الغالف الصخري
السفلي الذي يمكنه التدفق تحت مستويات إجهاد معتدلة،
الس ْمك ،ينبغي لكي تصبح المنطقة
وبقيم معقولة لهذا ُ
غير مستقرة ّأل يقل نصف قطرها عن  1000كيلومتر .وهذا
يقرب من حجم أستراليا؛ أصغر قارة في الوقت الحاضر.
وكما سجل فوريل وآخرون ،هي المنطقة التي حدث بها
موزع منذ  800مليون سنة.
تصدع َّ
ُّ
مؤثرا
التصدع
يبدو
ل
لماذا
المؤلفين
تحليل
يفسر
ً
القاريّة القديمة للغاية ،كالمنصة القارية
في المناطق ِّ
تغيرا مضطر ًدا كان يطرأ في
أن
إلى
الدليل
التنزانية .يشير
ً
تركيب وكثافة الغالف الصخري مع الوقت .4ويبدو أن
الغالف الصخري الذي تشك ََّل في النصف أ
الول من تاريخ
أ
الرض أشد قابلية للطفو من أن يُخسف ،حتى ولو كان
مثل ذلك الغالف الصخري سميكًا للغاية ،ويبلغ سمكه
كيلومترا (مرجع  .)5وهكذا ،فالغالف الصخري
نحو 250
ً
الذي تشكل خالل الملياري سنة الماضية وحده الذي له
التركيب المالئم ،لكي يتعرض لتصدع تحركه الكثافة،
ولنشاط بركاني موزع.
الجهادات التي تحرك
في هذا النموذج الجديد ،تنشأ إ
موضعيا من بنية كثافة الغالف الصخري الذي
التصدع
ُّ
ًّ
نقيض ذلك ..فإن اثنتين من أكثر آ
الليات
تَ َص َّدع .على
تعولن على
واسعة التداول
أكاديميا حول التصدع القاري ِّ
ًّ
بعيدا عن منطقة التصدع .في نموذج التصدع
عمليات تنشأ ً
6
جانبيا من
المنتقلة
جهادات
ال
ث
حد
ت
،
السلبي (الهامد)
ُ
إ
ِ
ًّ
بقعا ضعف موضعية؛
الصخري
الغالف
حافة صفيحة
ً
تمدده وترقِّقه .وهناك مشكلة رئيسة بالنسبة إلى النموذج
ِّ
السلبي ،هي أن الغالف الصخري قد يكون قويًا بما ل يسمح
الجهاد .7أما في
بمده ،بفرض تعرضه لمقادير معقولة من إ
ِّ
نموذج التصدع النشط ،6تنشأ أعمدة مواد حارة من أعماق
أ
الرض ،ربما من الحد الفاصل بين الوشاح واللب ،وتدفع
أ
8
طوليا فوق الفوران الساخن .
السطح لعلى ،مسببةً إجها ًدا ًّ
إن ارتباط أكثر أحداث النفصال القاري الكبرى بتدفق
هائل للصهارة ،التي أصبحت أوضح مع تأريخ أكثر ضبطًا
للصهارة وتصوير جيوفيزيائي ُم َح َّسن للكتل المدفونة
من الصهارة ،يرجح نموذج التصدع النشط .والصدوع
الصغيرة التي ناقشها فوريل وزمالؤه مرتبطة بمخرجات
كثيرا ،لكن في الحالتين ربما كانت الصهارة
صهارية أصغر
هي المفتاح الذي ًأتاح للتصدع أن يحدث في كل أ
الحوال.
وينبغي لوجود الصهارة أن يسمح بتصدع الغالف الصخري
عند مستويات إجهاد أقل مما هو مطلوب دون صهارة .قد
ل يتيح تدفق الصهارة الصغيرة تسخي ًنا وإضعافًا للغالف
الصخري بمستوى يكفي لحدوث انفصال قاري .9وربما كان
هذا سبب تسمية التصدعات القارية الداخلية الصغيرة
أحيانًا بتصدعات فاشلة.
بعيدا عن حدود الصفيحة
يحدث
الذي
والنشاط البركاني
ً
يُعزى عادة إلى تقلب وانصهار أعمدة الوشاح (الحارة).
يعتقَد أن هذه أ
العمدة مرتبطة بمعدل إنتاج صهارة مرتفع
ُ
نسبيا ،وبالتالي هي مرتبطة بمعدل النشاط البركاني بمنطقة
ًّ
محلية محددة .10وبناء على ذلك ..فمعدل النشاط البركاني
شديد النخفاض في مواضع متعددة واسعة التوزع عبر
غرب أفريقيا يمثل مشكلة لنموذج أعمدة الوشاح.
يقدم عدم استقرار الغالف الصخري السفلي البارد
الموزع والنشاط البركاني
تفسيرا لكيفية تأثير التصدع
ّ
ً
في عدة أجزاء من القارات ،بيد أن تجارب المختبر التي
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أوحت بهذا النموذج تجنبت استخدام تفاوتات قوية
في اللزوجة مع درجة الحرارة ،والتي هي سمة أساسية
الرض الصخري .وكَون أكثر أ
لغالف أ
وطفوا
الجزاء برود ًة
ً
ْ
أ
أيضا قد يعمل
سلبيا بالغالف الصخري هي القوى ً
ًّ
بدوره على كتم عدم الستقرار .لذلك ..فإن مفهوم
تمحيصا
عدم استقرار الغالف الصخري السفلي يحتاج
ً
أكثر باستخدام تقنيات عددية يمكنها معالجة أنماط
تغيرات اللزوجة المعتمدة على درجات الحرارة ،التي
تصعب محاكاتها في المختبر■ .
لمونت–دوهر� أ
ت
لالرض،
دبليو .روجر بَك يعمل بمرصد
ي
باليسيدز ،نيويورك ،الوليات المتحدة.
جامعة كولومبيا،
ِ
ال�يد إ ت ن
و�buck@ldeo.columbia.edu :
ب
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الجيوكيمياء الحيوية

ثاني أكسـيد الكـربون
واستخدام الماء في الغـابات
يُتو َّقع من النبات أن يستجيب لتصاعد مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي باستخدام أكثر
كفاءة للماء .تم التوصل إلى الدليل المباشر على هذا من الغابات ،بيد أن نطاق هذا التأثير سيثير نقاشً ا.
بيليندا مدلين ،ومارتن دي كاويه

مؤخرا بدوريّة «نيتشر» ،أورد كينان
في دراسة نشرت
ً
وزمالؤه 1أن كفاءة استخدام الغابات للماء قد ازدادت
في العشرين سنة أ
الخيرة ،ويخلصون الى أن هذه الزيادة
في الكفاءة هي نتيجة للزيادات في تركيز ثاني أكسيد
الكربون بالغالف الجوي .وتدعو هذه النتائج إلى إعادة
تقييم نماذج دورة الكربون أ
الرضية.
المعلوم أن تركيز ثاني أكسيد الكربون بالغالف الجوي
في تزايد بمعدلت غير مسبوقة .ففي شهر مايو هذا
العام ،وصل هذ التركيز  400جزء في المليون ،أي أنه
يزيد بنسبة  %43عن مستواه في عصر ما قبل الصناعة
عند  280جزء في المليون (المرجع  .)2حدث الجزء أ
الكبر
من هذه الزيادة في العقود أ
الخيرة ،حيث تجاوز معدل
الزيادة في العشرين سنة أ
الخيرة  .%25كان ينبغي لهذه
الزيادة العنيفة في ثاني أكسيد الكربون بالغالف الجوي
أن تنشط إنتاجية النبات بجميع أنحاء العالم ،ألننا نعرف
من التجارب أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون المتصاعدة
تزيد معدل البناء الضوئي ،وتقلل استخدام الماء في
النبات .3مثل هذه التأثيرات أساسية في فهمنا الحالي
لدورة الكربونً ،
فمثال ،تفسر معظم نماذج دورة الكربون
الرضية الحوض أ
أ
الرضي الحالي للكربون بافتراض أن
عززت إنتاجية
مستويات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة قد َّ
النبات.4
إن اكتشاف تأثيرات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة على
ّ
أ
أمر
الغطاء النباتي الرضي خارج تجارب تحت السيطرة ٌ
بالغ الصعوبة ،مما أثار نقاشات كثيرة حول ما إذا كانت
هذه التأثيرات تحدث بالفعل .10-5هناك بضعة سجالت
عالية الجودة طويلة المدى إلنتاجية النبات واستخدام
الماء يمكن استخدامها لختبار مثل هذه التأثيرات .تأتي
أنماط البيانات الرئيسة من مسوح أ
الراضي ،وسجالت

الشجار ،وصور أ
حلقات أ
القمار الصطناعية ،والصور
الفوتوغرافية الجوية ،وقياسات تدفق التيارات .كل منها
زمنيا .وحتى لدى
مقياس غير مباشر ،كما أنها غير دقيقة ًّ
اكتشاف اتجاهات في هذه البيانات ،يظل من الصعب
نسبتها إلى تصاعد مستويات ثاني أكسيد الكربون ،بسبب
حدوث تغيرات متزامنة في عوامل مربكة عديدة ،كتساقط
المطار ،ودرجة الحرارة ،ووتيرة استخدام أ
أ
الرض ،وتكرار
11
اندلع الحرائق .
جديدا للبيانات ،يؤثر في
ا
مصدر
وزمالؤه
اتخذ كينان
ً
ً
الدوامي
ابط
ر
الت
أو
امي
الدو
التغاير
وتقنية
المشكلة.
هذه
ّ
ّ
(لقياس وحساب التدفق الرأسي العنيف ضمن طبقات
حدود الغالف الجوي) ،التي طورت في الثمانينات
الماضية لحساب كميات تبادل الغازات بين الغالف
الجوي واليابسة ،ثورت علم أ
النظمة البيئية النباتية،
ألنها تراقب باستمر َّار أ
الداء الوظيفي للنظام البيئي كله
على مستوى الساعة .12وباستخدام أ
الجهزة المثبتة بأعلى
الدوامي
الغطاء النباتي ،يمكن استخدام تقنية التغاير ّ
لقياس امتصاص الكربون واستخدام الماء في نظام
مربعا .خالل
بيئي كامل على مستوى مكاني يبلغ
كيلومترا ً
ً
العشرين سنة الماضية ،تم تنصيب أبراج التغاير الدوامي
بأنحاء العالم عبر مدى واسع من أنظمة البيئة ،وأصبحت
مجموعات البيانات طويلة المدى وعالية الجودة متاحة.12
استخدم المؤلفون هذه البيانات لتحليل التغيرات
طويلة المدى في كفاءة استخدام الماء على مستوى
النظام البيئي .تفقد النباتات الماء عن طريق البخر
(ال َّن ْتح) عندما تفتح مسامها لتستقبل ثاني أكسيد الكربون
من أجل عملية البناء الضوئي ،كما أن فعالية استخدام
الماء هي مقياس لمعدل استبدال النبات الكربونً ،
بدل
جيدا
من الماء .ويُتوقع أن يكون هذا المقياس
مؤشرا ً
ً
لتأثير تركيزات ثاني أكسيد الكربون المتصاعدة على
الغطاء النباتي .أ
ولن مستويات ثاني أكسيد الكربون
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الشكل  |1تدفق البخار .حلل كينان وزمالؤه 1تدفق بخار الماء وثاني أكسيد الكربون فوق غابات النصف الشمالي من أ
الرض ،مثل
ويلو كريك ،في كاليفورنيا (في الصورة).

المتصاعدة تزيد امتصاص الكربون بواسطة النبات
وتخفض استخدام النبات للماء ،ينبغي أن تكون تأثيرات
المستويات أ
العلى من ثاني أكسيد الكربون على كفاءة
استخدام الماء أكبر وأكثر اتساقًا من التأثيرات على
اكتساب الكربون أو على استخدام الماء منفردين.
وأورد كينان وزمالؤه أن فعالية استخدام الماء في
أجواء الغابات في النصف الشمالي من أ
الرض (الشكل
 )1في العقدين أ
اتجاها تصاعديًّا لف ًتا .كان
الخيرين تُظ ِْهر
ً
التجاه متسقًا بدون نقصان في أي من الواحد والعشرين
موقعا قيد الدراسة .كما كانت معدلت الزيادة في كل
ً
المواقع كبيرة (بمتوسط سنوي  ،)%3وبدللة إحصائية
كبيرة.
ولثبات أن هذه الزيادة تعود الى مستويات ثاني
إ
أكسيد الكربون المتصاعدة بالغالف الجوي ،نظر كينان
وزمالؤه في مجموعة من العوامل المربكة (المتداخلة)
موقعا،
المحتملة .ووجدوا أنه بامتداد الواحد والعشرين ً
ليس هناك أنماط أو وتائر ملحوظة في المتغيرات الجوية
(هطول أ
المطار والثلوج ،وسرعة الرياح ،ودرجة الحرارة،
أ
والرطوبة) أو في الخصائص البنيوية لسطح الغطاء
النباتي (مساحة الورقة ،ومحتوى الورقة من النيتروجين،

الكربون .وكانت تجارب تحت السيطرة 15-13ـ على مدى
عقود ـ قد وجدت بشكل متسق أن تركيز ثاني أكسيد
الكربون بين الخاليا ( )Ciفي النسيج الذي يقوم بالبناء
الضوئي يتناسب (طرديًّا) مع تركيز ثاني أكسيد الكربون
بالغالف الجوي ( ،)Caمما يعني أن النسبة بينهما Ci/
 Caقيمة ثابتة .بيد أن التجاه الذي حدده كينان وزمالؤه
يعني ضم ًنا أن ثاني أكسيد الكربون بين الخاليا ظل ثاب ًتا،
أي أن قيمة نسبة  Ci/Caتناقصت بشدة مع التركيزات
المتزايدة لثاني أكسيد الكربون بالغالف الجوي.
وبتعبير آخر ..وجدت تجارب تحت السيطرة 16،17أن
تأثير مستويات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة بالغالف
تقريبا
الجوي في كفاءة استخدام الماء يتناسب طرديًا
ً
مع الزيادة في ثاني أكسيد الكربون بالغالف الجوي.
وعلى نقيض ذلك ..ووفقًا لحساباتنا ،تبلغ زيادة كفاءة
استخدام الماء التي توصل اليها كينان وزمالؤه في بيانات
تقريبا بستة أضعاف على الزيادة
التغاير الدوامي تزيد
ً
المناظرة لها في ثاني أكسيد الكربون بالغالف الجوي.
وبناء على ذلك ..أظهر المؤلفون أن النماذج الحالية لدورة
الكربون أ
الرضية ل تستوعب مقدار التجاه الناجم عن
الدوامي .وكان ينبغي توقع هذا،
استخدام تقنية التغاير ّ
ألن النماذج تطورت من بيانات ومعطيات تجارب تحت
السيطرة وتتسق معها.17
مثيرا لفهمنا
هكذا تقدم دراسة كينان وزمالئه تحديًا ً
حول كيفية أداء النظام البيئي لوظائفه ،فهناك زيادة
ملحوظة في كفاءة استخدام الماء ،ل نستطيع تفسيرها
حاليا .المغزى هنا إما أن النباتات أكثر استجابة بشكل
ً
ملحوظ لتصاعد مستويات ثاني أكسيد الكربون مما كان
يُعتقد ،وإما أن هناك عوامل أخرى مجهولة وراء هذا
الدوامي .ووجهة
التجاه الملحوظ في بيانات التغاير ّ
نظرنا أن من غير المرجح أن يكون تقدير تأثير ثاني أكسيد
مبخوسا سابقًا بالمقدار
الكربون في كفاءة استخدام الماء
ً
الذي اقترحه كينان وزمالؤه ،ألن استجابة كفاءة استخدام
الماء لمستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن التنبؤ بها
16،17
لكن المؤلفين استبعدوا
في تجارب تحت السيطرة ّ ،
معظم العوامل التي يمكن أن تحرك هذا التجاه في
الج ِل ّي أن هناك حاجة ألبحاث
كفاءة استخدام الماء .ومن َ
أكثر لفهم هذه النتائج ،تشمل دراسات طويلة المدى،
تتكامل مع تيارات من بيانات المالحظة ،مثل قياس
التغيرات في الكتلة الحيوية للنبات ،واستخدام الماء
أ
بواسطة كل النظمة البيئية■ .

وخشونة السطح النباتي) يمكنها تفسير الزيادة الملحوظة
في كفاءة استخدام الماء .ويخلص المؤلفون الى أن هذا
تماما مع تأثير
التجاه في كفاءة استخدام الماء يتسق ً
التخصيب الكبير لثاني أكسيد الكربون المتزايد.
ربما تثير هذه النتائج المبنية على المشاهدات ً
جدال
المسجل مقنع ،إل
واسعا وأبحاثًا أكثر ،فرغم أن التجاه
ً
َّ
كثيرا مما يمكن التنبؤ به ،اعتما ًدا
أن مقدار التجاه أكبر ً
على معرفتنا القائمة باستجابة النبات لثاني أكسيد

بيليندا ي ن
مدل� ،ومارتن دي كاويه يعمالن بقسم علوم
الحياة ،جامعة ماكويري ،نورث رايد ،نيو ساوث ويلز،
ويلز ،ت
أس�اليا.
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ت
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أبـحــاﺙ أنـبـاء وﺁراء
الفيزياء الفلكية

كيﻒ ترﺻـد رياﺣـًا
َم َجرﱢ ﱠيـة
خواص الطور
كشفت أرصاد تليسكوب مجموعة أتاكاما المليمتري الكبير بصحراء أتاكاما في تشيلي
َّ
الجزيئي البارد للرياح المنبعثة من مجرة تشكيل نجمي قريبة.

مارﻙ ويستموكيﺖ
1
تقريرا حول
مؤخرا بدوريّة «نيتشر»
نشر بولتّو وزمالؤه
ً
ً
أرصاد رائدة لقياسات تداخلية لنبعاث أول أكسيد الكربون
من النواة والمنطقة المركزية (البالغة ألفي فرسخ فلكي)
لمجرة تشكل نجمي قريبة .أتاحت حساسية أ
الرصاد ودقتها
العاليتان للباحثين اكتشاف آثار غاز جزيئي مرتبط بنوع
معروف من الرياح الفائقة ،وقياس معدل تدفقها الكتلي
للمرة أ
الولى.
عند تفاعل المجرات أو اندماجها ،يمكن أن تتوجه كميات
كبيرة من الغاز إلى الداخل نتيجة قوى الجاذبية للمجرات.
وفي ظل الظروف المناسبة ،يمكن أن يطلق هذا اندفا ًعا
هائال ً في تكوين النجوم في قلب إحدى المجرتين أو
كلتيهما ،وهو ما يعرف بالتفجر النجمي .والطاقة المنطلقة
ـ أو المرتدة ـ من كل هذه النجوم الشابة في صورة إشعاع
أو رياح (جسيمات غاز سريعة الحركة منطلقة من النجوم)
يُمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في الغاز المتبقي بالجوار.
إن حدثًا مثل تكوين نجم مفرد قصير العمر بمجرة له
ّ
تأثير يشبه النفجار .فالطاقة المنطلقة من النجوم الجديدة
تُشكل موجة َصدم تضغط الغاز المحيط في فقاعة
متمددة .وإذا تضخمت الفقاعة إلى حجم يقارب حجم
المجرة نفسها ،يشار إليها كفقاعة فائقة ،لكن إذا استمر
التفجر النجمي فترة ممتدة ،تتضخم الفقاعة البتدائية
وتنفجر ،والحقن القائم للطاقة يدفع الغاز إلى تدفق المادة
سمى رياح المجرة ،أو الرياح الفائقة.2
المستمر،
وهو ما يُ َّ
ل تزال آ
تسرع بها النجوم
التي
للكيفية
الدقيقة
ليات
ال
ّ
الغاز ـ وتدفعه إلى الخارج ـ موضوعات ساخنة للنقاش.3،4
ول يمكن وضع قيود للتنبؤات النظرية ،إل من أ
الرصاد،

ونظرا إلى أن رياح المجرات تتكون بمعظمها من مواد
ً
جدا تتراوح درجة حرارتها بين خمسة
منخفضة الكثافة ًّ
جدا ،فذلك يعني صعوبة الحصول على
مستويات عالية ًّ
أرصاد ذات معنى .وحتى وقت قريب ،كان معظم فهمنا
لرياح المجرات يأتي من طور غازات متأينة دافئة ( 10آلف
كلفن) ،وطور غازات متعادلة أكثر برودة ( 5آلف كلفن)
توجد في الرياح ،ألنها تشع أو تمتص الضوء في الجزء
البصري المتاح بسهولة من الطيف .ومع ذلك ..ل تحتوي
هذه أ
الطوار على معظم الطاقة ـ التي تكون في طور
أ
انبعاث الشعة السينية الساخن ـ ول تحتوي على معظم
المادة التي تكون في الطور الجزيئي البارد.
في السنوات القليلة الماضية فقط ،امتلكنا قدرة اكتشاف
(المحمل بالكتلة) للتدفق في
انبعاثات الطور الجزيئي
َّ
المجرات القريبة .هذا بفضل تحسينات الحساسية التي أتاحتها
جدا ()VLA
تقنية التليسكوبات المستجدة ،كالمجموعة الكبيرة ًّ
في نيومكسيكو ،ومقياس التداخل «إيرام»  IRAMفي هضبة
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دي بوريه بفرنسا ،وبقيام مرصد «هيرشل»  Herschelالفضائي
أ
ومؤخرا مجموعة تليسكوب أتاكاما المليمتري الكبير
الوروبي،
ً
«ألما»  ALMAفي تشيلي .إحدى النتائج المدهشة لهذه
الدراسات أن الرياح الجزيئية الهائلة أكثر شيو ًعا مما كان
يُعتقد .ومع ذلك ..تظل عدة أسئلة بال إجابات؛ مما يح ّتم
لالمثلة أ
استكشافات مفصلة أ
القرب لهذه الرياح.
ّ
في هذه الدراسة ،أورد بولتّو وزمالؤه أرصا ًدا ـ أجريت
بواسطة تليسكوب «ألما» خالل العام أ
الول من التشغيل
ـ إلحدى أقرب مجرات التفجر النجمي ذات الرياح الفائقة
جيدا ،وهي مجرة «إن جي سي.NGC253 »253
المعروفة ً
وهذا أتاح لهم تصوير انبعاث غاز أول أكسيد الكربون
فلكيا.
البارد في المجرة باستبانة ل تُ َص َّدق ،تبلغ ً 50
فرسخا ًّ
والحساسية غير المسبوقة ألرصاد الباحثين كشفت عد ًدا
جدا على
من أشرطة انبعاثات أول أكسيد الكربون الباهتة ًّ
ارتفاعات تتراوح بين  120و 320فرسخا فلكيا للمرة أ
الولى.
ً
ًّ
يطابق تشكيل هذه الخيوط عن كثب رياح الغاز المتأين
المعروفة ،مما يدل بوضوح على أن التدفق الخارجي يحتوي
أساسيا.
جزيئيا
مكونًا
ًّ
ًّ

أيضا أن السمات البارزة للغاز الجزيئي
اكتشف الباحثون ً
تبدو مرتبطة أ
المكتشفة سابقًا 5ـ
بالغلفة الجزيئية المتمددة
َ
والواقعة على أي جانب لمنطقة التفجر النجمي ـ مما يضيف
رابطًا آخر بين التفجر النجمي والرياح .الفكرة القائمة على
دراسات سابقة للرياح أن مائع الرياح الساخنة (درجات حرارة
تفوق  610كلفن) ،وتحركها القوة المتراكمة لجميع النجوم
حديثة التكوين ،تتفاعل مع الغاز الموجود في قرص المجرة
وهالتها لدى تدفقها إلى الخارج .وفي طبقات الغاز الباردة
باضطراد المحيطة بالرياح الساخنة والكامنة فيها ،تنشأ
انبعاثات هيدروجين– αالضوئية (مقتفيةً أثر الغاز المتأين
الساخن عند درجات حرارة تقارب  10آلف كلفن) وانبعاثات
أول أكسيد الكربون الجزيئية (مقتفيةً أثر الغاز البارد عند
درجات حرارة تقارب  100كلفن) (الشكل .)1
أيضا إجراء
إن حساسية أرصاد الباحثين أتاحت لهم ً
ّ
قياسات مباشرة لسرعة التدفق الجزيئي ومعدل التدفق.
فوجدوا أن معدل تدفق الكُ تلة الكلي أكبر بثالث مرات من
معدل تكوين النجوم السابق قياسه .وهناك قدر كبير من
عدم اليقين في هذه القياسات يعود إلى صعوبة التحويل
من كتلة أول أكسيد الكربون المتدفقة المقاسة إلى الكتلة
المتدفقة الكلية المتنبأ بها ،وفي تطبيق التعديالت الهندسية
الم ْيل ،مثال) ،لكن يبدو
إ
الحداثية الصحيحة (في درجة َ
مؤكدا أن معدل التدفق أكبر من معدل تكوين النجوم.
ً
تُ ْب ِرز هذه النتائج أسئلة بال إجابات ..أولها يتعلق بمعدل
استنفاد الغاز ،وعمر التفجر النجمي :إذا كان التفجر النجمي
يقذف كميات غاز هائلة ،فإلى متى يمكن أن يستمر التفجر
علما بأنه يطرد الوقود الالزم لتكوين النجوم في
النجميً ،
ثانيا ،كيف يتم توليد الطاقة
نفسه)؟
د
خم
ي
(أي
المستقبل
ُ ِ
ً
الالزمة لطرد هذه الكمية من المادة؟ فمعدل تدفق الكُ تلة
يضع قيودا على آ
الليات الفيزيائية الضرورية لطرد هذه المادة،
ً
وبالتالي تمثل مدخالت (معطيات) مهمة للنماذج النظرية
وأخيرا ،كم من هذه المادة المطرودة يُعاد امتصاصه
الجديدةً .
لحقًا؟ فمن أهم المجهولت عن تدفق التفجر النجمي :ما

ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ–α

ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ

ﺭﻳﺎﺡ

الشكل  |1بنية الرياح الفائقة في مجرة التفجر النجمي  .NGC253يُعتقد أن الرياح المقذوفة من مجرة  NGC253بواسطة التفجر
تقريبا ،وطبيعة حرارية طبقية .المركز ممتلئ بالغاز السريع الساخن (درجة الحرارة حوالي 610
النجمي المركزي لها بنية مخروطية ً
لالشعة السينية ،ومحاط بطبقات من الغاز أ
كلفن) الباعث أ
البرد ( 10آلف كلفن) الباعث لهيدروجين– αوالغاز الجزيئي البارد (100
أ
1
كلفن) الباعث ألول أكسيد الكربون .وتُظ ِْهر نتائح بولتو و زمالئه بوضوح طبقة أول أكسيد الكربون الباردة هذه عند حواف الطوار
أ
الدفأ .ويُعتقد أن الطور الساخن يحتوي على سحب من المادة الباردة حملتها الرياح.6
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أي من الغازات المطرودة يمكنه الهروب من المجرة
إذا كان �
بعيدا بشكل كاف ،فقد تَ ْعلق في
تحريكها
يتم
لم
فإن
ً
بالفعلْ ،
هالة المجرة ،وتبرد ،ثم تعود لحقًا ،بحيث يمكنها المشاركة
حتمل
بفاعلية في نشوء تفجر نجمي في المستقبل ،وهو ما يُ َ
حاليا في مجرة التفجر النجمي «أم.M82 »82
حدوثه ً
ورغم تصوير غاز أول أكسيد الكربون الجزيئي بمنطقة
النواة في مجرة التفجر النجمي  NGC253سابقًا ،5تمثل
دراسة بولتو وزمالئه خطوة كبيرة إلى أ
المام في الرتقاء
ّ
بحساسية الصور واستبانتها ،وتقدم نتائج جديدة عن
أيضا القدرات الثورية لمرصد
خواص الرياح .تعرض الدراسة ً
«ألما» في سنته أ
الولى فقط باستخدام  16فقط من 66
هوائيا ( )Antennaقيد الخطة■ .
مستقبال ً ًّ

مارك ويستموكيت يعمل بالمرصد أ
الوروبي الجنوبي،
جارتشنج ،ألمانيا.
اللكترونيwestmoquette@gmail.com :
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السرطان

الﻌـﻼج المﺤـسوب
تقترح نماذج رياضية غُذيت ببيانات المرضى أن العالج المركب أكثر فعالية من العالج التسلسلي في منع
مقاومة السرطان للعقاقير .وهذا النهج التنبؤي قد يم ِّهد الطريق لعالجات شخصية.
ناتاليا ل .كوماروڤا ،و سي .ريتﺸارد بوﻻند

مؤخرا بمجلة «إي ليف»  ،eLIFEاستخدمت
في دراسة نشرت ً
وزمالؤها 1نهجا رياضيا لدراسة تطور أ
الورام
إيڤانا بوزيتش
ً
ً
في أحد أ
المثلة ،يصف
واستجابتها للعالج الكيميائي.
مريضا بسرطان الجلد «ميالنوما» ،وتتسم حالته
الباحثون ً
بالضافة إلى ثمانية
يقدر بنحو  1010×9.8خلية ،إ
بعبء ورمي ّ
أورام ثانوية نقيلية،منبثة بأماكن أخرى .تنبأ نموذجهم بأن
احتمال السيطرة على المرض باستخدام عقار واحد يبلغ
صفرا ،%لكن احتمالت نجاح العالج يمكن أن ترتفع إلى
ً
 %88لدى العالج المركب بعقارين .يقدم هذا النهج نظرة
كمية جريئة لتصميم عالج استهدافي للسرطان.
اجتاز البحث عن عالجات للسرطان طريقًا طويال ً وشائكًا،
بإخفاقات وخيبات أمل فاقت لمحات النجاح .وكان قد تحقق
اختراق معرفي كبير في التسعينات الماضية بتطوير دواء يسمى
«إيماتينيب»  .imatinibهذا العقار المثبط إلنزيمات كيناز
باهرا في عالج اللوكيميا النقوية المزمنة
التيروزين أظهر ً
نجاحا ً
( .)CMLيتعرف «إيماتينيب» ومثبطات أخرى صغيرة الجزيئات
على الخاليا السرطانية وتهاجمها ،لكن تتجنب الخاليا الطبيعية،
مما يقلل آ
الثار الجانبية ،مقارنة بالعالج الكيميائي التقليدي.
ومنذ اكتشاف «إيماتينيب» ،تم تطوير عشرات المثبطات
الخرى لعالج مختلف السرطانات ،غير أن الثارة أ
أ
الولى التي
إ
أ
أحاطت بهذه الدوية فترت بظهور مقاومة العقاقير ،وهي
ظاهرة يعاود فيها المرض بعد أشهر من نجاح العالج أ
الولي.2
داروينية ،فينشأ بعضو
يمثل السرطان عملية تطور
ّ
معين .والخاليا الطبيعية تنقسم وتموت ،ومع كل انقسام
(تحور) وراثي .وغالبية تلك
هناك فرصة صغيرة لتغير
ُّ
التحورات ضارة ،وتموت الخاليا دون أن تترك ذ ُِّريّة ،لكن
بعض الخاليا تكتسب خصائص جديدة تعزز النمو أو البقاء
على قيد الحياة ،ويمكن أن تؤدي إلى سرطان .التحدي أ
الكبر
للعقاقير التي تستهدف مثل هذه الخاليا هو أن تتطور
الطفرات أكثر بما يؤدي إلى مقاومة العقاقير .والجمع بين
عدة عقاقير لها آليات عمل متميزة قد يقدم ًّ
حال لهذه
المشكلة .أدخل مفهوم «كوكتيل أ
الدوية» في  1996في
ِ

اليدز .هنالك ،أدى ظهور ساللت فيروسية
سياق معالجة إ
مقاومة للعالجات بعقار واحد إلى إخفاق جميع المحاولت
وتطور الفيروس في مريض
السابقة للسيطرة على المرضُّ .
يماثل نظريًّا تطور الخاليا السرطانية ،ولذا ..قد تعمل
جيدا لعالج المرضين.
استراتيجيات عالجية متماثلة ً
والممارسة الحالية الشائعة لعالج السرطان بمثبطات
صغيرة الجزيئات تقوم على إعطاء أ
الدوية الفاعلة بشكل
أ
تسلسلي ،بد ًءا بعقار من «الصف الول» والتحول إلى
ﺃ

ﺧﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ »«A

ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ »«A

عالجات «الصف الثاني» في حالة معاودة الورم .وقامت
بوزيتش وزمالؤها بتقييم فاعلية هذا النهج باستخدام
تقنيات رياضية متطورة مع بيانات لمرضى سرطان الجلد
(ميالنوما) ،أو سرطانات البنكرياس أو القولون والمستقيم.
التسلسلية
َّبين الباحثون بصورة مقنعة أن استراتيجية العالج
ّ
«تَ ُحول دون أي فرصة للشفاء» ،حتى في حالة أفضل
عقاري الصف
سيناريو ،حيث ل تؤدي أي طفرة إلى مقاومة
ّ
أ
الول والثاني ،لكنهم أظهروا أن مزج عقارين أو أكثر في
آن واحد يمكن أن يقدم ً
أمال لمرضى في أشد الحاجة إليه.
واتضح في السنة الماضية 3وجود الخاليا الطافرة
لالدوية عادة بمستويات منخفضة في أ
المقاومة أ
الورام
قبل بدء العالج ،لكن العالج بدواء واحد يعطي أفضلية
المقاومة لهذا الدواء ،لدرجة أنه لدى
تنافسية للطافرات
ِ
التحول إلى عالج من الصف الثاني ،هناك فرصة كبيرة أل ْن
أيضا للدواء الثاني (طافرة مزدوجة
تكون طافرة مقاومة ً
المقاومة) قد ظهرت بالفعل (الشكل  ،)1لكن العالج المركب
أ
نظرا
يستأصل الخاليا أحادية المقاومة لالدوية ،وبالتالي ـ ً
إلى انخفاض احتمال ظهور خلية مزدوجة التطفر في هذا
كثيرا فرص النجاح.
التجمع الخلوي ـ فإنه يزيد ً
وأكبر عقبة تواجه العالجات المركبة هي ظاهرة المقاومة
العابرة للعقاقير (المتصالبة) ،حيث تمنح طفر ٌة واحدة
مقاومةً ضد أكثر من عقار واحد .وحتى إذا ولّدت تلك
الطافرات ،يقدر الباحثون أن العالج المركب يمكن أن يكون
مفيدا في بعض الحالت ،بينما ل تقدم استراتيجيات الدواء
ً
المفرد والعالجات التسلسلية ً
أمال.
أيضا أن العالجات
وأظهرت تحليالت رياضية سابقةً 4
الدورية غير فعالة ،مقارنة بالعالجات المركبة ،وأفضى ذلك
إلى اقتراح 5بأن الجمع بين ثالثة أدوية مضادة للسرطان
سيكون ضروريًّا لعالج اللوكيميا النقوية المزمنة .وقد سبق
أيضا مناقشة 6أنه حتى في وجود طفرات بمقاومة عابرة
ً
للعقاقير في اللوكيميا النقوية المزمنة ،تمنح العالجات
المركبة المرضى فرصةً أفضل للشفاء مما تفعل العالجات

ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﻳﻦ
» Aﻭ«B

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ »«B

ﺏ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻥ » Aﻭ«B

الشكل  |1العقار المفرد مقابل العالج المركب .أ ،أثناء العالج باستخدام عقار واحد فقط ،الخلية التي تكتسب طفرة ،تسبب
مقاومة العقار ،ستتمتع بأفضلية تكاثرية .وعندما يتم التعرف على ذلك ،ويبدأ العالج باستخدام عقار ثان ،يُ َّرجح ظهور خلية
فورا بواسطة
تقاوم العقارين .ب ،ابتداء العالج باستخدام العقارين ً
معا يعني أن الخاليا المكتسبة مقاومة فردية س ُتستأصل ً
العقار آ
الخر .استخدمت بوزيتش وزمالؤها 1نماذج رياضية؛ إلظهار أن هذا النهج يزيد من فرص العالج الفعال.
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بدواء مفرد .والدراسات المخبرية 7التي قارنت خاليا اللوكيميا
النقوية المزمنة المعالجة بواسطة مثبط واحد صغير
الجزيء بخاليا معالجة بواسطة مزيج من اثنين أو ثالثة
مثبطات أظهرت أن العالج المركب كبح تكاثر الخاليا بفعالية
أكثر ،لكن بنجاح بوزيتش وزمالئها في توليف أساليب نظرية
وتجريبية ،وتطبيق التحليل على أورام صلبة ،حققت
دراسات النماذج هذه قفز ًة إلى أ
المام.
أ
الهم من ذلك ..أن ورقة الباحثين ترسم خريطة
طريق لعالجات مستقبلية شخصية ،بإظهار أن متغيرات
(بارامترات) محددة لمريض يمكن قياسها واستخدامها
في نموذج رياضي؛ لحساب احتمالت نجاح العالج،
ولتصميم أفضل استراتيجية عالجية ممكنة .واستخلص
الباحثون متغيرات الورم ـ بما فيها حجمه عند عرضه،
ومعدلت انقسام الخاليا وموتها ،وتغيرات في البارامترات
مريضا بالميالنوما
الحركية ذات الصلة بعد العالج ـ من ً 20
افنب»
ر
«ڤيمو
عولجوا بواسطة المثبط صغير الجزيء
ِ
 .vemurafenibبهذه المعلومات ،استطاعوا التنبؤ بالنتيجة
أ
الكثر احتمال لعالجات فردية وثنائية وثالثية لكل مريض.
هناك مستقبل مشرق لهذا النهج ..فكلما توفرت أدوية
جديدة ومعلومات أكثر عن آ
الليات الدقيقة لعمل العقاقير،
حاليا
أَ َ
مكن تحسين النموذج مر ًارا وتكر ًارا .فمثالً ،هناك ً
تركيز بحثي قوي على لدونة الخاليا ،وعدم تجانس الخاليا
داخل الورم ،ودور خاليا السرطان الجذعية ،لكن ليس
معروفًا كيف يؤثر وجود خاليا سرطانية مختلفة الخصائص
وبالضافة إلى
في حساسية الورم للعالجات
المستهدفة .إ
ِ
كميا بمعظم
د
تحد
لم
الخلية
ذلك ..تكاليف تطور مقاومة
َّ ًّ

الحالت ،وكذا معدلت التطفر للتغيرات الجزيئية بمختلف
أنواعها ،رغم أن تقديرات قد وضعت لعدد الطفرات التي
تمنح مقاومة عقاقير معينة في اللوكيميا النقوية المزمنة.7،8
الس ِّم ِية
والمضاعفات المحتملة لمزيج العقاقير ـ بما فيها ُّ
أيضا في
وتفاعالت العقاقير غير المرغوبة ـ يجب أن تؤخذ ً
الجمالية مدوية وواضحة :الرياضيات
العتبار .لكن الرسالة إ
تستطيع أن تساعد في حساب استراتيجيات العالج ،وتكمن
آ
آ
أفضل المال حتى الن في العالجات المركبة■ .
ناتاليا ل .كوماروڤا تعمل بأقسام الرياضيات وعلوم
البيئة والبيولوجيا التطورية ،جامعة كاليفورنيا ،إرفاين،
كاليفورنيا ،الوليات المتحدة.
ال�يد إ ت ن
و�komarova@uci.edu :
ب
اللك� ي
سي .ريتشارد بوالند يعمل بقسم أمراض الجهاز
الهضمي ،المركز الطبي بجامعة بايلور ،دالس ،تكساس،
الوليات المتحدة.
1. Bozic, I. et al. eLIFE 2, e00747 (2013).
2. Zhang, J., Yang, P. L. & Gray, N. S. Nature Rev.
Cancer 9, 28–39 (2009).
3. Diaz, L. A. Jr et al. Nature 486, 537–540 (2012).
4. Katouli, A. A. & Komarova, N. L. Bull. Math. Biol. 73,
549–584 (2011).
5. Komarova, N. L. & Wodarz, D. Proc. Natl Acad. Sci.
USA 102, 9714–9719 (2005).
6. Komarova, N. L., Katouli, A. A. & Wodarz, D.
PLoS ONE 4, e4423 (2009).
7. Bradeen, H. A. et al. Blood 108, 2332–2338 (2006).
8. Katouli, A. A. & Komarova, N. L. PLoS ONE 5,
e12300 (2010).

ﻋلﻢ المناﺥ

اﻋتداﻻن موسميـّان متبايﻨـان
تُظ ِْهر قياسات مبتكرة الضطرابات المحيط أن امتزاج المياه الباردة من أسفل يجعل سطح المياه في
المحيط الهادئ االستوائي أكثر برود ًة في سبتمبر منه في مارس.
ﺷانﺞ–بنﺞ ﺷيه

والكوادور ـ
تشهد البالد الستوائية ـ مثل إندونيسيا إ
أمطارا رعدية ،وتتميز بغاباتها المطيرة الخصبة .في
ً

سبتمبر  ،1835عندما وضع تشارلز داروين قدمه على
جزر جالباجوس وهو أرخبيل جزر استوائية يبعد 1000
كيلومتر غرب ساحل الكوادور ،لم يجد شيئا من أ
المطار
إ
ً
وأشجارا
جافة
ا
أرض
وجد
بل
المطيرة،
الرعدية والغابات
ً
ً

جرداء «في إقليم استوائي ،لكن بدون الجمال الذي
يرافق عادة هذا الموقع» .1تعتبر مياه البحر السطحية
الباردة التي تحافظ على جفاف جزر جالباجوس جز ًءا
من بنية بمستوى حوض تسمى «اللسان الستوائي
البارد» ،والمعلوم أن منشأه أسفل المياه السطحية.
لكن كيفية وصول الماء البارد إلى السطح لم يتم قياسها
أبدا بشكل ُم ٍرض خالل دورة موسمية ،وذلك بسبب
ً
التكلفة الباهظة لتشغيل السفن في محيط بعيد.
مؤخرا بدوريّة «نيتشر»
وكان موم وزمالؤه 2قد نشروا
ً
قياسات عدة سنوات لضطرابات المحيط باستخدام
أداة متطورة ،تسمى «إكس–بود»  ،X-podالتي يتم
إرساؤها في المحيط (الشكل  .)1وأظهر الباحثون أن
دوامات بحرية صغيرة بقطر دائري أقل من متر واحد
تجلب المياه الباردة من طبقة النحدار الحراري (طبقة
مياه المحيط التي تفصل بين المياه الدافئة أ
العلى
والمياه الباردة العميقة) إلى سطح البحر .وتمكنت
أخيرا من التقاط العالقة
أداة «إكس–بود» الجديدة ً
بين اضطرابات المحيط والمناخ ،وتَ ِعد بتحسينات مهمة
لنماذج مناخ العالم.
ولتفسير غياب الحيود المرجانية حول جزر
جالباجوس ،قاس داروين درجة حرارة سطح البحر،
يوما،3
وكانت  20درجة مئوية خالل إقامته في الجزر ً 35
وهي قريبة لقياسات مناخ هذه المنطقة بشهر سبتمبر
كثيرا منها بغرب المحيط
( 21درجة مئوية) ،لكن أقل ً
الهادئ ( 29درجة مئوية) بهذا الوقت من السنة .لو جاء
داروين إلى الجزر في شهر مارس؛ لوجد في انتظاره
أشجارا ذات أوراق خضراء يانعة .ففي شهر مارس،
ً
تقريبا،
تبلغ درجة حرارة سطح البحر  27درجة مئوية
ً
وهي درجة دافئة تسمح بهطْل أ
المطار .وتعتبر الدورات
َ
نظرا إلى
السنوية لدرجات حرارة سطح البحر ً
لغزاً ،
معرفتنا بأن التغيرات الموسمية في الحرارة يسببها تغير
الشعاع الشمسي .توعبر الشمس المناطق
محلي في إ
الستوائية مرتين سنويًا خالل العتدالين الموسميين
في مارس وسبتمبر ،لكن درجات حرارة سطح البحر
الجويَّين تختلف بفارق ضخم:
بين توقيت العتدالين ِّ
 6درجات مئوية .فما الذي يجعل سبتمبر أكثر برودة
من مارس في أرخبيل جالباجوس؟
بسبب دوران أ
الرض ،تدفع الرياح الشرقية الحركة
تصاعديًّا في المحيط الهادئ عند خط الستواء ،فتأتي
بالمياه الباردة من طبقة النحدار الحراري إلى سطح
المحيط ،وهي عملية تسمى التقلبات الرأسية .كذلك،
تسبب الرياح الجنوبية تقلبات رأسية طفيفة على بعد
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الشكل  |1مناخ المحيط الهادئ االستوائي .يُظ ِْهر الشكل درجة حرارة سطح الماء
بالمحيط الهادئ الستوائي في شهر سبتمبر ،بجانب سرعة الرياح أ
(السهم البيضاء) على
الس ُحب) .وتشير النجمة
خط الستواء وموقع تيارات الحمل الحراري الجوية (أشكال ُّ
| 60

سبتمبر

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ

24

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ )(ºC

26

10º N

| 2013

الطبعة العربية

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

160º W

180

160º E

140º E

20º S

السوداء إلى مواقع العوامات التي استخدمها موم وزمالؤه 2في قياس اضطرابات
المحيط .ويشير المستطيل المنقط إلى شكل يشبه لسانًا يتميز ببرودة درجات حرارته على
خط الستواء.
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 200–100كيلومتر جنوب خط الستواء .4ل يظهر محور
التماثل المناخي في هذه الحالة على خط الستواء
الجغرافي ،بل على بعد  1000كيلومتر شمال بمنطقة
اللتقاء الستوائية ،حيث تلتقي أنظمة الرياح الجنوبية
والشمالية التجارية لتولد أمطارا رعدية متواترة .أ
ولن
ً
منطقة اللتقاء الستوائية توجد شمال خط الستواء،
فإن خط الستواء نفسه ينتمي مناخيا إلى نصف أ
الرض
ًّ
5
الجنوبي ،لكونه داف ًئا في مارس ،وبار ًدا في سبتمبر .
يسرع التسخين الموسمي لنصف الكرة
ففي سبتمبرّ ،
الشمالي والتبريد الموسمي بنصف الكرة الجنوبي قوة
الرياح التجارية الجنوبية الشرقية؛ مما يكثف تقلبات
المحيط الرأسية .وفي مارس يتراجع التسخين الموسمي
بنصف أ
الرض الجنوبي ،لكن ل يعكس اتجاه الرياح
الستوائية الجنوبية الشرقية ،مما يؤدي إلى كبح تقلبات
المحيط الرأسية .لذلك ..فإن الرياح التجارية الجنوبية
الشرقية تكتسب دورة سنوية في السرعة التي تحرك
اختالفات سنوية في تقلبات المحيط الرأسية ودرجات
حرارة سطح البحر قرب خط الستواء.6
تدفع التقلبات الرأسية النحدار الحراري قرب
السطح ،لكنها تتعامل مع اضطرابات المحيط على
مستويات دون المتر ،لخلط مياه النحدار الحراري
الباردة مع الطبقة السطحية لمياه البحر .ويتم إجراء
قياسات لهذا الخلط المائي بالمحيط عن طريق إنزال
عينات متناهية الصغر من السفن ،لكن ل
جامعات ِّ
أحد يتحمل تكاليف إبقاء سفينة بحثية بمنطقة الستواء
لمدة سنة كاملة ،وهي أقل فترة زمنية مطلوبة لفك
ألغاز الدورة الستوائية السنوية .وابتكر موم وزمالؤه
جهاز «إكس–بود» لنشره على العوامات الرأسية7؛ لقياس
معدلت التبدد لتفاوت درجات حرارة الضطراب ()XT
مقياسا
لمدة سنة متواصلة .ويُعتبر معدل التبدد ()XT
ً
لكثافة الخلط بين المياه الباردة والدافئة ،ويمكن من
خالله حساب التدفق الحراري لالضطراب عموديًّا.
وتُظهر بيانات الباحثين ،التي تغطي  6سنوات ـ في خط
الستواء  140ºغربًا ـ أن تدفق الحرارة عموديًّا من أسفل
يبلغ ذروته في شهر أغسطس ،ويعتبر آ
اللية الغالبة
للتبريد السطحي السريع ،مما يؤكد ـ بنهاية المطاف ـ
صحة فرضية طويلة أ
المد تقول إن خلط مياه المحيط
هو محرك الدورة الستوائية السنوية.
وهكذا ،يمثل اللسان الستوائي البارد (الشكل  )1حكاية
التفاعالت المثيرة عبر  8مستويات مختلفة ،من اضطراب
( 1−10متر) إلى حجم المحيط الهادي الشاسع ( 107متر).
والرياح المحلية أو على مستوى الحوض تحدد وتيرة
درجات الحرارة ونمط التيارات التي تؤدي بدورها إلى
خلق اضطرابات دون مستوى المتر ،وخلط الضطرابات
يُمكِّن التغيرات تحت السطح من التأثير في درجات حرارة
المياه السطحية والغالف الجوي .ول تحقق نماذج المناخ
كبيرا في دراسة المحيط الهادئ الستوائي ،مما
ً
نجاحا ً
بعيدا أكثر نحو
ويمتد
برودة،
أكثر
ا
د
بار
ا
ن
لسا
ينتج لديها
ً
ً
ً
الغرب .8ويُعتبر خلط المحيط أحد المتسببين في هذه
الدورة ،لكن أجهزة «إكس–بود» المثبتة على العوامات
ستتمكن من جمع عينات من التذبذبات بين حالتي إلنينيو
ولنينيا المناخيتين بالمحيط ،وتكشف كيف تؤدي تغيرات
المحيط واسعة النطاق إلى تعديل خلط الضطراب.
جدا للتحقق من صحة
قيمة ً
وتعتبر هذه المشاهدات ِّ
النماذج وتحسينها.
الخطوة الطبيعية التالية هي نشر أجهزة «إكس–بود»
بمواقع عائمة أخرى عبر المحيط الهادئ الستوائي.
وعند الخط الزمني الفاصل ،الذي يشير للطرف الغربي

دافعا اللسان
يستجيب خلط المحيط للرياح الجنوبيةً ،
البارد جنوب خط الستواء .ولذلك ..أ
تمال أجهزة «إكس–
بود» فجوة كبيرة بإتاحة نظرة فاحصة إلى كيفية تخالُف
خلط المحيط والمناخ وتفاعالتهما■ .

للسان البارد الستوائي ،يمكن لمشاهدات الخلط المائي
جدا نحو الغرب
بعيدا ً
أن تفسر لماذا يمتد اللسان البارد ً
في النماذج المناخية .كان نشر موم وزمالئه لجهاز
«إكس–بود» في خط طول  140ºغربًا يقع في منظومة
رياح شرقية وتقلبات رأسية متمركزة عند خط الستواء.
وعلى نقيض ذلك ..يقع خط الطول  95ºغربًا (شرق
الهادئ) بمنطقة منظومة رياح جنوبية ،حيث تحدث
تقلبات رأسية جنوب خط الستواء (الشكل  .)1ستكشف
مجموعة القياسات والبيانات عبر خط الستواء كيف

بن
سكري� لعلوم البحار،
شانج–بنج شيه يعمل بمعهد
جامعة كاليفورنيا ،سان دييجو ،كاليفورنيا ،الوليات
المتحدة.
لك� ن
ال ت
و�sxie@ucsd.edu :
ال�يد إ
ب
ي
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األنفلونزا

مسـارات تأقلـم اإلنفلـونزا
في الجسـم البشـري
في مطلع  2013أُ ِبلغ عن انتشار إنفلونزا الطيور  H7N9بين البشر .وتُساعد الدراسات البنيوية ودراسات
العدوى في كشف كيف تتأقلم هذه الفيروسات؛ إالحداث العدوى ،واالنتقال إلى أنواع بيولوجية جديدة.
ديفيد أ .ستاينهاور

النفلونزا الموسمية المنتشرة في التجمعات
تعتبر أنواع إ
السكانية خطرة بما يكفي ،لكن ما نخشاه ً
فعال هو ظهور
وبائية جديدة بين البشر .قد تظهر
ساللت فيروسية ّ
مثل هذه الفيروسات في المضيف الطبيعي إلنفلونزا
الطيور ،كالبط ،مباشرة ،أو عبر مضيف وسيط ،كالدجاج
التنبؤ بها ،عندما
أو الخنازير .وفي ظروف ل يمكن أ َّ
النواع البيولوجية
تتخطى هذه الفيروسات حواجز
لتحدث العدوى لدى البشر ،قد تكون العواقب وخيمة.
فخالل العقد الماضي ،سببت ساللت فيروس H5N1
المراض اندلعات محدودة ،لكن فتاكة بين
شديدة إ
وعزز هذا التهديد ظهور فيروسات H7N9
البشرّ ،
بالصين أوائل  .2013وكانت عدة أوراق علمية 6-1نشرت
مؤخرا ـ منها أربع بدوريّة وموقع «نيتشر» 1،3،5،4ـ قد
ً
تقبالت ،وعملية انتقال فيروسات
تناولت تقييد ُ
الم ْس ِ
النفلونزا وإمراضها للمصاب ،مع التركيز على ساللت
إ
الفيروسية
السمات
التقارير
هذه
ِّق
ث
تو
.H7N9
فيروس
ّ
والتغيرات الوراثية ذات الصلة التي تفسر جز ًّئيا لماذا
تستطيع ساللت فيروس  H7N9إحداث العدوى بين
البشر بصورة متفرقة ،وتقدم تبصرها بالمسارات
التطوريَّة التي تستخدمها ساللت هذا الفيروس لتتأقلم
ًّ
وتنتقل بكفاءة من إنسان إلى آخر.
هناك مخزون وراثي كبير من ساللت إنفلونزا
«أ» لدى ُمضيفاتها من الطيور .وتُص ّنف الفيروسات
الم ْس َت ِض ِّديَّة لهيماجلوتينين ()HA
وفق الصفات ُ
ونيورامينيديز ( )NAالجاليكوبروتينات بسطحها ،التي

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2013 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

تُشتق منها تسمية أنواع إنفلونزا «أ» الفرعيةH5N1، :
فرعيا للهيماجلوتينين
 ،H7N9وهكذا .وبين  16نو ًعا ًّ
و 9أنواع فرعية للنيورامينيديز ،المعروفة بانتشارها
بين طيور الماء ،ظهرت فقط أنواع H1N1 :و H2N2و
وطورت قدرتها على النتقال بكفاءة بين البشر
ّ ،H3N2
خالل القرن الماضي .ورغم أن التأقلم لالنتشار بين
غالبا عدة عوامل وراثية ،ويتعلق
البشر تشارك فيه ً
مستقبل
تقييد
بسمات
الحاسمة
أحد المتطلبات
ِ
جاليكوبروتين الهيماجلوتينين ،الذي ل َّبد أن يطفر
المستقبالت
(يتحور) قبل تمكنه من
التعرف على ُ
ّ
التنفسي البشري.
بالجهاز
ّ
النفلونزا العدوى بالتقيد
تستهل فيروسات إ
بواسطة الهيماجلوتينين إلى جزيئات سطح الخلية،
كالبروتينات السكرية (جاليكوبروتينات) والدهون
السكرية (جاليكوليبيدات) ،المحتوية على سالسل
كربوهيدرات تنتهي بحمض السياليك .وكقاعدة عامة،
تميل فيروسات إنفلونزا الطيور للتقيد ُبمس َتق ِْبالت بها
حمض السياليك المرتبط بهذه السالسل بواسطة روابط
 α–2،3الجاليكوسيديّة ،بينما تظهر الساللت البشرية
تفضيال ُلمستقبالت لديها روابط  α–6،2مرتبطة بحمض
السياليك (انظر الشكل  .)1تعكس هذه التفضيالت
ً
المضيف
ستقبالت بمواقع العدوى في ُ
إجمال توزيع ُ
الم ِ
فضل للفيروس وبطرق النتقال الطبيعية .وتنتقل
الم ّ
ُ
النفلونزا البشرية بواسطة الجهاز التنفسي،
فيروسات إ
ستقبالت
والمسالك
ّ
التنفسية العلوية البشرية غنية ُبم ِ
لديها روابط  .α–6،2وعلى نقيض ذلك ..تستخدم
البراز/الفم لالنتقال،
غالبا طريق ُ
فيروسات الطيور ً
الطبعة العربية |
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ﺃ

ﺏ
ﻫﻴﻤﺎﺟﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ
ﻧﻴﻮﺭﺍﻣﻴﻨﻴﺪﻳﺰ

150-loop

ﺟـ

190-helix

190-helix

150-loop

190-helix

150-loop

α2,6

α2,3
130-loop

ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺇﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ »ﺃ«

ﻫﻴﻤﺎﺟﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ

الشكل  |1تفضيالت أ
االنواع الفيروس ّية .أ ،في إنفلونزا «أ» ،طبقة من جاليكوبروتينات
الهيماجلوتينين ( )HAونيورامينيديز ( )NAناتئة من الغشاء الفيروسي .ب ،الهيماجلوتينين
جزيء مثلوثي ،ويحتوي نطاق الغشاء القاصي لكل مونومر على موقع تقييد (المنطقة
المظللة) لسالسل كربوهيدرات الجاليكوليبيدات أوالجاليكوبروتينات مع حمض
ُ
السياليك في أطرافها .جـ ،تميل فيروسات أ
النفلونزا المنتشرة في الطيور للتقيد إلى

فأمعاء البط ـ ً
مثال ـ تحتوي على كثافة عالية من
أن
يبدو
وبالتالي،
.
α
–3،2
بروابط
ُمستقبالت مرتبطة
َّ
المضيف،
جسم
في
بالتأقلم
متعلقة
هناك مسألة مهمة
ُ
مستقبل
تقييد
مواقع
بنية
بها
تستطيع
وهي آليات
ِ
المستقبالت
بين
ز
للتمي
ر
تتحو
أن
الهيماجلوتينين
ُ
َّ
ِّ
والمستقبالت البشرية.
الخاصة بالطيور ُ
اسات أ
الخيرة على فيروسات إنفلونزا
استخدمت الدر
 H7N9مصابَ ْين معزول َْين ،أُشير إليهما باسمي أ/أنهوي
وأ/شانجهاي .وحققت ثالث دراسات 6،3،1في العدوى،
المراض وانتقال الفيروس بين حيوانات
أي عملية إ
المختبر ،وبضمنها القوارض .في القوارض ،تنتقل عاد ًة
النفلونزا
الفيروسات الوبائية المتأقلمة بشريًّا وفيروسات إ
التنفسية بالهباء الجوي،
الموسمية بكفاءة عبر مسالكها
ّ
بينما ل تنتقل فيروسات إنفلونزا الطيور كذلك؛ ولذا..
للتنبؤ بقدرة الفيروس
تُعتبر القوارض أفضل نموذج ُّ
الدراسات
أن
ذكر
ي
ّ
على النتقال من إنسان إلى آخرُ .
تتعرض
لم
التي
ا،
تقريب
الثالث أظهرت َ
أن ثلث القوارض ً
ّ
سابقًا لفيروسات  ،H7N9أصيبت بالعدوى عبر قُطيرات
المصابة بالعدوى ،مما
رذاذ الجهاز التنفسي للقوارض ُ
يشير إلى أن لهذه الفيروسات قدرة متوسطة لالنتقال
الجوي.
عبر الهباء
ّ
ستقبل ساللت
م
تقييد
سمات
حول
اسات
ر
الد
تزودنا ّ
ُ ِ
فيروس  H7N91-5بتفسير معقول لما اك ُت ِشف عن انتقال
الفيروس .فقد استخدم الباحثون مختلف أ
الساليب
إلظهار أن فيروسات  ،H7N9والمريض أ/أنهوي خاصةً ،
ستقبلين المرتبطين بروابط  α–3،2و
تتقيد بكفاءة ُ
بالم ِ
4
خاص،
بشكل
شامل
وزمالئه
شيونج
 .α–6،2فتقرير
ّ
ويضم تحليالت لقوة وخصوصية التقييد وبيانات بنيوية
عالية الستبانة للتصوير البلوري أ
بالشعة السينية.
يعرض هؤلء الباحثون بنى هيماجلوتينين المريض أ/
أنهوي ،وفيروس إنفلونزا الطيور  H7 HAفي تركيبات مع
ستقبل الطيور.
ُمكونات شبيهة ُ
بالمستق ِْبل البشري أو ُم ِ
أن
هي
الباحثون
يصفها
التي
البارزة
إحدى السمات
َّ
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220-loop

ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ُﻣ
ِ

130-loop

220-loop

ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﺍﻟﻤ
ِ
ُ

تقبالت يحتوي فيها حمض السياليك على روابط جاليكوسيدية α2،3؛ بينما تظهر
ُم ْس ِ
ساللت أ
ً
الس َّياليك على
حمض
فيها
يحتوي
الت
ستقب
بم
تباط
ر
لال
ميال
البشرية
ا
ز
نفلون
ال
َ
ُ ِ
الحماض أ
روابط  .α6،2والفروق في أ
المينية التي تشكل السمات البنيوية لموقع تقييد
الهيماجلوتينين ( )helix190، 220-loop، 130-loop، 150-loop-يُع َتقَد أنها تُؤثّر في
تقبل.
خصوصية هذا ُ
َّ
الم ْس ِ

بتوجه
ُ
ستقبل البشري يقيد هيماجلوتينين أ/أنهوي ّ
الم ِ
غير اعتيادي ،لم تسبق مشاهدته في الدراسات البنيويّة
السابقة حول تقييد الهيماجلوتينين.
وبالنسبة إلى عدة أنواع فرعية أخرى من
الهيماجلوتينين ،هناك طفرات محددة تبدل
تم ال ّتعرف عليها بموقع تقييد
خصوصية المستقبلّ ،
الهيماجلوتينين ،واقترحت دراسات بنيويّة آليات
معينة في سمات
تستطيع بها بقايا أحماض أمينية ّ
بنيوية معينة للبروتين— 220-loopو 190-helixو130-
2،7-11
ستقبل
نوعية ُ
 loopو—150-loopالتأثير في ّ
الم ِ
(الشكل  .)1يحتوي هيماجلوتينين أ/أنهوي على
(تحور) جلوتامين إلى ليوسين بالموضع 226
تطفُّر
ّ
غالبا بالتأقلم البشري ،لكن
المتصل
،220-loop
في
ً
يبدو أن تغييرات إضافية ،كالتي بموضع  ،228ستكون
مطلوبة؛ لتتمكن فيروسات  H7N9من التحول التام
المستق ِْبل البشري.2،12
نحو خصوصية ُ
وتطرح خصوصية التقييد المزدوجة بساللت
مهما حول سبب عدم انتقال
 H7N9هذه سؤال ًّ
تعرفها على
رغم
بكفاءة
البشر
هذه الفيروسات بين
ُّ
الجابة يأتي بمقارنة
الم ْستق ِْبالت البشرية .أحد مفاتيح إ
ُ
المستقبالت
فيروس أ/أنهوي بفيروس  H5الذي يقيد ُ
البشرية بقوة أقل 4منها في هيماجلوتينين أ/أنهوي،
لكنه ينتقل بكفاءة بين القوارض عبر الهباء الجوي .13قد
أن ساللة فيروس  H5هذه
يتعلّق الفرق الحاسم بحقيقة َّ
فعليا أي تقييد إلى مستقبالت الطيور 4وبال ّتالي
ل تظهر ّ
الم َث ّبطة لجاليكوبروتينات الميوسين
ات
ر
التأثي
قد تتجنب
ُ
خارج الخلية بمسالك التنفس—هذا الميوسينات غنية
بالجاليكانات المرتبطة بروابط  ،α–3،2مما قد يثبط
فيروسات إنفلونزا الطيور أو الفيروسات مزدوجة
الخصوصية 14باللتصاق بها وتصفيتها بفاعلية قبل
َّ
انتقال العدوى للخاليا.
أن فيروسات  H7قد
وتقترح المعلومات الجديدة َّ
تكون على بعد تغيير واحد أو اثنين في الحمض أ
الميني
ُ

تفضيليا ،على ُمستقبالت
لتحصيل القدرة على التعرف،
ًّ
بالمسالك التنفسية العلوية البشرية ،لكن الفروق
عرف المزدوج على ُمستقبالت
الدقيقة لقوة التقييد ،وال َّت ُّ
ومتطلّبات توازن وظائف
ة،
والمستقبالت البشريّ ُ
الطيور ُ
التنبؤات المحددة
تجعل
امينيديز
ر
والنيو
الهيماجلوتينين
ّ
أمرا
بظهور وشيك لساللت فيروسية جديدة لدى البشر ً
اثية أخرى تتعلّق
صعبا ،بل هناك عوامل
فيروسية ور ّ
ّ
ً
جيدا،
ف
توص
ي
لم
وبعضها
البشري،
بالتأقلم في الجسم
ً
أ ُ ّ
أ
تطور
تبين هذه الوراق العلمية الخيرة ،يستمر ّ
لكن كما ّ
النفلونزا في اختبار إمكانية التأقلم بشريًّا■ .
فيروسات إ
ديفيد أ .ستاينهاور يعمل بقسم أ
الحياء المجهرية
وعلم المناعة ،كلية الطب ،جامعة إيموري ،أطلنطا،
جيورجيا ،الوليات المتحدة.
ال�يد إ ت ن
و�dsteinh@emory.edu :
ب
اللك� ي
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منتدى المالريا

األسـرار الجزيئيـة لطفيـلي

تبين أ
االبحاث كيف يتالعب طفيلي المالريا البشرية «بالزموديوم فالسيباروم» بعملية التعبير جينات «ڤار»؛ ليتجنب تعرف الجهاز المناعي للعائل عليه .ويعلِّق
أربعة خبراء على مغزى هذه النتائج وتأثيرها على فهمنا لعملية التنظيم الجيني بوجه عام ،وعلى تطوير لقاحات مضادة للمالريا.
الدراسة في سطور

●طفيلي المالريا البشرية بالزموديوم فالسيباروم

جين  pfSETvsالتعبير الجيني للخمسة وتسعين جينً ا
الباقية من مجموعة جينات «ڤار» الستين.

مختلفا من جينات
ً
مراوغ ،فهو يستخدم  60جينً ا
ً
ً
قليال من البروتين
أشكال مختلفة
«ڤار» لينتج

«ڤار» من خالل اإلشارة الجزيئية ،H3K36me3

نفسه ،PfEMP1 ،على سطح كريات الدم الحمراء

أي بإضافة ثالث مجموعات ميثيل ( )meإلى

المصابة لدى العائل.

ّ
ينشط الطفيلي جين
●باإلضافة إلى ذلك..

يصعب على
واحدا في المرة الواحدة ،مما
«ڤار»
ّ
ً
الجهاز المناعي أن يتعرف على الكريات المصابة

بالعدوى أكثر مما لو كان هناك جين «ڤار» واحد
فقط.
مؤخرا
●يظهر جيانج وزمالؤه 1في دراسة نُ شرت
ً

بدورية «نيتشر» أنه في أي لحظة معينة ُيسكِ ت
ّ

استخدام غير
معتاد إلشارة
سوامناثان ڤنكاتِ ش ،وجيرى ل .وركمان
ِ

عتبر تبديل الهوية لالإفالت من الكتشاف المناعي
يُ َ
حيلة شائعة .المثير للدهشة هو اكتشاف جيانج
وزمالئه لستخدام طفيلي المالريا البشرية—بالزموديوم
الشارة الجزيئية  H3K36me3بطريقة غير
فالسيباروم— إ
شائعة 2إلسكات جينات «ڤار» المحددة لهويته.
السكات
في الكائنات الحية متعددة الخاليا ،آليات إ
الجيني تعمل بإعادة ترتيب الكروماتين (تراكيب معقدة
من حمض نووى وبروتينات مرتبطة به) في بنية جامدة
محكمة ،لتقليل فرص الوصول إلى الحمض النووي .وفي
النباتات والحيوانات ،تعتبر عملية مثيلة بقايا ليسين
معينة على هيستونات ()H3K9، H3K27، H4K20
تكون هذه البنية
أمر حاسم لرتباط البروتينات التي ِّ
الكابحة.3
سكت التعبير
وليس كل إشارات المثيلة (الجزيئية) تُ ِ
الجينى ،فبقايا  H3K4وً ،H3K36
مثال ،تكون ممثيلة أثناء
عملية النسخ الجينى ،للمحافظة على كفاءة القالب
الكروماتيني .والتركيبان  H3K36me2وH3K36me3
المرمزة،
تحديدا ،أُثريا
ً
انتقائيا بمناطق الحمض النووي ِّ
ًّ
التي تقوم بحفظ بنية الكروماتين ،وبالتالي تمنع بدء
متوقعا،
نسخ المناطق غير المالئمة .4ولذلك ..لم يكن
ً
عندما وجد جيانج وزمالؤه طفيلي المالريا يستخدم
 H3K36me3ليغلف ليس فقط مناطق الترميز (من
أيضا التتابع المحفز لمعظم جينات
الحمض النووي) بل ً
«ڤار» ،وبالتالي يعترض نسخها.
ومن المثير لالهتمام أن المعالجات (التالعبات)
التجريبية في الخميرة التي تخطئ استهداف بروتين

عدل البروتين الناتج عن جين  pfSETvsجينات
● ُي ِّ

بقايا الحمض األمينى ليسين  )K)36من بروتين
هيستون  )H)3المرتبط بهذه الجينات.
نشطت
ِ
●حين قام الباحثون بحذف جين ،pfSETvs
تقريبا جميع جينات «ڤار» الستون بطفيلي واحد
ً

في الوقت نفسه ،ووجدت البروتينات المرمزة
بواسطة هذه الجينات (الناتجة عنها) طريقها

إلى سطح كريات الدم الحمراء المصابة بالعدوى
(الشكل .)1

إنزيم ناقل الميثيل —Set2وبالتالي  —H3K36me3نحو
محفزات الجينات تقوم بكبح النسخ .5يثير ذلك تساؤلين:
هل يستخدم طفيلي المالريا بروتين إنزيم ناقل ميثيل
للهيستون مماثال ً ليضيف  H3K36me3لجينات «ڤار»؟
وإذا كان أ
المر كذلك ،ما هو سبب تمركزه غير المعتاد
في محفزات جينات «ڤار» لدى طفيلي المالريا البشرية؟
تكشف إجابات جيانج وزمالئه عن التساؤلين أوج ًها
غير معروفة لبيولوجية الطفيلي .فاتضح أن PfSETvs
ـ ناقل ميثيل الهستون الموجود بطفيلي المالريا ـ
يظهر تشاب ًها في التتابعات يماثل بروتين موجود في
الذباب وظيفته تنشيط النسخ .وفي حين أن من غير
اليقيني ما إذا كانت بروتينات الذبابة تستهدف بقايا
 H3K4أم  ،H3K36يظهر المؤلفون بشكل مقنع أن
الشارة
 PfSETvsيحتل جينات «ڤار» الصامتة ويضيف إ
الجزيئية  H3K36me3فقط في المراحل المبكرة من
أيضا في
العدوى بالطفيلي .ومن المثير لالهتمام ً
طفيلي المالريا أن  PfSETvsهو المسؤول عن إضافة
 H3K36me3للمحفزات والمناطق المرمزة فقط لجينات
«ڤار» أ
ولعضاء عائالت جينات متغايرة تحمل هذه
الشارة .ورغم ذلك ،فإن إنزيم ناقل الميثيل المسؤول
إ
عن إضافة  H3K36me3للجينات أ
معرف
غير
خرى
ال
ّ
بعد.
ما هي فائدة استخدام  H3K36me3إلسكات الجينات
السكات
بدل ً من إشارات جزيئية أخرى ذات نشاط في إ
الجابة في سهولة الرتداد
محفوظ تطوريًّا؟ قد تكون إ
(التنقل) بين حالتي المثيلة وعدم المثيلة ،مما يتيح
تنشيط وتعطيل جينات «ڤار» ،لكن من الضروري أول ً
معرفة كيف يتم تنشيط جين محدد من جينات «ڤار»
فيما تظل باقى جينات «ڤار» صامتة (معطلة) .ويشير
تحليل جيانج وزمالئه إلى أن هناك جزي ًئا طويال ً عديم
الترميز من الحمض النووي الريبي ( )lncRNAينتج من
عملية نسخ جين «ڤار»—نشط من ناحية التجاه المضاد
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(—)antisenseيقوم بإزالة  PfSETvsمن محفز الجين،
مما يتيح بدء عملية النسخ (الشكل  .)1وتحديد بروتينات
الطفيلي التي تتفاعل مع إشارة  H3K36me3قد يوضح
آ
السكات
اللية الدقيقة التي تتواسطها H3K36me3في إ
أيضا كيف يميز الطفيلي
الجيني .وقد يوضح ذلك ً
النشطة الغنية بإشارة  H3K36me3من محفزات
المناطق ِ
بالشارة نفسها ،ليستهدف
جينات «ڤار» الصامتة الغنية إ
السكات المعقدة■ .
مركبات إ
ج�ى ل .وركمان يعمالن بمعهد
سوامناثان ِڤنكا ِتش & ي
ِ
ستاورز أ
لالبحاث الطبية ،كانساس ت
سي� ،ميسوري،
الوليات المتحدة.
ال�يد إ ت ن
و�jlw@stowers.org :
ب
اللك� ي

الكشف عن
المجموعة كاملة
ماتس وولجرين ،وماريا تيريزا بيخارانو

موضوع بحث جيانج وزمالئه—بروتين غشاء كريات الدم
الحمراء لدى العدوى بطفيلي بالزموديوم فالسيباروم
(—)PfEMP1هدف أساسي لالستجابة المناعية .يقوم
طفيلي المالريا البشرية بتعبير هذا البروتين الالصق
على سطح كريات الدم الحمراء البشرية المصابة
بالعدوى لتتمكن تلك الخاليا من اللتصاق ببعضها
وعزل نفسها داخل أ
الوعية الدموية ،وبالتالي تتجنب
أجساما مضادة
التدمير في الطحال .لذلك ..نجد هناك
ً
النسان من المالريا المزمنة ،تستهدف
معينة ،تحمي إ
في أ
الساس بروتين PfEMP1؛ لتتغلب على إعاقة تدفق
أ
الدم (بسبب انسداد الوعية) الذي تسببه كريات الدم
الحمراء المصابة بعدوى الطفيلي.6
ولالإفالت من الستجابة المناعية ،يقوم طفيلي
المالريا بتغيير البروتينات التي يضعها على سطح كريات
الدم الحمراء التي يصيبها بالعدوى .وحتى في حالت
عدوى المالريا المتواصلة ،تكون أ
الشكال البروتينية
التي تظهر لحقًا مختلفة عن بروتينات الطفيلي الوا ِلد
(الذي بدأ العدوى) من حيث محددات مستضداتها—
محفزات الستجابة المناعية .ويعكس هذا التغير في
المستضدات (مولدات أ
عنصرا
الجسام المضادة)
ً
أساسيا في عملية التطفل .7وينتمي بروتين PfEMP1
ًّ
إلى إحدى عائالت عديدة من البروتينات المتغايرة التي
تظهر على سطح كريات الدم الحمراء المصابة بعدوى
طفيلي المالريا البشرية.10-8
وتُعد هذه استراتيجية دفاع طفيلي قوية ،بينما تتطور
المناعة ضد هذا المرض ببطء في مرضى المالريا .ويعود
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أبـحــاﺙ أنـبـاء وﺁراء
ﺃ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻴﻞ

ﻛﺮﻳﺔ ﺩﻡ ﺣﻤﺮﺍﺀ

ﺏ ﻃﻔﻴﻠﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ .PfSETvs

ﻏﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ

ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ PfEMP1

ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ

قبﻞ ﺧمسيﻦ
ﻋامً ا

ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻦ
ﺟﻴﻨﺎﺕ ﭬﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ

H3K36me3

ﺟﺰﻱﺀ ﺍﻟﺤﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﺍﻟﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻣﺰ ﻟﻠﺒﺮﻭﺗﻴﻦ

ﺟﻴﻦ ﭬﺎﺭ ﻧﺸﻂ
ﺟﺰﻱﺀ ﺣﻤﺾ ﻧﻮﻭﻱ ﻃﻮﻳﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻣﺰ ﻟﻠﺒﺮﻭﺗﻴﻦ

الشكل  | 1تنظيم إسكات جينات «ڤار» .أ ،في الصورة البرية (الطبيعية) من طفيلي المالريا البشرية ،يضيف بروتين PfSETvs
واحدا ،وبالتالى يسكت
(ل يظهر في الرسم أ) إ
الشارة الجزيئية  H3K36me3للكروماتين الذي يحتوى على جميع جينات «ڤار» عدا ً
المحدد لهوية الطفيلي—وهو الناتج البروتينى لجينات
تعبير هذه الجينات .وبنا ًء على ذلك ..فإن نسخة واحدة من بروتين PfEMP1
ّ
«ڤار»—يظهر على سطح كريات الدم الحمراء المصابة بالعدوى .ينتج جزيء حمض نووي ريبي طويل غير ُم ِّرمز للبروتين—في
التجاه المضاد—في جين «ڤار» النشط .ب ،وجد جيانج وزمالؤه 1أن فقد بروتين  PfSETvsيؤدي إلى تنشيط جميع جينات «ڤار»
تنويعا متعد ًدا من بروتين .PfEMP1
في وقت واحد ،وبالتالى تُظهر كريات الدم المصابة بالعدوى على سطحها ً

هذا إلى أن الجسام المضادة لمتغاير واحد من بروتين
 PfEMP1تعترض عزل كريات الدم الحمراء المعزولة
تحديدا،
بواسطة الطفيليات التي تضع هذا البروتين
ً
بينما تأثيرها ضعيف على البروتينات المتغايرة أ
الخرى.
لهذا ..يحتاج مريض المالريا بالتالى إلى إنتاج أجسام
مضادة لبروتين  PfEMP1من نوعيات مختلفة للحماية
من وفرة البروتينات المتغايرة التي تنشأ لديه بواسطة
الكثر عرضة ،أ
الطفيلي ،خاصة المرضى أ
كالطفال
والنساء الحوامل.
هل يمكن استخدام طفيلي بالزموديوم فالسيباروم
بدون جين  PfSETvsـ الذى وجد جيانج أنه يعبر (ينتج)
جميع جينات «ڤار» التي تُ ِّرمز بروتين  PfEMP1ـ إلنتاج
لقاح للمالريا؟ لقاح أساسه هذا الطافر يمكن أن يتيح
توليد ذخيرة من جميع أ
الجسام المضادة؛ لتحمى
الجسم من المالريا ،ومن ضمنها أشكال العدوى المزمنة.
واللقاحات البشرية المضادة للبكتريا والفيروسات
أساسها عادة كائنات دقيقة ميتة ،أو حية ضعيفة ،أو
معطلة .وبالنسبة إلى طفيلي المالريا البشرية ـ وهو
كائن وحيد الخلية ـ فالتقدم في عملية تطوير لقاحات
أساسا
من (الكائن الحي) كامل الخلية ضد المالريا جاء ً
من دراسات لمراحل دورة حياة الطفيلي التي تسبق
عدوى كريات الدم الحمراء ،11مع أنه تمت تجربة
لقاحات تستخدم مراحل عدوى الطفيلي الدموية
بابزيّا بوڤي
ً
أيضا .12إ
وبالضافة إلى ذلك ..فإن طفيلي ِ
(البقري) ،وهو طفيلي له صلة ببالزموديوم المالريا
حيا كلقاح في بالد
البشرية ويصيب الماشية ،يُستخدم ًّ
عديدة ،ويحمي الحيوانات من أشكال المرض الحادة.
وبالتالي ،يمكن تطوير لقاح أساسه الطفيلي كامال ً بمرحلة
العدوى الدموية ،محذوف منه جين  ،PfSETvsويمكن
مزج بلقاح آخر ،أساسه أحد
ً
أيضا ،لتحسين كفاءته ،أن يُ َ
أشكال الطفيلي التي تنضج في ناقالته من البعوض.11
والطفيليات التي تنتج المجموعة الكاملة من أ
الشكال
تلقائيا في الطبيعة ،أو
المتغايرة للجينات ل تظهر
ًّ
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السكات
أثناء نموها في المختبر .وبالتالي ،تبدو عملية إ
الجينى التي يتواسطها بروتين  PfSETvsمتينة .وقد
ل يكون  PfSETvsهو البروتين الوحيد المنخرط في
غالبا
تنظيم عائالت الجينات المتغايرة .في الواقعً ،
ما يفقد بالزموديوم فالسيباروم القدرة على تنشيط
الم َر ِّمزة إلنتاج  PfEMP1في المختبر،
وتعبير الجينات ُ
مما يولد طفيليات ل يتوقع لها أن تبقى حية بداخل
جسم العائل .ومع أن هذه الدراسة تتهم جزيئات
الم َر ِّمزة ()lncRNA
الحمض النووي الريبي الطويلة غير ُ
ـ في التجاه المضاد ـ بتنشيط جينات «ڤار» ،لستهداف
الجينات المتغايرة في طفيلي البالزموديوم فالسيباروم
بعقاقير ولقاحات ،إل أن آليات بدء وتنظيم تنشيطها
ينبغي استكشافها أكثر■ .
ماتس وولجرين ،وماريا يت�يزا بيخارانو يعمالن بمركز
المراض المعدية ،قسم أ
أبحاث أ
الحياء المجهرية والخاليا
أ
أ
وبيولوجيا الورام؛ وبمركز طب المراض المعدية ،قسم
الطب ،معهد كارولينسكا ،ستوكهولم ،السويد.
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استخدمت تقنية بنجاح محدود؛
للحصول على قياس متزامن لالإشعاع
الكوني عند ارتفاعين عموديين
مختلفين .تتمثل الطريقة في تعليق
رزمتين من أطباق مستحلب نووي من
بالون واحد في الجو ،مع الحفاظ على
مسافة فاصلة عمودية ثابتة ،تتراوح بين
 10آلف ،و 27ألف قدم بين الرزمتين.
وبهذه الطريقة ل تفصل خطوط
الطول والعرض بين الرزمتين ،وهو
عامل قائم ،إذا ما تم إطالق بالونين
مستقلين.
بح ْمل بكرة مخروطية
هذا
تم إنجاز
َ
عاليا ،بما يتيح لها
النايلون
خيوط
من
ً
محدد
تفاع
ر
ا
عند
خيطها
تفك
بأن
َّ
مسبقًا ،تاركةً رزمة من أ
الطباق معلقة
أ
في البالون ،بينما تسقط الرزمة الخرى
عند طرف (نهاية) الخيط .ومع ق َْرع
جرس المنبه ،يطلق لفاف المنبه
المفتاح ،ممسكًا بالرزمة السفلية
وبالهدف ،الذي يسقط عندئذ بشكل
حر ،فاكًّا الخيط أثناء هذه العملية.
ينفك عشرون ألف قدم من الخيط في
تقريبا.
 10دقائق ً
من دوريّة «نيتشر» 20 ،يوليو 1963

قبﻞ مئة ﻋام
الصورة :تجميع للمعلومات عن
البطاطا من كل مصدر متاح .تأليف:
جر ّب ودبليو .س .جلفورد.
إي .إتشُ .
يتحصلوا على الثروة
إن
ما
هناك رجال ْ
ّ
والشهرة بواسطة أدوات متواضعة،
حتى ينكروها بدناءة ،و يقذفوا بالسلم
الذي صعدوا عليه .بيد أن هذا ليس
حال مؤلفي الكتاب أ
الول في قائمتنا.
لقد «صنعتهم» البطاطا ،وبدورهم
قاموا «بصنع» البطاطا .ومن الواضح
تماما أن المؤلف َْين متحمسان ويتحدثان
ً
بطالقة حول مزايا موضوعهما ،لدرجة
أننا اندمجنا معهما ،ونسينا أنهما ـ
في نهاية المطاف ـ يتحدثان فقط عن
البطاطا ،وليس عن نباتات أ
اللب ،أو
عن الورد.
من دوريّة «نيتشر» 17 ،يوليو 1913
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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سر استمرار
بكتيريا السل

إن بناء جهاز قادر على عوملَة أ
العداد
ّ
َ َْ
أ
الكبر ـ أي تحليلها إلى عوامل ـ
هدف رئيس للحوسبة الك َِّمية .هناك
بالفعل بعض التعبيرات أو الصياغات
للع ْو َملَة
الخوارزمية محدودة النطاق َ
الكمية (تعرف بخوارزم شور) ،لكنها
ِّ
توظف تبسيطات قائمة على معرفة
العوامل سلفًا .استخدم جون سمو ِلن
وزملؤه تمري ًنا بسيطًا لقرعة رمي
الفراط في
العملة؛ لتوضيح أخطار إ
اختبارا أكثر صرامة
التبسيط ،واقترحوا
ً
لصياغات خوارزم شور التجريبية.
Oversimplifying quantum
factoring
J Smolin et al
doi:10.1038/nature12290

السل مرض منهك للقوى بشكل خاص.
الم َتفطِّرة
ويعود ذلك جز ًّئيا إلى قدرة ُ
المسببة للمرض على الستمرار
السل َِّّية
ِّ
ُّ
في العائل دون أعراض ،لعدة شهور،
أو حتى لعقود .ويأتي تحليل الخرائط
الجينومية  ChIP-Seqألكثر من45
جنبا إلى
عامل نسخ ُ
السل َِّّيةً ،
للم َتفطِّرة ُّ
جنب مع بيانات التعبير عن إفراط
التعبير النظامي للعوامل نفسها التي
تم استخدامها إلعادة بناء ـ على نطاق
أ
النظمة ـ الشبكة التنظيمية الكامنة
وراء استمرار المتفطرات .وتكشف
الشبكة روابط التكيف مع نَقْص
ال َّتأَك ُْسج بالتمثيل الغذائي للدهون،
عتبرحاسما لنشوء مرض
وكلهما يُ
ً
وتحدد الدراسة عامل النسخ
السلِّ .
 Rv0081غير المدروس سابقًا كمركز
تنظيمي للشبكة.
The Mycobacterium tuberculosis
regulatory network and
hypoxia
J Galagan et al
doi:10.1038/nature12337

البيولوجيا الجزيئية

علوم الكواكﺐ

الحوسبة الكمية

نَ ْه ٌﺞ َح ِﺬر
للحوسبة الك ﱢَم ّية

دور بروتينات السقالة
أكثر من الدعم

الكواكﺐ غير المرئية
قد ال تكون هناﻙ..

عموما أن السقالت المرتبطة
يُعتقد ً
نسبيا
ساكنة
مكونات
ستقبلت
بالم
ُ
ًّ
منشطًا
تربط
ات
ر
إشا
ات
ر
لمسا
مستقبل ً َّ
ِ
أ
بالهداف التالية ،وتوسع نطاق وقدرة
أ
ستقبل .ومن المثلة على ذلك..
ُ
الم ِ
بروتين السقالة ،Shc1الذي يُق ََّيد إلى
المنشط.
كينازتيروزين
مستقبلَ EGF
ِ
نهجا
تونيبوسونوزملؤه
استخدم
وهنا،
ً
لبروتيوميات الكمية؛ إلثبات أن بروتين
 Shc1أكثر من مجرد بروتين دعم؛
فهو يستقطب موجات متعاقبة من

الب َنى (الهياكل) التى تُرى في أقراص
الحطام حول النجوم اليافعة،
وتكافئ حزام كويبر  Kuiperبالنظام
الشمسي ،تؤخذ عادة دليلًعلى تأثير
جاذبية الكواكب غير المرئية .وقد برهن
فلديمير ليرا ومارك كوتشنر هنا على
أن التفاعلت بين الغبار والغاز يمكن
أن تفسر وحدها الحلقات الضيقة
مختلفة المركز والسمات أ
الخرى
شخص وجود
التي كان يُعتقد أنها تُ ِّ
الكواكب .تجاهلت التحليلت السابقة

بشدة حقيقة أن حلقات الحطام
تحوي كميات ضئيلة من الغاز .وقد
يفسر هذا النموذج عدم العثور حتى
آ
الن على زوج من الكواكب تم التنبؤ
بوجوده في قرص الحطام حول نجم
قريب يُدعى فومالهوت:Fomalhaut
فإذا كان النظام يحتوي على غازات
كافية ،فربما كان ذلك ـ وليس الكواكب
غير المرئية ـ سبب أنماط الحلقات
المرصودة.
Formation of sharp eccentric
rings in debris diskswith gas
but without planets
W Lyra et al
doi:10.1038/nature12281
الوراثة الجزيئية

أهداف بروتين
مقيد للـ((RNA
ّ
إن تتابعات وسياق الحمض النووي
ّ
الريبي ـ التي تُملي تفاعل البروتينات
المقيدة للحمض النووي الريبي مع
درس على
أهدافها ـ تميل إلى أن تُ َ
ومؤخرا،
حدة.
أساس كل بروتين على
ً
أوردت دراسة تيموثيهيوز وزملئه
تحليل ً
ً
شامل لمواقع التقييد ألكثر

من  200بروتين مقيد للحمض النووي

الريبي من  24نو ًعا حقيقي النواة .وتم
تحديد (مع ِّززات) محفوظة مقيدة
للحمض النووي الريبي ،وأتاح تحليلها
التنبؤ بمواقع التفاعل على أساس تتابع
نطاق تقييد الحمض النووي الريبي
أيضا أن المعززات
وو ِجد ً
وحدهُ .
تعكس كل جزيء؛ مما سيساعد في
فهم أدوار أمثلة غير موصفة سابقًا.
A compendium of RNA-binding
motifsfor decoding gene
regulation
D Ray et al
doi:10.1038/nature12311
الشكل أسفله | موتيفات (وتائر
تَشَ ك�ل) متحصلة بتنافس الحمض
النووي الريبی علی موتيف التعرف
علی الحمض النووي الريبي (الحلقة
الخارجية) وبروتينات نطاق ( KHالحلقة
الداخلية) .تمثل هذه الدندروجرامات ـ
هرميا لرتباط
أي هياكل التفرعات ـ
ً
تجمعا ًّ
البروتينات المقيدة للحمض النووي
الريبي ( )RBPsبواسطة هوية تتابع
الحماض أ
أ
المينية في نطاقاتها المقيدة
للحمض النووي الريبي ( .)RBDsوتشير
ألوان الخطوط إلى أصل كل بروتين،
ويشير التظليل لكليدات (أنواع فرعية)
تكون فيها جميع التتابعات متطابقة بأكثر
من ( %70داكن) ،أو من ( %50فاتح).
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Plasmodium falciparum
Schistosoma mansoni
Trichomonas vaginalis
Trypanosoma brucei

Saccharomyces cerevisiae
Leishmania major
Naegleria gruberi
Phytophthora ramorum
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Thalassiosira pseudonana
Aspergillus nidulans
Neurospora crassa
Rhizopus oryzae

Mus musculus
Ostreococcus tauri
Physcomitrella patens
Tetraodon nigroviridis

Caenorhabditis elegans
Danio rerio
Drosophila melanogaster
Homo sapiens
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
علوم األرض

الفروﻕ الناجمة
عن طول اليوم

حبس الضوء له تطبيقات عملية
كثيرة ،منها ـ على سبيل المثال ـ في
اللياف البصرية ،أ
أ
والدلة الموجية،
والفوتونيات ،لكن أساليب الحبس
الحالية تستخدم جميعها أشياء
أو منظومات ،مثل مرايا معدنية،
تمنع الموجات الصادرة .وهنا
نهجا
يعرض شيا ويهسو وزملؤه ً
جديدا لحبس الضوء ،ل يعتمد على
ً
تجريبيا
المرايا .وقد أظهر الباحثون
ًّ
منمطة،
أنه بالنسبة لشريحة عازلة ّ
هناك«حالت مقيدة» بصرية مستقرة
معينة تحتجز الضوء ،رغم أن
الموجات الصادرة متاحة بالوسط
المحيط .وهذا أ
السلوب الجديد
لحتجاز الموجات الكهرومغناطيسية
الم َّت َجه
ذو انتقائية على مستوى ُ
الموجي والطول الموجي ،ولذلك..
الم َر ِّشحات البصرية،
فهو يلئم ُ
وأجهزة التضمين والستخلص
( ،)modulatorsأ
والدلة الموجية.
ويمكن استخدام تلك التقنية
| 68
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تم تعريف العوامل التي تسهم في
والعقدية لدوران
التغيرات السنوية ِ
أ
الرض ،وينتج عنها اختلفات في
طول اليوم ،تقاس بالملِّي ثانية .وما
زالت الختلفات بين المقاييس الزمنية
جيدا.
والعقدية غير مفهومة ً
السنوية ِ
يستخدم ريتشارد هولم ،وأوليفييه دي
فيرون تحليل النطاق الزمني؛ ليظهرا
لمكون اختلف طول
تقسيما
ً
ً
واضحا ـ ِّ
اليوم غير المتعلق بالغلف الجوي
ـ إلى ثلثة أجزاء فقط ،يعكس كل
منها الرتباطات بين الجزء الصلب
من أ
الرض ،وقلبها المائع .أولً :نزعة
وثانيا :تذبذب كل
متفاوتة ِعق ِْديّةً .
وأخيرا :قفزات في
 5.9سنوات .وثال ًثا
ً
أحيان متزامنة مع هزات مغناطيسية
وتقيد طبيعة القفزات في طول
أرضيةّ .
اليوم فئة الظواهر التي قد تؤدي
قيدا على التصال
إلى الهزات ،وتوفر ً
الكهربي لوشاح أ
الرض السفلي.
Characterization and implications
of intradecadalvariations in
length of day
R Holme et al
doi:10.1038/nature12282
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الخاليا الجﺬعية

تجـدد اﻹﺻـبع
الظ ْفـر يسيطـر علـى
ﱡ
ﱡ
لتجدد
تجدد رأس إصبع في الفئران والبشر هو مثال لفت ُّ
ُّ
جدا:
أعضاء الثدييات .ومع ذلك ..فهذه القدرة محدودة ًّ
أ
أبدا عندما يُبتر منها أكثر من الظفر.
صابع ل تتجدد ً
فال َ ِ
جديدا حول هذه
تبصرا
ً
وقد َّ
قدم مايوميإيتو آوزملؤه ً
الليات الحاكمة لمسار تمايز خليا الظفر
العملية ،بإظهار أن
الجذعية في الفئران مقترنة مباشرة بقدرتها على تنسيق
تجدد أ
الصابع .وتخضع أَ ْسلَف الظفر البعيدة عن منطقة
خليا الظفر الجذعية للتمايز إلى ظفر في عملية تعتمد على
أيضا لتجدد
إشارات  .Wntوتنشيط إشارات  Wntمطلوب ً
أ
الصبع بعد
تجدد كامل إ
الظفر ،ولجذب العصاب التي تعزز ُّ
أ
البتر .ويرى الباحثون إمكان استخدام خليا الظافر الجذعية
لتطوير علجات جديدة لمبتوري أ
الطراف.

اللكترونيات والموجات
كذلك مع إ
الميكانيكية ،مثلما تُستخدم مع
الضوء.
Observation of trapped light
within theradiation continuum
C Hsu et al
doi:10.1038/nature
الكيمياء الحيوية

تخليق الفينول
دون مشكالت
إن أ
الكسدة النتقائية لرابطة ()C-H
أمر أساسي للكيمياء العضوية
التخليقية ،من خلل إنتاج الجزيء
الوظيفي المستهدف ،وفي الجزيئات
المتراكبة على مستوى التخليقات

Wnt activation in nail epitheliumcouples nail
growthto digit regeneration
M Takeo et al
doi:10.1038/nature12214
الشكل أعاله | مأوى الخاليا الجذعية العصبية في محتوى الظفر
الداني .أ ،مخطط تجريبي .ب ،ج ،تحضيرات عينات كاملة (ب)
ّ
وعينات مقطعة (ج) من الفئران المر ِاسلة .تم اكتشاف تعبير LacZ
أ
المبينة بعد العلج بتاموكسيفين ( .)Tamتُظ ِْهر الصورة
في الوقات ّ
منظرا علويًّا للظفر .د ،شرائط تحليل
الصغيرة الملصقة داخل ب ً
+
كميا .هـ ،تحليل مقاطع نسيجية لمستعمرة  LacZ+بعد  5أشهر
ًّ LacZ
أ
من المتابعة وتمثيل تخطيطي لنساب خلية من خليا المحتوى الداني.

أ
تعقيدا على حد سواء.
الكثر
ً
ويستخدم هنا ديونيشيو سيجل
ً
حسابيا لتطوير أسلوب
وزملؤه
تحليل أ ًّ
الرينات  arenesإلى
جديد ،لتحويل
فينولت  ،phenolsوهو ما يتطلب
ظروفًا أكثر اعتدال ً بكثير من الطرق
أ
رسوخا .يستخدم الباحثون
الكثر
ً
انتقائيا
مؤكسدا
بيروكسيدفثالويل
ً
ًّ
معدنيا،
ا
ِّز
ف
مح
يتطلب
في تفاعل ل
ً
ًّ
مفضل (من حيث القصور
وهو أمر َّ
تحمل عالية
الحراري) ،وله مقدرة ُّ
بالنسبة إلى مجموعات وظيفية
مختلفة متنوعة.
Metal-free oxidation of aromatic
carbon–hydrogenbonds through
a reverse-rebound mechanism
C Yuan et al
doi:10.1038/nature12284

األحياء المجهرية

تكاثر ميكروبي في
رواسﺐ تحت قاع البحر
التمثيل الغذائي الميكروبي في بيئة
بحرية تحت السطح عامل مهم
في مختلف الدورات البيولوجية
الجمالية،
الجيولوجية الكيميائية إ
لكن حتى آ
الن يبقى فهمنا محدو ًدا
ألنواع التمثيل الغذائي التي
تحدث .تستخدم هذه الدراسة
مناهج الميتاترانسكريبتوم
( metatranscriptomicsدراسة التنوع
الوظيفي أ
واليضي للبكتيريا)؛ للبحث
في التعبير الجيني في رواسب تصل
مترا تحت قاع البحر،
إلى عمق ً 159
بيرو .أ
واليض اللهوائي
قبالة ساحل
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ملخصات األبحاث أبـحــاث

للحماض أ
أ
المينية والكربوهيدرات
والدهون هي عمليات التمثيل الغذائي
السائدة في بيئة هذا «المحيط الحيوي
تس َخات
العميق» .ويشير توزيع ُ
الم ْن َ
المرتبطة بانقسام الخلية إلى أن
انقسام الخليا يحدث ،وليس أ
المر
مجرد دوران للكتلة الحيوية ،دون
انقسام.
Gene expression in the deep
biosphere
W Orsi et al
doi:10.1038/nature12230
البيولوجيا الجزيئية

السيطرة على االلتقام
بمفتاح الدهون
تُعد الفوسفوينوسيتيدات
(ُ )Phosphoinositidesم َنظِّمات مهمة
لحركة المرور عبر أغشية الخليا .ففي
الفوسفاتيديْلينوسيتول
حين أن دور
َ
( -)5،4ثنائي الفوسفات ((PI)4,5
جيدا ،فإن دور
 )P2قد تم توصيفه ً
الفوسفاتيديْلينوسيتول ( -)3،4ثنائي
َ
الفوسفات ( )PI)3,4(P2ما زال غير
واضح .وفي هذه الدراسة ،يوضح
فولكر هوك وزملؤه أن تكوين
الفوسفاتيديْلينوسيتول (-)3،4
َ
ثنائي الفوسفات ،أي()PI)3,4(P2
عن طرق إنزيم من الفئة الثانية
–3كينيز
َ
للفوسفاتيديْلينوسيتول ْ
وزمانيا
ا
مكاني
ًّ
( C2α)PI3K C2αيتحكم ًّ
في اللتقام الذي يتوسطه كلثرين
( .)clathrinوتوضح تلك النتائج وظيفة
للفوسفاتيديْلينوسيتول (-)3،4
جديدة
َ
ثنائي الفوسفات في حركة المرور عبر
أ
الغشية.
Spatiotemporal
control of endocytosis
byphosphatidylinositol-3,4bisphosphate
Y Posor et al
doi:10.1038/nature12360
الوراثة /السرطان

اقتالع طفرات إيجابية
زائفة للسرطان
حددت المناهج الجينومية للسرطان
عشرات الجينات المسؤولة عن نشوء
وتطور السرطان ،لكن كلما زاد حجم
أيضا قائمة الجينات
العينة ،نمت ً
المهمة المزعومة المحددة أ
بالساليب
َّ
التحليلية الراهنة ،ويرجح أن تشمل
طفرات «إيجابية زائفة» .تبين هذه
الدراسة أن هذا الوضع ناجم ـ بشكل

كبير ـ عن عدم التجانس (التغاير)
وتقدم الدراسة منهجية
الطفريِّ ،
 MutSigCVالجديدة لتحليل الطفرات
التي تتغلب على المشكلة ،من خلل
دمج التغاير الطفري في التحليل.
وتطبيق منهجية MutSigCVفي تحليل
الطفرات على أكثر من  3000عينة
أظهر أن
أورام من  27نو ًعا مختلفًا َ
تكرار وتيرة الطفرات يتفاوت بأكثر
من 1000مرة بين عينات متطرفة
موجودة بين أنواع أ
الورام ،وضمنها.
ول ََدى تطبيقها على مجموعة بيانات
لسرطان الرئة؛ خفضت منهجية
 MutSigCVلئحة الجينات المتطفرة
بشكل كبير من  450إلى  11جي ًنا بشكل
أكثر قابلية للإدارة ،ومعظمها ورد
سابقًا أنه تطفُّر في الخليا الحرشفية
(القشرية) لسرطان الرئة.
Mutational heterogeneity in
cancer and the searchfor new
cancer-associated genes
M Lawrence et al
doi:10.1038/nature12213

أشكال (طفيلي
المالريا) الكثيرة
عندما يصيب طفيلي الملريا
البشرية «بلزموديوم فالسيباروم»
خليا الدم الحمراء ،فإنه يتجنب
اكتشافه بواسطة جهاز المناعة
البشري بالتعبير عن جين واحد فقط
من ستين جي ًنا من جينات «ڤار»
الم ْس َت ِض ِّدية المتميزة في المرة
ُ var
الواحدة ،ثم يتحول إلى التعبير عن
جين آخرجديد أثناء فترة العدوى.
وهنا ،أظهر لويس ِملر وزملؤه أن
تعديل هيستون  H3ليسين 36
ثلثي المثيلة ( )H3K36me3موجود
في موقع بداية النسخ ،وبامتداد
مجموعة الجينات الصامتة من
وحذْ ف جين
إجمالي جينات «ڤار»َ .
 PfSETvsمن طفيلي الملريا يؤدي
إلى نَ ْسخ متزامن لكل جينات «ڤار»
الستين ،كل واحد منها يُ َر ِّمز لنسخة
مختلفة من بروتين الغشاء.PfEMP1
وبالتالي ،فإن  PfSETvsلديه دور
رئيس فى إسكات جينات «ڤار».
وبالضافة إلى ذلك ..فإن طفيليات
إ
الملريا المحورة التي نتجت من
حذف جين  PfSETvsفي هذه الدراسة
لديها إمكانات العمل كلقاح مضاد
نظرا إلى قدرتها على التعبير
للملرياً ،
عن كل بروتينات الغشاء،PfEMP1
التي ينبغي أن تولِّد ذخيرة واسعة
من أ
الجسام المضادة؛ للحماية من
الملريا.

PfSETvs methylation of histone
H3K36 repressesvirulence genes
in Plasmodium falciparum
L Jiang et al
doi:10.1038/nature12361

تزدهر سللة الطحالب العالقة إيمليانيا
واسعا
إزهارا
عرضيا ً
هاكسلي ،وتشهد ً
ًّ
في بيئات متنوعة كثيرة.
Pan genome of the
phytoplankton Emiliania
underpins its global
distribution
B Read et al
doi:10.1038/nature12221

الجينوميات

جينومات إيمليانيا
كبيرا
تنوعا
تكشف
ً
ً

الشكل أسفله | |طحالب إيمليانيا
هاكسلي العالقة ،وموقعها في شجرة
حياة حقيقيات النوى .أ ،إيمليانيا
هاكسلي لديها  5أنماط شكلية للتكلس،
جيدا ،وحالة مفرطة التكلس .ب،
مميزة ً
كلدوجرام (شجرة تاريخية عرقية) يبين
متميزا تحتله سللة الهابتوفايت
فر ًعا
ً
على أساس تحليل  RAxMLلبروتينات
متسلسلة مرمزة نوويًّا بعد إضافة
المتماثلت من  CCMP1516وميتاجينوم
يستهدف بيكو-بريمنيسيوفايت .هناك
إشارة لسللت أصناف الطحالب (رمز).
عقدا مع دعم
وتمثل الدوائر المليئة ً
المعاملت  bootstrapيساوي
لتقدير
ِ
أو يتجاوز  .%70وقد تم تجذير الشجرة
ألغراض العرض فقط.

مرجعيا
جينوما
تعرض هذه الدراسة
ً
ًّ
من سللة طحالب «كوكّوليثوفوريس»
العالقة (إيمليانياهاكسلي
 .)CCMP1516وطحالب
مكون رئيس
العالقة
«كوكوليثوفوريس»
ِّ
بالعوالق النباتية البحرية ،وتغطي
 20%من إجمالي تثبيت الكربون في
بعض النظم ،ولذلك ..لها تأثير مهم
على المناخ العالمي .وتكشف مقارنة
جينومها المرجعي بمتتابعات  13سللة
شامل ،يتألف من
أخرى عن جينوم ِ
موزعة بنسب
جينات أساسية ،وجينات َّ
مختلفة بين السللت .وتشير النتائج
إلى تغاير جينومي واسع ،ينعكس في
ذخيرة أيضية متنوعة ،تفسر جز ًّئيا كيف
ﺃ

ﺍﻟﻨﻤﻂ A

ﺍﻟﻨﻤﻂ B

ﻧﻤﻂ  Aﻣﻔﺮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﺲ

ﺍﻟﻨﻤﻂ C

ﻧﻤﻂ ﺍﻹﻛﻠﻴﻞ

ﺍﻟﻨﻤﻂ R

ﺏ
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الكيمياء الحيوية

السيطرة على مدخل
أيونات الكالسيوم
تنظَم إشارات أيونات الكالسيوم
( )Ca2+الخلوية بواسطة بروتينات
دي ( ،)STIMالتي
الس ّ
جزيء التفاعل َّ
مجسات أليونات الكالسيوم في
هي ّ
الندوبلزمية التي تربط نضوب
الشبكة إ
مخزن أيونات الكالسيوم بافتتاح قنوات
المنشطة بإطلق
أيونات الكالسيوم َ
أيونات الكالسيوم ( )CRACفي غشاء
البلزما .وبروتينات  ORAIهي وحدات
مسامية فرعية لقناة  ،CRACوتسيطر
على فتح هذه القناة .وهنا ،يقدم
لتدخل الحمض
شارما وزملؤه تحليل ً ُّ
النووي الريبي ـ على نطاق الجينوم ـ
مصمما لتحديد المنظِّمات أ
الساسية
ُ
ًَ
لمدخل أيونات الكالسيوم .ووجد
الباحثون أن عائلة «سبتين»  septinمن
منظمات
الخيوط الهيكلية الخلوية هي ِ
مهمة لهذه العملية ،التي تعمل عبر
الرتباط بين ،ORAI1و.STIM1
AnsiRNA screen for NFAT
activation identifiesseptins as
coordinators of store-operated
Ca2+ entry
S Sharma et al
doi:10.1038/nature12229
التغير المناخي

هدف أشمل
للسيطرة على المناخ
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البيولوجيا الجزيئية

الهيالورونيت األطول
الفئران السرطان
يقي
َ
المعمرة العارية تلفت
إن الفئران
ّ
ِّ
ها بين طول أ
العمار،
لج ْم ِع
النتباهَ ،
تقريبا للسرطان.
ومقاومتها الكاملة ً
ومؤخرا ،هناك ُم َتغَ ِاير جديد لجزيء
ً
جلوكوزأمينوجليكان ـ ربما تطور
لتزويد هذه المخلوقات بجلد قاس
مرن؛ ليلئم معيشتها تحت أ
الرض ـ
ئيسا
تم التعرف عليه باعتباره
ً
مساهما ر ً
في مقاومة السرطان .وهيالورونان،
مكون موجود بكل
أو هيالورونيت هو ِّ
مكان من مادة النسيج خارج الخليا.
وقد لحظ شياو تيان وزملؤه أن وسط
المعمرة
استزراع الخليا الليفية للفئران
ِّ
غائما،
العارية يصبح هذا
المكون ً
ِّ
بسبب تراكم مادة «لزجة» سميكة،
ُش ِّخ َصت بأنها جزيء هيالورونان عالي
الجزيئية ( ،)HMM-HAوهو أكبر
الكتلة ُ
بخمس مرات من نظيره لدى الفئران
والبشر .يتراكم هذا الجزيء بأنسجة
المعمرة العارية ،بسبب
الفئران
ِّ
انخفاض نشاط إنزيم هيالورونيداز،
وصورة فريدة من هيالورونان سينثيز.2
الجزيئية
يعمل هيالورونان عالي الكتلة ُ
المستقبل  ،CD44وتجعل
من خلل
ِ
إزالة هذا الهيالورونان خليا الفئران
المعمرة العارية أكثر عرضة للتحول
ِّ
(التسرطن) .ويقترح هذا النموذج ـ غير
العادي للوقاية من السرطان ـ سبل ً
جديدة ممكنة للبحث في استراتيجيات
مضادة للسرطان وإطالة العمر.
الغلف :جول سارتور /مجموعة صور
ناشيونال جيوجرافيك /آلمي.
High-molecular-mass
hyaluronan mediates the cancer
resistance of the naked mole rat
X Tian et al
doi:10.1038/nature12234

المعلوم أن آليات تحديد الجنس
تتطور بشكل متواتر في أنواع
(صبغيات)
ذات كروموسومات
ّ
جنسية متطابقة ،لكن يُنظر إلى
كروموسومات الجنس المتمايزة
(مثل  Xو )Yكمرحلة تطوريّة نهائية،
كروموسومية
ناجمة عن تكيفات
ّ
محددة ،مثل تعويض الجرعة ،أو
تراكم الطفرات الخاصة بالجنس.
وباستخدام كل تتابعات الجينوم
والجينوميات المقارنة ،أظهرت
بياتريس فيكوسو ،ودوريس باكتروج
جسميا في ذبابة الفاكهة
زوجا
أن ً
ًّ
تطور عن
ـ
قطة
ن
ال
كروموسوم
ـ
ُ
َّ
وتفسر نتائجهما
.X
كروموسوم
ِّ
عدة جوانب محيرة سابقًا لبيولوجيا
كروموسوم ال ُنقطة لدى ذبابة
الفاكهة ،كبقايا حياته السابقة عندما
جنسيا.
كروموسوما
كان
ً
ًّ
Reversal of an ancient sex
chromosome to an autosome
in Drosophila
B Vicoso et al
doi:10.1038/nature12235
الشكل أسفله | الكروموسومات
ناحين
الج
الجنسية في الحشرات ذات َ َ
كما كشفها تحليل الجينوم .يستدل
على العلقة التطورية من 185جي ًنا
مرمزا للبروتين (93134
محفوظًا ً
أمينيا) باستخدام ( PhyMLمع
ً
حمضا ًّ
العقَد) ،ونسبة
عند
مبينة
َة
ئ
اد
ب
ُ
قيم َ ِ
الناث عبر العناصر
تغطية الذكور إلى إ
الكروموسومية (عناصر مولر من  Aإلى )F
في أ
النواع ذات الجناحين قيد الدراسة.

الوراثة

تنظيــم اتجـــاه
سخ
النَّ ْ
إن إنزيم بوليميراز الحمض النووي
ّ
الريبي الثاني ( )RNAPIIيستهل
المعززات
باع ًدا عن أنشط
ال َّن ْسخ ُم َت ِ
ِّ
الجينية ،لكن هناك آلية غير معروفة
ّ
ِتح ّد من الستطالة المنتجة إلى
منطق واتجاه الترميز .وهنا ،أظهر
ألبرت ألمادا وزملؤه أن محددات
التتابع غير المتماثلة والمحيطة
بمواقع بدء النسخ الجيني تتحكم
في التجاه المعزز في خليا
الثديياتّ .أما أحماض المنطق
المضاد النووية الريبية ـ أعلى
فتنشق وتُذَ يَّل بعديد
مطلع الجين ـ
ّ
أ
الدينيلت في مواقع بولي ( )Aبعد
قليل من بدئها ،بينما تنضب إشارات
مواقع بولي ( )Aفي التجاه أ
الصلي.
وتُثرى جينات الترميز في مواقع
لصق  U1 snRNPالتي تحمي من
النشقاق السابق ألوانه .وبناء على
تحدد تتابعات  U1ومواقع
ذلكِّ ..
بولي ( )Aاتجاه استطالة ال َّن ْسخ،
المتغلغل.
وتح ّد من النسخ
ِ
ِ
Three-state mechanism
couples ligand and
temperature sensing in
riboswitches
A Reining et al
doi:10.1038/nature12378

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ /ﺍﻹﻧﺎﺙ

تركز مفاوضات المناخ الحالية على إدارة
انبعاثات غازات الحتباس الحراري؛ لكبح
ارتفاع درجة الحرارة ،فل تزيد الحرارة
عن درجتين مئويتين فوق مستواها في
ظروف مناخ ما قبل الثورة الصناعة.
وجدير بالذكر ّأن درجة الحرارة تمثل
واحدا من جوانب تغير المناخ.
جانبا ً
ً
ولذلك ..يأخذ ماركو ستيناتشر وزملؤه
في العتبار متغيرات إضافية أخرى ،مثل
وتحمض
ارتفاع مستوى سطح
البحرُّ ،
المحيط ،وصافي النتاج أ
الساسي؛
إ
أسسا معقولة لكل متغير.
ويضعون ً
وبأخذ هذه المتغيرات في العتبار،
يصبح المستوى المسموح به لنبعاثات
كثيرا من
غازات أالحتباس الحراري أقل ً
الدنى المسموح به لدى اعتبار
الحد
درجة الحرارة وحدها.
Allowable carbon emissions
lowered by multipleclimate
targets
M Steinacher et al
doi:10.1038/nature12269

إظهار كروموسوم
جنس سابق

كروموسومات ( Xالحمراء) لها نصف
الناث.
تغطية القراءة في الذكور مقابل إ
الصناديق تمتد من الربع أ
الول إلى الربع
الثالث ،وشعيرات طولية ألبعد نقطة
بيانات في غضون ِضعف ونصف المدى
الربعي (بين الشرائح الربعية).
ُ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﻟﺮ
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ملخصات األبحاث أبـحــاث
علوم األرض

علم األعصاﺏ

ستشعر جديد
ِ
ُم
للنشاﻁ العصبي
ُمستشعرات الكالسيوم المرمزة
عصبونيا
اثيا جلبت تسجيل ً
ًّ
ور ًّ
ألدمغة اللفقاريات الصغيرة ،لكن
هذا النهج تخلَّف عن الفسيولوجيا
الكهربائية الكلسيكية في الفقاريات.
ومؤخرا ،استخدم دوجلس كيم
ً
وزملؤه ال َتطْفير ـ إحداث التحوير
الوراثي ـ النتقائي لهندسة مسبار
جديد فائق الحساسية (،)GCaMP-6
إلثبات تحسين الستبانة المكانية
والزمانية في الجسم الحي ،من
وبالضافة
الذباب إلى سمك الزرد .إ
إلى ذلك ..في القشرة البصرية
للفأر ،يمكن لمسبار GCaMP-6
الكشف بشكل موثوق عن إمكانات
أ
توجه
العمل الحادي ،وضبط ُّ
العمود الفقري المفرد .ويمكن
ستشعرات GCaMP-6
استخدام ُم
ِ
لتصوير مجموعات كبيرة من
العصبوناتً ،
فضل عن الحجيرات
المشبكية الصغيرة خلل عدة
ّ
جلسات تصوير ،تفصل بينها
أشهر؛ مما يتيح أداة جديدة مرنة

-/-

حدد زايكونج وانج ،وهاري بيكر
َّ
ِن َسب ووفرة الكبريت ،والسيلينيوم،
والتيلوريوم في وشاح أ
الرض،
بنا ًء على بيانات جديدة لشعشعة
(تخفيف) النظائر بصخور
بريدوتَايت الوشاح ،تعود إلى ما
بعد الحقبة آ
الركية .وجد الباحثان
الم ْس َتنبط (بحسب
أن تركيب الوشاح ُ
البيانات الجديدة) يتسق مع الرؤية
الم ِح ّب
القائلة إن توقيع العنصر ُ
جدا للحديد بمعظم سيليكات
ًّ
أ
الرض يعكس هيمنة «القشرة
المتأخرة» للمواد المستنفدة شبيهة
الكوندرايت ،الغنية بالكربون،
َ
والمتقلِّبة جز ًّئيا .وخلص الباحثان
زودت
إلى أن تلك القشرة المتأخرة َّ
أ
الرض بما يتراوح بين  %20و%100
من حصيلة الهيدروجين والكربون
بسيليكات أ
الرض.
Ratios of S, Se and Te in
the silicate Earth require a
volatile-rich late veneer
Z Wang et al
doi:10.1038/nature12285

ﺃ

+/+

ﱢ
المتقلﺐ
التاريـخ
لﻸرض

ﺏ

H&E

ﺝ

Myosin DAPI

األنسجة الحيوية

بروتيـن لبنـاء العضـالت

أ
(المكونة للعضل) إلنتاج ألياف عضلية متعددة
الع َض ِل َّية
رومة َ
يعتمد تشكيل ألياف العضلت ال َهيك َِل َّية على اندماج خليا ال َ َ
ِّ
أ
خاصا بالعضلت ال َهيك َِل َّية ،غير معروف سابقًا ،هو ميوميكر
النوية .وكان إريك
ووصفوا بروتي ًنا ًّ
أولسون وزملؤه قد شخصوا ّ
أ
أ
الع َض ِل َّية ،المطلوب اندماجها إلى ألياف متعددة النوية .ألغى الحذف الوراثي لبروتين
 ،myomakerأي صانع الَرومة َ
ميوميكر في الفئران ِاندماج َخليا أ
َ
تماما ،وأ َّدى التعبير القسري عن بروتين ميوميكر بخليا العضلت إلى
ة
ي
ل
ض
الع
ة
روم
ال
َ
ً
َ َ أ ِ َّ
أ
تبصرا
اندماج
الع َض ِل َّيةِّ .
رومة َ
وم ْنح سوء التعبير في خليا الرومة الليفية قدرة لتندمج مع ال َ َ
مفرطَ ،
تقدم هذه النتائج ً
جديدا آ
باللية الجزيئية لتشكيل العضلت ،وتقترح قدرة بروتين ميوميكر لدفع اندماج الخليا غير العضلية بخليا العضلت
ً
استراتيجية جديدة؛ لتعزيز إصلح العضلت.
Myomaker is a membrane activator of myoblast fusion and muscle formation
D Millay et al
doi:10.1038/nature12343
أ
الع َض ِل �ية ـ بروتين أساسي لنمو العضالت الهيكلية .أ ،تم تشريح
رومة َ
الشكل أعاله | »الميوميكر«  Myomakerـ صانع خاليا ال َ َ
وسلخ أجنة كاملة النمو من فئران النمط البري والفئران منزوعة بروتين «الميوميكر»؛ لتوضيح افتقاد العضلت المحيطة بأطراف الفئران
اللسن يظهر افتقاد أ
منزوعة «الميوميكر» .ب ،تقْطيع شحم البارافين والصبغ بصبغة  H&Eعلى أ
اللياف العضلية في أجنة الفئران منزوعة
َ ِ
خلف ّية مصبوغة بأجسام مضادة للميوسين ،لتحديد ال َّت َن ِّوي المتعدد بخليا العضلت.
م
ئ
قوا
لعضلت
طولية
«الميوميكر» .ج ،مقاطع
ِ
ِ
عض ِل ّية تحتوي على نوى عديدة ،غائبة في مقاطع الفئران منزوعة «الميوميكر» .مقياس البار :أ،
أطراف فئران النمط البري تُظ ِْهر أليافًا َ
مايكرومترا.
مليمتران؛ ب 100 ،مايكرومتر؛ ج40 ،
ً

ألبحاث الدماغ ،ودراسات إشارات
الكالسيوم.
Ultrasensitive fluorescent
proteins for imaging
neuronal activity
T Chen et al
doi:10.1038/nature12354
ﺻالت
الم َو ﱢ
فيزياء ُ

انعطاف جديد حول
تأثير جوزيفسون
أشار بريان جوزيفسون في عام
«تيارا فائقًا» ل يتبدد
 1962إلى أن ً

سيتدفق بين موصلين فائقين
مفصولين بواسطة رابطة ضعيفة
تشبه وصلة نَف َِق ّية .وكان محقًّا
في ذلك .فقد أطلق تأثير
جديدا
بحثيا
ً
جوزيفسون مجال ً ًّ
مع تطبيقات في قياس المجالت
المغناطيسية والطب وعلم
الفلك .وتصف هذه الدراسة أحد
جوانب تأثير جوزيفسون التي سبق
تجاهلها .تقوم تطبيقات وصلة
جوزيفسون الراهنة على خواص
حالة الحضيض فقط،
اللكترونات
حيث تتموضع أزواج إ
الحاملة للتيار الفائق عند الرابطة
الضعيفة؛ وتُك َِّون ما يدعى ثنائيات
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حضيض أندريف ،وهي طور زوجي
مستثار .وبرهن بريثو وزملؤه على
وجود أطوار زوج أندريف المستثارة
عبر قياسات طيفية للوصلت الذرية
فائقة التوصيل .وهذه الدرجة من
أ
النفقية
اللكترونات
الحرية لزواج إ
ّ
المتجاهلة سابقًا هي مورد كمي
َ
جديد ،يمكن استغلله في أنواع
الب َّتات الكمية فائقة
جديدة من ِ
التوصيل.
Exciting Andreev pairs in
a superconducting atomic
contact
L Bretheau et al
doi:10.1038/nature12315
الطبعة العربية |
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
الكيمياء الحيوية

الم َغ ﱢﺬيات
اختيار ُ
بالسيطرة على الناقل
عندما يكون مصدر الكربون
متاحا ،تستخدم
المفضل ً
نظاما يُعرف بـ«كبت ناتج
البكتيريا ً
تقويض الكربون»؛ لوقف تَ ْخ ِليق
ونشاط البروتينات المنخرطة في
استخدام مصادر الكربون أ
القل
ً
ناقلَة
تفضيل .وفي نظام إنزيم ِ
الفوسفات الخاص بالجلوكوز
ريك َّية القولو ِن َّية،
للبكتيريا ِإ
ال ْش ِ
يكون إنزيم  )IIA )EIIAGlcمحوريًّا
لنظام السيطرة هذا ،وعندما
متاحا في البيئة،
يكون الجلوكوز ً
السكريات أ
الخرى،
يتوقف نقل
وتقدم هذه الدراسة
المالتوز.
مثل
ِّ
بنية بلورية أ
بالشعة السينية إلنزيم
َِْ
المقيد إلى ناقل المالتوز
EIIAGlc
َّ
 .MalFGK2وتكشف البنية أن
يتقيدان
جزيئين من إنزيم أَّ EIIAGlc
الدينوزين ثلثي
بوحيدات إنزيم
الفوسفات السيتوبلزمية من ناقل
المالتوز؛ مما يحقق استقراره في
المواجه للداخل ،ويمنع
التشكُّل
ِ
إعادة ترتيب البنية اللزم للتحلل
المائي ألدينوزين ثلثي الفوسفات،
وكذلك نقل المالتوز.
Carbon catabolite
repression of the maltose
transporter revealed by X-ray
crystallography
S Chen et al
doi:10.1038/nature12232
نظم البيئة

زيادة كبيرة في كفاءة
استخدام ماء الغابات
تشير نظريةٌ إلى أن ارتفاع
تركيزات ثاني أكسيد الكربون
بالغلف الجوي ينبغي أن يزيد
كفاءة استخدام النباتات للماء،
لكن القيمة الحقيقية لذلك
التأثير في منظومات الغابات
اليكولوجية الطبيعية ليست
إ
معروفة .وتحليل القياسات
بعيدة المدى لتدفق الكربون
والماء من مواقع أبحاث الغابات
عبر نصف الكرة الشمالي وجد
كبيرا غير متوقع في كفاءة
ارتفا ًعا ً
استخدام الماء أثناء العقدين
الماضيين ،متزام ًنا مع ارتفاع ثاني
أكسيد كربون الغلف الجوي من
 350إلى  400جزء في المليون.
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غالبا زيادات
تُ َر ِافق ذلك التوجه ً
متزامنة في معدلت المتصاص
الضوئي وحبس الكربون .ويرى
الباحثون انغلقًا جز ًّئيا في
الثغيرات stomata؛ للحفاظ على
تركيزات ثابتة من ثاني أكسيد
الكربون بأوراق النبات ،كأرجح
تفسير للتوجه الملحوظ في
كفاءة استخدام الماء .هذا..
وتتعارض النتائج مع النظرية
الحالية السائدة ،ونماذج
المحيط الحيوي أ
الرضي.
Increase in forest
water-use efficiency as
atmospheric carbon dioxide
concentrations rise
T Keenan et al
doi:10.1038/nature12291
الكيمياء البنيوية

ِبنْ َية وسيط هالوجيناز
 SyrB2التفاعلي
الوسيط التفاعلي أ
الساسي في
المحفَّزة
التفاعلت التأكسدية ُ
بواسطة إنزيمات الحديد أحادي
النواة غير الهيمي ( )NHFeهو
نوع عالي الغزل (.)S =2 Fe)IV(=O
في هذه الدراسة ،استخدم
الباحثون مطياف رنين نووي
اهتزازي ( )NRVSسينكتروني
أ
الساس ،وهو أسلوب حساس
أ
يعرف اعتماد النماط الهتزازية
ِّ
للحديد ( )Feعلى طبيعة الموقع
النشط ألكسيد الحديد الخماسي

( ،)Fe)IV(=Oلتحديد بنية الوسيط
التفاعلي لهالوجيناز  SyrB2من
ُم ْم ِرض النبات بسودوموناس
سيرينجاي .يتفاعل هذا الوسيط
عبر خطوة ابتدائية هي تجريد
ذرة هيدروجين ،مع تفاعلية
انتعاشية لحقة لل َهل َْج َنة
( halogenationالفطرية) أو
الهدركسلة ( hydroxylationغير
الفطرية) كونها تعتمد على
الركيزة توجه
الركيزة.
تقود ِ
ِ
الوسيط أ
الوكسو  ،oxoمما
يقدم مدارات جزيئية طرفية
محددة يمكنها تنشيط الهلجنة
النتقائية في مقابل تفاعلية
الهدركسلة.
Elucidation of the Fe)IV(=O
intermediate in the catalytic
cycle of the halogenase
SyrB2
S Wong et al
doi:10.1038/nature12304

ﻓﻀﺔ

HTM
TiO2 /
CH3NH3PbI3
ﻓﻠﻮﺭ ُﻣ َﺸﺎﺏ
ﺑﺄﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺮ

200ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ

ﺯﺟﺎﺝ

الطاقة الشمسية

مضـاعـفة الطــاقـة
الشمســيـة

محلوليا وتستخدم
خليا الحالة الصلبة الشمسية القابلة للمعالجة
ً
البيروفسكايت العضوي–غير العضوي كمادة (صبغة) حاصدة للضوء
مبدئيا أن تُظهر كفاءات تحويل طاقة رائعة ،لكن يمكن ألدائها
يمكنها
ً
كثيرا من آلة ألخرى نتيجة لطريقة غير منضبطة تترسب بها
يتفاوت
أن
ً
الصبغة عادة .أورد جوليان بورشكا وزملؤه عملية ترسيب من خطوتين
تقلل ألدنى مستوى الختلفات المورفولوجية في الصبغة ،مما ينتج خليا

حسنة بشكل كبير وكفاءات تحويل الطاقة تصل
شمسية بقابلية استنساخ ُم َّ
جديدا لهذه الفئة من الخليا
ا
قياسي
ا
رقم
د
ً
إلى حوالي  ،%15وهو ما يُ َع ّ ً
ًّ
الشمسية.
Sequential deposition as a route to high-performance
perovskite-sensitized solar cells
J Burschka et al
doi:10.1038/nature12340

الشكل أعاله | مقطع مسح مجهري إلكتروني ( )SEMمستعرض لجهاز
جهدي ضوئي مكتمل .لحظ أن الطبقة المدمجة الرقيقة لـثاني أكسيد
الم َشاب بأكسيد القصدير (،)FTO
التيتانيوم ( )TiO2الموجودة بين الفلور ُ
وم َركَّب متوسط النطاق ليست محلولة (مفصولة) في صورة المسح
ُ
اللكتروني.
المجهري إ
الباثولوجيا الجزيئية

ببية في
الس ّ
َ
متالزمة ِريت
تنجم متلزمة ِريت ( Rettاضطراب
النمو العصبي في الطفولة) عن
طفرات في بروتين  ،MeCP2وهو
البروتين الذي ينظم النسخ في
حدد مايكل
العصبونات .وقد َّ
جرينبرج وزملؤه موقع ثريونين
 )T308( 308على بروتين ،MeCP2
الذي تُنظَّم فسفرته بواسطة نشاط
العصبونات .وفسفرة ثريونين 308
تعترض تفاعل  MeCP2مع مركب
الكابح المشارك  ،NCoRبحيث يكبت
قدرة  MeCP2على كبح النسخ.
وتُظ ِْهر الفئران التي تحمل طفرات

اضا متصلة
 MeCP2ثريونين  308أعر ً
بمتلزمة ريت؛ مما يدل على أن
هذه الفسفرة المعتمدة على النشاط
وتنظيم تفاعل  MeCP2/NCoRقد
سببيا لمتلزمة ريت.
تؤدي ً
دورا ًّ
Activity-dependent
phosphorylation of MeCP2
threonine 308 regulates
interaction with NCoR
D Ebert et al
علم األعصاﺏ

تيارات منفصلة
الح ﱢس َّية
بقشرة الدماﻍ ِ
من أجل فهم بيئة ما ،ينبغي
التعرف على هوية وموقع أ
الشياء
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Structure and function of the
Salmonella Typhi chimaeric
A2B5 typhoid toxin
J Song et al
doi:10.1038/nature12377

بداخلها .ففي النظام البصري،
الخاص َّيتين
يُعتقد أن هاتين
ِّ
تعالجان في تيارين منفصلين
بالدماغ ،لكن مدى اختلف
تلك الجوانب التحفيزية الذي
يتم تمثيلها في النظام الحسي
ومؤخرا،
وضوحا.
الجسدي أقل
ً
ً
لمكن وزملؤه
ه
فريتيوف
أظهر
َ
ِ
السقاطات المتمايزة وغير
أن إ
المتداخلة من القشرة الحسية
الجسدية أ
الولية إلى القشرة
الثانوية والقشرة الحركية
بأدمغة الفئران تكون نشطة
أثناء مختلف المهام؛ مما
يوضح كيفية فصل
ِّ
المعلومات داخل منطقة
ما إلى ُم ْخ َرجات منفصلة.
Behaviour-dependent
recruitment of long-range
projection neurons in
somatosensory cortex
J Chen et al
doi:10.1038/nature12236
doi:10.1038/nature12348

البيولوجيا الجزيئية

عتبر
بروتين ُ LRG1ي َ
هدف ًـا دوائي ًّـا محتم َـ ًال

الشكل أسفله | بروتين  Lrg1يسهم
في استحداث أ
الوعية الدموية
آ
الم ْم ِرض .أ ،صورة ممثلة لفات فأر
ُ
محروقة بالليزر ،عن طريق تصوير
قاع العين أ
بالشعة تحت الحمراء
لدى فئران النوع البري ( )WTوفئران
 .-/Lrg1بعد الليزر بسبعة أيام .كشفالتصوير بالفلوريسين ألوعية قاع العين
في المرحلة المبكرة والمتأخرة ()FFA
وانخفاضا
اختز ًال لحجم آفات ،CNV
ً
في تسرب الفلوريسين ،على التوالي،
لدى فئران .Lrg1-/-صور ممثلة آ
للفات
 ،CNVمصبوغة أ
باليزوليكتين B4
(أحمر) في المشيمية بعد الستحثاث
بسبعة أيام ،أكدت انخفاض حجم
الفات لدى فئران .-/Lrg1-أ
آ
الشعة
أ
تحت الحمراء ،والشعة المؤينة .مقياس
البار 100مايكرومتر .ب ،في ،OIR
حذف بروتين  Lrg1ل يؤثر في حجم
المنطقة اللوعائية عند ( P12موضح
بخط حدودي أبيض) ،أو إعادة تكوين
أ
الوعية الطبيعية المنظمة عند ،P17
لكن تقلل تشكيل لمات أوعية مستحدثة
مرضية ( NVمميزة باللون أ
الحمر،
وترسم بقوة تكبير أعلى بواسطة خط
فاصل أبيض).مقياس البار1000 ،
مايكرومترا (.)P17
مليمتر ( )P12و50
ً

تكوين أ
الوعية الدموية بشكل
معيب سمة مشتركة في أمراض
عديدة ،كالضمور البقعي المرتبط
بالعمر (في العيون) ،وتصلب
الشرايين ،والتهاب المفاصل
ومؤخرا،
الروماتويدي ،والسرطان.
ً
شخص جون جرينوود وزملؤه
َّ
مكونًا
ا،
جديد
ا
ي
سكر
ا
ن
بروتي
ً
أ ً
ًّ
ِّ
للوعية ،لم تُعرف وظيفته سابقًا ـ
هو البروتين السكري 1-α-2الغني
باللوسين ( )LRG1ـ ويمارس تأثيره
من خلل تعديل إشارات عامل
النمو . TGF-βوهذا البروتين ،لدى
زيادة تنظيمه في عينات من
الجسم الزجاجي لبشر يعانون
اعتلل الشبكية السكري
النتشاري ،يُ َن ِّشط إطلق تكوين
أ
المستقبل
الوعية بالتقيد إلى
ِ
إندوجلين ،وبتعزيز إشارات
 TGF-βالمعضدة لتكوين أ
الوعية.

األمراض

سم جديد لعالج
ُح َّمى التيفوئيد

وتثبيط بروتين  LRG1بواسطة
أ
الجسام المضادة يخفِّض
أ
الم ْمرض
استحداث الوعية الدموية ُ
في نموذج على الفئران لدراسة
إصابة في شبكية العين ،مما يشير

ﺃ

 FFAﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ

IR

 FFAﺍﻟﻤﺒﻜﺮ

 B4ﺃﻳﺰﻭﻟﻴﻜﺘﻴﻦ

Lrg1-/-

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﻔﻠﻮﺭﺳﻴﻦ

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﻱ

ﻣﺮﺣﻠﺔ  FAAﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ
**
20

10
0
ﻣﺮﺣﻠﺔ  FAAﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
**
30
20
10
0

P12

P17

75

ﺏ

P12

50
25

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﻱ

0

20

P17
***

10
0

-/-

g1

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2013 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

Lr

ﺍﻟ

Lrg1-/-

ﻟﻤﺎﺕ (%) NV

30
20
10
0

P17

ﻨ
ﻮﻉ
ﺍﻟﺒ
ﺮﻱ

أ
السس البيولوجية لخصائص
يفية المعوية
السالمونيل ال ّت ّ
الم ْم ِرضة غير معروفة بشكل
ُ
كبير .تسبب السالمونيل التيفية
المعوية التهابات جهازية (عامة)
بح َّمى
تهدد الحياة ،تُعرف ُ
التيفوئيد ،في حين أن معظم
أ
الم ْص ِل ّية للسالمونيل
النماط َ
أ
أن تكون غير
المعوية الخرى ّإما ْ
ضارة ،أو مرتبطة بعدوى َم ِع ِديَة
أقل خطورة ،أو بتسمم غذائي.
وتبين هذه الدراسة أن إدارة سم
التيفوئيد ـ وهو سم جديد ()AB
يتكون من وحدتين فرعيتين من
النوع ( ،)Aوهو خاص
يفية المعوية ـ
بالسالمونيل ال ّت ّ
تعيد إنتاج أعراض حادة عديدة
لح َّمى التيفوئيد .ويمضي الباحثون
ُ
قدما لتحديد الكربوهيدرات على
ً
سطح خلية البروتينات السكرية
كمستقبلت لسم التيفوئيد؛
الب ْن َية البلوريّة
والوقوف على ِ
تبصرا بتلك
للسم؛ مما يتيح
ً
التفاعلت .وتشير هذه
الكتشافات إلى أن العلجات
القائمة على مضادات السم قد
تكون فعالة في علج
التيفوئيد.

إلى بروتين  LRG1كهدف علجي
محتمل للسيطرة على تكوين أ
الوعية
َ
الم ْم ِرض في حالت العيون.
ُ
LRG1 promotes angiogenesis
by modulating endothelial
TGF-β signalling
X Wang et al
doi:10.1038/nature12345
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طالع نصوص األبحاث فى عدد  25يوليو
من َد ْو ِر ّية "نيتشر" الدولية.

البيولوجيا الجزيئية البنيوية

مستقبالن من فئة A
ِ
الب َش ِري
لبروتين "جي" َ
مستقبلت بروتين «جي» المقترن
ِ
( )GPCRهي بروتينات غشائية تعمل
ِكم َج ّسات لمجموعة واسعة من
الشارات خارج الخلوية ،من ضمنها
إ
الفوتونات ،أ
واليونات ،والجزيئات
العضوية الصغيرة ،بل وبروتينات
بأكملها .وما يقرب من ثلث أ
الدوية
مستقبلت بروتين
المعروفة تستهدف
آِ
الن ،كانت
«جي» المقترن .وحتى
لمستقبلت
جميع ِالب َنى المنشورة
ِ
بروتين «جي» المقترن من فئة .A
مؤخرا بدوريّة
وكانت دراستان نُشرتا
ً
«نيتشر» قد أوردتا ِالب َنى البلوريّة
لمستقبلين من عائلة  ،Bثاني أكبر
عائلة مستقبلت من بين أربع عائلت
أ
ولية
ق ُِّسمت على أساس التتابعات ال ّ
والخصائص الدوائية .حل هولينستاين
وزملؤه ِب ْن َية مستقبل عامل (هرمون)
إفراز منشط القشرة الكظرية
(الكورتيكوتروبين) البشري  .1ويتقيد
مستقبل بروتين «جي» المقترن هذا
ِ
بهرمون إفراز منشط القشرة الكظرية،
وهو وسيط فعال للستجابات الغددية
(الصماء) واللإرادية والسلوكية
مستقبلت
والمناعية للإجهاد .في كل
ِ
بروتين «جي» المقترن من فئة ،A
تكون مواقع تقييد اللجين (ليجاند)
قرب حدود المستقبلت خارج الخلية؛
المستقبل لبروتين «جي»
وفي هذا
ِ
المقترن يتقيد العامل المضاد (CP-
كاره للماء ،يقع في
 )376395بجيب ِ
لمستقبل على
السيتوبلزمي
النصف
ِ
شكل حرف  .Vوبدورهم ،حل سيو
وزملؤه البنية البلورية أ
بالشعة السينية
لمستقبل جلوكاجون البشرى .يتقيد
مستقبل بروتين «جي» المقترن هذا
ِ
بببتيد الجلوكاجون ،الذي يطلق إفراز
الطبعة العربية |

سبتمبر
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الجلوكوز من الكبد ،ولذلك ..فهو
هدف علجي قائم للنوع الثاني من
مقيد
السكري .وتكشف ِالب ْن َية عن جيب ِ
لليجاند أكبر من الذي يُرى في فئةA
مستقبلت بروتين «جي» المقترن.
من
ِ
Structure of class B GPCR
corticotropinreleasing factor
receptor 1
K Hollenstein et al
doi:10.1038/nature12357
Structure of the human
glucagon class B G-proteincoupled receptor
F Siu et al
doi:10.1038/nature12393
السرطان

الق َدم
خلية شديدة ِ
الع ْظ ِم ّية
لﻸورام َ
إن تَ ْعطيل جين  PTPN11الذي يُ َر ِّمز
ّ
إلنزيم الفوسفاتيز  SHP-2هو سبب
اضطراب الورم الغضروفي الفوقي
الموروث (.)metachondromatosis
وباستخدام نموذج دراسي على
الفئران ،أظهر ونتيان يانج وزملؤه
أن حذف جين  PTPN11من هادمات
روف ّي
العظم يؤدي إلى ورم ْ
غض ِ
تجمع أسلف خليا
فوقي ،ينشأ في ُّ
مؤخرا) في
ف
كتش
(الم
َ
البينية ُ
اللّحمة ّ
ً
أخدود رانڤييه المحيط بالغضروف.
ويعمل فقدان جين  PTPN11من
الشارات القنفذية،
خلل تنشيط إ
روف ّي
ض
الورم
تخفيف
وقد أمكن
الغُ
ْ
ِ
الفوقي في هذا النموذج باستخدام
مثبطات المسار القنفذي .ولذلك..
الورام أ
فعلى نقيض أنواع أ
الخرى،
يعزز جين  PTPN11تكوين الورم ،إل
أنه يكبح تكوين أ
الورام في أنسجة
الغضروف.
Ptpn11 deletion in a
novel progenitor causes
metachondromatosis
by inducing hedgehog
signalling
W Yang et al
doi:10.1038/nature12396
علم األعصاﺏ

اخفﺾ
ْ
انتبﻪ..
ِ
مستوﻯ الضجيﺞ
يعزز النتباه المعالجة العصبية في
ِّ
لكن
نقاط عديدة بالنظم الحسيةْ ،
مفهوما بشكل جيد كيف يؤثر
ليس
ً
النتباه على التفاعلت بين مختلف
| 74
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علوم المواد

أبحـاث الجرافيـن ومـا وراﺅهـا
يعرض أندريه جايم ،وأيرينا جريجورييڤا مراجعةً استشرافية
لمكانات المواد الطبقية ثنائية أ
البعاد في ِب َنى جديدة
إ
غير متجانسة متماسكة مع بعضها بتفاعلت ڤان دير ڤالز
بس ْمك
ضعيفة .هناك عشرات من البلورات المعروفة ُ
جيدا
افين
ذرة واحدة ،أو جزيء واحد .وتمت دراسة الجر
ً
بالفعل ،لكن مواد أخرى ـ مثل نيتريد البورون سداسي
أ
الوجه أحادي الطبقات ،ومركب  ،MoS2ومركب ،WSe2
والم ْيكا ،والسايلسين silicene
والجرافين ،والفلوروجرافينَ ،
ايدا .وبالطبع ما زال هناك الكثير من
ـ تستقطب
اهتماما متز ً
ً
المواد أحادية الطبقة التي ينبغي أن تخضع بالطبع للدراسة،
مزيدا من
وتضيف إمكانية مزج الجرافين مع بلورات أخرى ً
فرصا جديدة مثيرة للستكشاف العلمي
الخيارات ،مما يقدم ً
مناطق الدماغ .وقد فحص مارتن
غير النتباه
ْ
يوزري وزملؤه كيف يُ ّ
التصال الوظيفي بالدماغ بين النواة
كبية الجانبية والقشرة البصرية
الر ّ
أُّ
الولية ،وهما منطقتان تتعدلن
يعزز
بالنتباه .ووجدوا أن النتباه ل ِّ
كفاية النتقال بين المناطق فحسب،
أيضا يزيد التزامن ،ويخفض تراخي
بل ً
استجابات القشرة البصرية أ
الولية؛
وبالتالي يمكن خفض الضوضاء في
النظام.
Attention enhances synaptic
efficacy and the signal-to-noise
ratio in neural circuits
F Briggs et al
doi:10.1038/nature12276

والبتكار التكنولوجي.
Van der Waals heterostructures
A. Geim et al
doi:10.1038/nature12385
الشكل أعاله | بناء هيا�ل فان دير فال غير المتجانسة .إذا
اعتبر المرء أن البلورات ثنائية أ
البعاد تناظر مكعبات ليجو
اليمنى) ،سيصبح من الممكن بناء تنوع ضخم
( Legoاللوحة ُ
من الهياكل أو التركيبات الط ََب ِق َية .من الناحية النظرية ،يماثل
هذا الليجو ذري المستوى تناضد (ترسيب طبقة فوق ركيزة
كريستالية) الشعاع الجزيئي ،لكنه يوظف قواعد "بناء" مختلفة،
ومجموعة متميزة من المواد.

النظم البيئية

الع ّد التنازلي
َ
لالنقراض
يحدث النقراض الحقيقي عندما يموت
آخر عضو من أحد أ
النواع ،لكن يمكن
لنوع مزدهر ظاهريًّا أن يُبدي مؤشرات
وظيفيا ـ
منقرضا
انقراض ـ أي يصبح
ً
ًّ
أن تقوم
ن
م
أندر
أعداده
إذا أصبحت
ِ ْ ْ
اليكولوجي (البيئي)؛
بدوره في النظام إ
مما يؤدى إلى انقراض أنواع أخرى
تعتمد عليهً ،
أن تؤدي
فمثل ،يمكن ْ
معدلت وفيات أعلى من المعتاد في
نوع من الفرائس الوفيرة إلى انقراض
حيوان مفترس يعتمد على وفرة تلك

الفرائس .وقد أظهر بو إبنمان وزملؤه
في سلسلة من دراسات النماذج أن
أ
اليكولوجي التي يرجح
النواع بالنظام إ
انقراضها ً
أول ـ في  %80من الحالت ـ
ليست هي التي يزداد معدل وفياتها،
بل أحد أ
النواع المرتبط بها في الشبكة
الغذائية .وتدعم هذه النتائج حالة
النهج أ
الكثر توج ًها نحو النظام البيئي
ككل لدى تقرير المستويات المستهدف
تحقيقها لتجمعات أ
النواع في النظم
المهددة.
اليكولوجية
إ
َّ
High frequency of functional
extinctions in ecological
networks
T Säterberg et al
doi:10.1038/nature12277
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التقنيات المجهرية

الفيزياء

إلكترونيـات َل ِدنَ ة
جدا ،وال تنكسر
خفيفة ًّ

سوليتونات في غاز
فيرمي فائق الميوعة

اللكترونيات المرنة كتقنية
تظهر إ
سائدة أ
للجهزة الذكية المحمولة
القابلة للرتداء ،وكذلك للتطبيقات
كالتن برنر
الطبية الحيوية .لقد َش َّق ِ
وزملؤه آفاقًا جديدة بتصنيع رقائق
إلكترونية غير محسوسة ،وغير قابلة
اضيا ،وخفيفة ،يمكنها
للكسر افتر ًّ
أن تتخذ أي شكل مرغوب .وتتكون
تلك الشرائح من ترانزستورات
عضوية مع بوابة أكسيديّة فائقة
كهربائيا من
الكثافة ،تعزل نفسها
ًّ
خلل ُس ْمك يبلغ بضعة نانومترات،
مترسب على أغشية لدنة (بلستيكية)
بس ْمك ُكلِّي يبلغ
فائقة الخفةُ ،
ميكرومترين .ويمكنها أن تتحمل
والم ّ
ط بشكل حاد ومتكرر،
ال َّث ْني َ
وأن تعمل
كورقة،
تتجعد
وأن
ْ
ْ
في درجات حرارة مرتفعة وبيئات
رطبة .وأظهر الباحثون أن الرقائق
اللكترونية المرنة يمكنها العمل
إ
كمستشعر باللمس على نموذج للفك
ِ
العلوي البشري ،مما يوضح إمكانات
تلك التقنية في الرعاية الصحية
والمراقبة.
An ultra-lightweight design
for imperceptible plastic
electronics
M Kaltenbrunner et al
doi:10.1038/nature12314

تحدث السوليتونات  Solitonsـ وهي
موجات منفردة ،تحتفظ بشكلها أثناء
التقدم ـ في أنظمة غير خطية،
تتفاوت من قنوات الماء السطحية حتى
الحامض النووي ،وتعمل ِكم َج ّسات
رائعة في الوسط الذي تنتشر خلله.
كو َن الباحثون موجات سوليتون طويلة
ّ
العمر في مائع فائق قوي التفاعل
الفيرميونية،
من ذرات الليثيوم
ّ
ورصدوا حركتها بشكل مباشر .ومع
ضبط التفاعلت ،تزداد الكتلة الفعالة
لموجات السوليتون بمعامل ل يقل
عن  200مرة ،وهي قيمة تزيد بخمسين
المتنبأ بها نظريًّا.
ضعفًا عن القيمة
َّ
عد زيادة الكتلة المرصودة علمةً
وتُ ّ
على تذبذبات كَمية قوية ،وتوفر
الديناميات
مرجعية مهمة لنظريات
ّ
ّ
غير المتزنة والخاصة بالفيرميونات
المتفاعلة بقوة.
Heavy solitons in a fermionic
superfluid
T Yefsah et al
doi:10.1038/nature12338
الجينوميات
ّ

جينوميات ميكروبات
مستزرعة
غير
َ
تتيح لنا تتابعات الجينوم المتاحة
حاليا رؤية ضيقة لتنوع الكائنات
ً
الحية الدقيقة اللفت ،ألن غالبيتها
العظمى لم تكن تُزرع في ُمستنبت
نَ ِق ّي .وهنا ،استخدمت تانيا ڤويكه
الجينوميات أحادية الخليا؛
وزملؤها
ّ
لستهداف وفكّ تتابعات  201من خليا
الجراثيم العتائق أ
(الركيا) والبكتيريا غير
واطن متنوعة.
المستزرعة من تسعة َم ِ
وتكشف هذه المعلومات علقات
عديدة داخل الشعبة ،وفيما بين
أ
يضية غير
ُّ
الش َعب ،وعدد من السمات ال ّ
المتوقعة .وحسب البيانات الجديدة،
يقترح الباحثون تنقيحات تصنيفية في

الشكل أسفله | رقاقة إلكترونية
فائقة الدقة .أ ،رسم توضيحي لجهاز
استشعار رقيق ،نشط المصفوفة ،واسع
المساحة ،بحساسية لمس ()12×12
جدا،
بكسل .ب ،رقائق لدنة رقيقة ًّ
إلكترونية فائقة الخفة ( 3جرامات لكل
متر مربع)؛ تهبط على أ
الرض أبطأ من
ريشة؛ ولذلك ..فهي غير قابلة للنكسار.
شريط المقياس ،سنتيمتران .ج ،تصبح
الس ْمك
أجهزتنا فائقة المرونة عندما يبلغ ُّ
ميكرومترين فقط ،ويمكن تجعيدها
كورقة .شريط المقياس ،سنتيمتر
واحد.
ﺃ

ﺏ

نطاقات العتائق والبكتيريا ،ومن ضمنها
مقترح إلعادة تنظيم جراثيم العتائق
َوق ّية.
إلى ثلث شعب ف ِ
Insights into the phylogeny and
coding potential of microbial
dark matter
C Rinke et al
doi:10.1038/nature12352
المناعة

ﺏ

ﺝ

الخاليا التائي ّـة ترتبط
األيضيـة
بالكفاءة
ّ
تلعب الخليا التائية التنظيمية Treg
المعبرة عن  FOXP3ـ وهو بروتين
ِّ
منخرط في استجابات جهاز المناعة
دورا محوريًّا في ال َت َح ُّمل المناعي
ـ ً
والتزان الحيوي .وهنا أظهر هونجبو
تشي وزملؤه أن التخليق الحيوي
للكولسترول المعتمد على بروتين
( mTORC1هدف مركَّب رابامايسين)1
مهم لوظيفة الخليا التائية التنظيمية،
ويعمل جز ًّئيا عن طريق زيادة تنظيم
الم ْس َتف ِْعلين  ،CTLA-4و.ICOS
جزيئات ُ
وتشير هذه النتيجة إلى صلة بين
الشارات المناعية ،وحالة أيض الخلية.
إ
mTORC1 couples immune
signals and metabolic
programming to establish Tregcell function
H Zeng et al
doi:10.1038/nature12297
علوم المناخ

التأثيرات المناخي ّــة
طويلة األمد للمحيطات
في عام  ،1964توقع عالم أ
الرصاد
أ ِ
المريكي جاكوب
الجوية النرويجي
ركنس أن التفاعلت بين الغلف
ِب ِي ِ
الجوي والمحيطات سوف تكون لها
تأثيرات متضادة ،بحسب النطاق
الزمني للتفاعل :ففي النطاقات
السنوية ،يتحكم الغلف الجوي
في درجة الحرارة السطحية للبحار،
لكن في النطاقات الزمنية متعددة
ﺝ

ﺑﻜﺴﻞ ﻟَ ﻤﺴﻲ
ﺭﻗﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﺒﺖ
ﺧﻂ ﺍﻟﻜَﻠﻤﺔ

ﺃ

ﺟﻬﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ
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العقود ،تكون المحيطات هي المحرك
الرئيس لتقلبات الغلف الجوي .تم
قبول النقطة أ
الولى ،واس ُتخدمت
أعمال النماذج المناخية لدعم النقطة
الخرى ،لكن حتى آ
أ
الن لم يُق ََّدم
دليل رصدي حاسم لدعم تحكُّم
ومؤخرا،
المحيط في الغلف الجوي .أ ً
الدلة
جمع سيرجي جوليف وزملؤه
الر ْص ِديّة المتاحة؛ وأظهروا أنه ـ على
أَّ
القل بشمال أ
الطلسي ـ يحرك المحيط
التقلبات في تدفق الحرارة السطحية،
وذلك على مدى عدة عقود.
North Atlantic Ocean control
on surface heat flux on
multidecadal timescales
S Gulev
doi:10.1038/nature12268
الشكل أعاله | نمط مكاني للترابط بين
مؤشر تقلب أ
الطلسي متعدد العقود
( )AMVفي درجات حرارة سطح البحر
( ،)SSTوشذوذ تدفق الحرارة السطحية
المضطربة لمكونات قصيرة أ
المد وطويلة
أ
المد .أ ،ظواهر مناخية ملموسة في الفترة
من  2007–1880لدرجة حرارة سطح البحر
(( )SSTخطوط كونتور زرقاء) والضطراب
السطحي المحسوس ،والتدفق الحراري
الكامن (تظليل) .التحليل المناخي لتدفق
الحرارة السطحية على أساس تسلسلت
( )o^5الزمنية .ب ،ج ،الترابط بين مؤشر
تقلب أ
الطلسي ( )AMVالخاص بدرجات
حرارة سطح البحر ( )SSTوالشذوذ المحلي
للضطراب السطحي المحسوس ،والتدفق
العقدي طويل
الحراري الكامن
للمكون ِ
ِّ
المد (ب) والمكون السنوي قصير أ
أ
المد
ِّ
أ
حتسب مؤشر تقلب الطلسي متعدد
(ج) .يُ َ
العقود ( )AMVالخاص بدرجات حرارة
سطح البحر ( )SSTكمتوسط شذوذ درجات
حرارة سطح البحر ( )SSTعبر نطاق خطوط
العرض ً 50ْ—35
شمال (صندوق رصاصي
في أ) .في ترابط ب و ج ،تشير الصناديق
تبعا
السوداء إلى مستوى دللة يبلغ ً ،%95
لختبار الطور العشوائي.
الطبعة العربية |

سبتمبر
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
الزيركون غير المرتطم الناشئ عن
الطالق .أ ،صورة مجهرية إلكترونية
�
ثانوية لحبيبات الباديليت ()baddeleyite
الدقيقة مكتملة أ
الوجه ،بعد اجتثاث
جزئي (أعلى اليسار) بواسطة مطياف
الكتلة أ
اليوني الثانوي ( .)SIMSيلحظ
قوامه الحبيبي المجهري الناتج عن التحول
الشكلي بسبب الرتطام .ب ،صورة لمعان
كاثودي ،تكشف عن طوق من بقايا عناصر
سطحية ،وهو سمة مميزة للتبلر الناري،
وإطار الزيركون (أرجواني ماجنتا) على
أ
للج ْيب المنصهر
جانب الحبيبات القرب َ
أ
الم َّبرد .ج ،خريطة عناصر زائفة اللوان،
ُ
أساسها مطياف تشتتي لطاقة أ
الشعة
َ َ ُّ ِ
السينية تظهر عناصر الباديليت (ليلكي)،
وإطار الزيركون (أحمر) والماسكيلينايت
اللكترون
(أخضر) .د ،خريطة حيود إ
المرتدة لتباين (شدة إشارة الحيود) (50
نانومترا حجم الخطوة) تشير إلى حيود
ً
ضعيفة في كل أ
الطوار ،بسبب الصطدام،
عدا بلورات إطار الزيركون غير المرتطم
(أحمر) الذي نشأ أثناء النطلق من المريخ
(يظهر الصندوق الصغير الملصق نمطًا
تمثيليا لحيود إلكترون الزيركون).
ًّ

علم الفلﻚ

حل مشكلة أعمار
نيازﻙ المريــخ
تعود أصول القليل من النيازك التي
تسقط على أ
الرض إلى المريخ .كان
العمر الحقيقي لتلك العينات النادرة
من سطح المريخ موضو ًعا لسجال
استمر عقو ًدا ،ووصلت الفروق بين
وح َس َم
أعمارها إلى أربعة مليارات سنةَ .
ديزموند موزر وزملؤه تلك المشكلة
باستخدام نهج جديد لتقدير عمر
أحداث إطلق النيازك عبر استقصاء
نانوي المستوى لمناطق وهياكل نمو
البلورات .وكشف تحليل الباحثين
لمقاومة معادن الباديليت المجهرية
ومعادن نارية عديدة في نيزك مريخي
(شمال غرب أفريقيا  )52988ـ تعرض
لصدمة شديدة ـ عن أنه ناتج تبلري من
النشاط البركاني المريخي في أ
الربعمائة
مليون سنة الماضية .وقد َّأرخت
تقديرات التكوين السابقة ـ البالغة
أربعة مليارات سنة ـ بالفعل لبقايا
توقيع لحدث انصهار بالوشاح الغابر
الذي اس ُت ِم َدت منه الصهارة .وتؤكد تلك
فوار تحت
النتائج وجود وشاح غابر غير ّ
نسبيا.
ا
عمر
قشرة بركانية
َّ
ّ
مريخية أحدث ً
Solving the Martian meteorite
age conundrum using microbaddeleyite and launchgenerated zircon
D Moser et al
doi:10.1038/nature12341

الجينوميات

للق َر َدة
ﺻورة جينية ِ
المهددة
العليا
َّ
في محاولة لتقديم تَ َب ُّصر أفضل
بالختلف الجيني لدى القردة
العليا ،قام باحثون بفك التتابعات
الجينومية إلجمالي  79فر ًدا مولو ًدا في
أ
الع ِّي َنة
البرية ،أو في ال َ ْسر .وشملت َ
جميع أنواع القردة العليا الستة،
وسبعة أنواع فرعية .وألقت بيانات
الباحثين وتحليلتهم الضو َء على

الشكل أسفله | بيانات بنيوية مجهرية
بادياليت المريخ تُظ ِْهر تقسيم
لحبيبات
ِ
النمو الناري ،وحالة الرتطام ،وإطار

ﺏ
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التركيبة السكانية ،وتدفق الجينات،
والستيلد الداخلي (التهجين
والديناميات المستن َت َجة
الذاتي)،
ّ
حول أحجام التجمعات السكانية
الفعالة ،والختلفات في معدل َفقْد
الجينات بين القردة العليا .ويوفر هذا
الفهرس الجديد لتنوع جينوم القردة
مصدرا ق َِّي ًما لدراسات التطور،
العليا
ً
على أ
النواع.
والحفاظ
Great ape genetic diversity and
population history
J Prado-Martinez et al
doi:10.1038/nature12228
استنبات األعضاء

المستح ّ
ﺚ
برعم الكبد
َ
لتجدد األعضاء
خطوةٌ
ﱡ
في هذه الدراسة إلثبات صحة
المفهوم ،ل ََّخ َص هايدكي تانيجوتشي
وزملؤه إعادة الترتيب الخلوي التي
تحدث في الجنين خلل تطور برعم
العضو ـ في هذه الحالة برعم الكبد ـ
باستخدام نظام في المختبر ،يتألف
من خليا جذعية بشرية مستحثة
ُم َت َع ِّددة الق ُْد َرات ( ،)iPSمحددة
بسللَة َخل َِويَّة كبدية في ُم ْس َت ْن َبت
ُ
ولحمية بينية
طانية
ّ
مختلط مع خليا ِب َّ
بشرية .وأ َّدى استزراع براعم الكبد
الناتجة إلى توليد أنسجة تكوين أ
الوعية
وأنسجة وظيفية كبدية بشرية لدى
ناع ّي .ويسلط هذا
فئران َ
الم ِ
الع َوز َ
العمل الضو َء على استنبات برعم
واعد
كنهج أجديد ِ
العضو واستزراعهٍ ،
للعلج التجددي لفشل العضاء.
Vascularized and functional
human liver from an iPSCderived organ bud transplant
T Takebe et al
doi:10.1038/nature12271
إنفلونزا الطيور

فحﺺ معزوالت
فيروﺱ H7N9
ظهر فيروس إنفلونزا الطيور H7N9
في التجمعات السكانية البشرية على
بر الصين في فبراير  .2013وبحلول
السبوع أ
أ
الول من شهر يوليو ،سجلت
منظمة الصحة العالمية  133حالة
إصابة ،منها  43حالة وفاة .ترتبط معظم
الحالت حتى آ
الن بأسواق الطيور الحية.
مؤخرا بدوريّة
وكانت دراستان نُشرتا ً
«نيتشر» قد تناولتا خصائص فيروس
المستقبلت .ووجدت
 H7N9في تقييد
ِ
الدراستان أن الفيروس اكتسب القدرة

على تقييد ُمس َت ِقبل حمض السياليك
البشري المرتبط مع  ،a-2,3لكن ل يزال
يحتفظ بتفضيل التقيد بمستقبلت
الطيور المرتبطة مع  ،-2،3وهو عامل
يحد من تطور الفيروس أكثر نحو
قد ّ
النتقال بكفاءة بين البشر .وقد ّ
حل
أيضا ِالب ْن َية
ستيفن جامبلن وزملؤه ً
البلورية للجلوتينين الدموي  H7في
مجمع مع نظائر مستقبلت ،كاشفين
تفاصيل كيفية نشوء خصائص تقييد
المستقبلت البشرية .من ناحية أخرى،
درس يويلونج شو وزملؤه نمط عدوى
الفيروس في أنسجة الرئة .ففي معزولت
الرئة والقصبة الهوائية ،يصيب الفيروس
بالجهاز التنفسي
الخليا الظهارية ِ
الخليا الرئ َِويَّة
السفلي ،والنوع الثاني من َ
في الحويصلت الرئ َِويَّة ،وهو أقدر على
التكرار في الجهاز التنفسي السفلي،
مقارنةً بالقصبة الهوائية ،كعامل محتمل
في عدم كفاءة انتقال الفيروس من
إنسان إلى آخر حتى آ
الن .وأورد الباحثون
الدم في بعض
ً
أيضا أن ف َْرط سيتوكين َّ
المرضى ـ عاصفة السيتوكين التي تسهم
في حدة المرض ـ تماثل تلك التي
شوهدت في بعض التهابات .H5N1
Receptor binding by an H7N9
influenza virus from humans
X Xiong et al
doi:10.1038/nature12372
Biological features of novel
avian influenza A )H7N9( virus
J Zhou et al
doi:10.1038/nature12379
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طالع نصوص األبحاث فى عدد  1أغسطس
من َد ْو ِر ّية "نيتشر" الدولية.

علم الخلية

خط تنافسي في
الجنينية
األنسجة
ّ
التنافس الخلوي هو آلية توازن .وقد
لُوحظ ألول مرة في ذبابة الفاكهة،
حيث يتم فيها استئصال خليا قابلة
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للحياة ـ لكنها دون المستوى أ
المثل
أ
النية .ودور آلية
ـ من النسجة ال َّت َو ّ
واضحا،
التوازن البيولوجي ليس
ً
لكن هنا يُظ ِْهر ميجيل توريز وزملؤه
هذه الظاهرة لدى عملها في أنسجة
الثدييات للمرة أ
الولى ،ويقترحون لها
وظيفة محتملة .استخدم الباحثون
اثيا في الجسم الحي؛ لتوليد
ً
نهجا ور ًّ
تعبير ف َُس ْي ِف َسائي من بروتين  Mycفي
أ
الَديم الظ َِّاهر للفئران ،وهي أنسجة
جنينية تحتوي على خليا جذعية
مستحثة متعددة القدرات ،تولِّد
بدورها الجنين بأكمله .وأظهر الباحثون
أن التنافس الخلوي يجري تعزيزه
باختلل في جرعة بروتين  Mycبين
الخليا المتجاورة ،وأظهروا استئصال
خليا منخفضة المستويات النسبية من
 c-mycمن خلل موت الخليا المبرمج.
دورا لل َتنافس
وتقترح هذه النتائج ً
الخلوي في الستفادة المثلى من تجمع
الخليا الجذعية أ
للَديم الظَّاهر.
Myc-driven endogenous
cell competition in the early
mammalian embryo
C ClaverÍa et al
doi:10.1038/nature12389
مرض الزهايمر

نشوء مرض الزهايمر
متأخر البدايــة
ﱢ
يمكن أن يكون الحاملون لجين
سمى أليل صميم البروتين
ِ
متناظر يُ َّ
الشحمي ( )APOE4لجين APOE
أكثر عرضةً لنشوء مرض الزهايمر
متأخر البداية بعشر مرات،
ِّ
مقارنةً بأولئك الذين يحملون
المتغايرات أ
الخرى منه ،وقد
يكونون عرضةً لبداية نشوء المرض
مبكرا .وقد حلَّل آسا أبيليوفيتش
ً
وزملؤه كل التعبير الجيني بقشرة
الدماغ لترانسكريبتوم الحاملين
ألليل صميم البروتين الشحمي
(مرضيا)،
( ،)APOE4غير المتأثرين
ًّ
متأخر
ول ََدى مرضى الزهايمر ِّ
البداية؛ فوجدوا أن أنماط التعبير
الجيني في الحاملين تتحول بمرور
الوقت نحو أ
النماط التي ظهرت
لدى مرضى الزهايمر .استخدم
ً
تحليل تمييزيًّا لشبكة
الباحثون
ارتباطات التعبير المشترك؛ لتحديد
الجينات المقترحة لعقدة التنظيم
تتوسط تأثير APOE4
الرئيسة التي ّ
في ترانسكريبتوم الدماغ .وهناك
كثير من أبرز الجينات المقترحة
ٌ
ٌ
معروف سابقًا ،أو هي منظِّمات
جديدة لمعالجة وانتقال بروتين

ﺃ

1xVAF

5xVAF

1xLBL

5xLBL

1 cm

ﺏ
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1xLBL

ﺳﻄﺢ

 100ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
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50
ً
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علوم المواد

للم ّد
جسيمية
موﺻالت
نانوية قابلة َ
ّ
ّ
ﱢ

اللكترونيات المرنة والرقع العصبية
يتطلب استزراع إ
ومح ِّفزات القلب ،والروبوتات اللينة ،وشاشات العرض
للم ّد والتوصيل العالي،
ِّ
المتمددة ق َْد ًرا مر ً
تفعا من القابلية َ
خاص َّيتان يصعب الجمع بينها .وتشير هذه الدراسة
وهما ِّ
إلى مركبات جسيمات نانوية من عديد اليوريثان /الذهب
الم ّد .تستخدم
التي تجمع التوصيل العالي ،وقابلية َ
للم ّد ـ بشكل عام ـ أنابيب
الموصلت التقليدية القابلة َ
ِّ
موصلة،
نات
كمكو
تفعة،
ر
م
نانوية ،أو أسلك نانوية بنسب
ِّ
ِّ
جيدا ،رغم انخفاض
لكن تلك المواد الجديدة تحقق أدا ًء ً
نسب الجسيمات النانوية بها .تُش َتق خصائص المركبات
الجهاد ،وتمتلك ميزة
من التنظيم الذاتي الديناميكي تحت إ
إلكترونيا.
للضبط
قابلة
إضافية ،تتمثل في خواص لزجة مرنة
ًّ
سلف أ
الميلويد ،يشمل  ،APBA2و
َ
 ،FYNو ،RNF219و .SV2Aكذلك،
المتغيرات الجينية الشائعة لكل من
 FYNو RNF219تتنبأ بالعمر عند
بداية المرض بطريقة تعتمد على
وأخيرا ،ظهر أن مثبط
.APOE4
ً
 SV2Aالمضاد للصرع «لڤتيراستام»
 levetiracetamيكبح معالجة APP
في الخليا المستزرعة من حاملي
مزيدا
 ،APOE4وهو تفاعل يستحق ً
من الدراسة.
Integrative genomics
identifies APOE ε4 effectors in
Alzheimer’s disease
H Rhinn et al
doi:10.1038/nature12415

Stretchable nanoparticle conductors with selforganized conductive pathways
Y Kim et al
doi:10.1038/nature12401

الشكل أعاله | تحضير مركبات من جسيمات البولي يُوريثان
النانوية .أ ،صور فوتوغرافية لطبقة رقيقة قائمة بذاتها PU/(500
كومة  LBL×5مدمجةُ ،صنعت الطبقة الرقيقة القائمة بذاتها
ْ ،)NP
وكومة ُ VAF×5مدمجة.
(،)VAF
اغ
ر
الف
بمساعدة
التلبد
بتقنية
ْ
ب ،صور مجهر إلكترون المسح ( )SEMلـ LBL×1و .VAF×1ج،
صور مقطعية ملتقطة من خلل مجهر إلكترون المسح لـLBL×5
و.VAF×5

الكيمياء الحيوية البنيوية

البنَ ى البكتيرية
ِ
المصد َرة لعدة عقاقير
ﱢ
مثبطات الناقلت البكتيرية لتدفق
العقاقير المتعددة ضروريةٌ لمكافحة
مقاومة البكتيريا للعقاقير المتعددة،
حاليا ل تتوافر مثبطات مفيدة
لكن ً
إكلينيكيا .وييسر ناقل تدفق العقاقير
ًّ
المتعددة  AcrBونظراؤه مقاومة عقاقير
متعددة بواسطة مسببات أ
المراض
ِّ
سالبة الجرام .وفي هذه الدراسة،
وصف أكيهيتو ياماجوتشي وزملؤه أول
بنى كريستالية أ
بالشعة السينية لناقل
َِ
تدفق العقاقير المتعددة (المقيد

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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للمثبط)  AcrBونظيره  .MexBيتقيد
البير ُيدوبيريميدين
المثبط ،المشتق من ِ
 ،pyridopyrimidineفي ُحفرة
كارهة للماء ،ويثبط الدوران الوظيفي
لمونوميرات  .AcrB/MexBقد تسهل
المقيدة بالمثبط تطوير
هذه ِالب َنى َّ
مثبطات جديدة من هذه العائلة من
ناقلت تدفق العقاقير المتعددة،
التي يمكن استخدامها مع المضادات
الحيوية الموجودة؛ للمساعدة في
جعلها أكثر فعالية.
Structural basis for the
inhibition of bacterial
multidrug exporters
R Nakashima et al
doi:10.1038/nature12300
الطبعة العربية |
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حركة الصهارة
قبل االندالع
يعرض فيليب روبريشت ،وتيري
نموذجا لتوزيع النيكل ببلورات
بلنك
ً
الزيتوني أ
ولية؛ إلظهار كيف
ال
الزبرجد
َّ
ّأن إعادة شحن الوشاح لغرف الصهارة
ـ وهي خزانات تحت أ
الرض ،حيث
تحل الصهارة في طريقها من الوشاح
العلوي إلى سطح أ
الرض ـ قد تحدث
في مستويات زمنية قصيرة بقدر زمن
الندلعات البركانية ذاتها .وفي مثال
من بركان إيرازو ،وهو البركان أ
النشط
بكوستاريكا ،تصعد الصهارة ـ كما يبدو
ـ من مصدرها بالوشاح عبر حوالي 35
كيلومترا من القشرة الصخرية في فترة
ً
تتراوح بين شهور وأعوام .وعاد ًة ما يتم
رصد علمات الضطراب البركاني على
السطح أو القشرة العلوية ،بينما تشير
تتبع حركة
هذه الدراسة إلى جدوى ُّ
الصهارة ـ المؤدية إلى اندلع بركاني ـ
من قاعدة القشرة إلى السطح.
Feeding andesitic eruptions
with a high-speed connection
from the mantle
P Ruprecht et al
doi:10.1038/nature12342
علم األعصاﺏ

يتيح ترمومتر نانوي الحجم ـ يمكنه
قياس درجات الحرارة بوضوح ودقة
عالية ،والندماج بالخليا الحية ـ أدا ًة
قوية جديدة لنطاقات عديدة من
أ
البحاث البيولوجية والطبية .وتصف
جديدا لقياس
سبارا ً
هذه الدراسة ِم ً
درجات الحرارة على المستوى النانوي
تماما .يستخدم الجهاز
بما يحقق ذلك ً
معالجةً كمية لمراكز ألوان الفراغ
النيتروجيني في بلورات الماس النانوية.
وهذه بدورها تؤوي الحركة المغزلية
إللكترون مفرد ،ولها خواص وميض
محددة ،تعتمد بشكل حساس على درجة
الحرارة المحلية .وأظهر المؤلفون إمكانية
قياس تلك الخواص بدقة مكانية تبلغ
 200نانومتر .وبإدخال �كل من الماسات
النانوية وجسيمات نانوية من الذهب
إلى خلية ِل ِيف ّية جنينية بشرية مفردة،
أظهر الباحثون تحك ًُّما في تدرج الحرارة،
وتعيين المستويات تحت الخلوية.

MAM

مستم ّد
تغيير الحركة
َ
من عصبونات V0
التحرك على تنشيط منسق
ينطوي ُّ
ومتتابع لعصبونات وعضلت على
حدد أوليه كين
جانبي الجسم .وقد َّ
وزملؤه مجموعة من عصبونات العمود
نسخيا ،هي عصبونات
الم َع َّرفة
الفقري ُ
ًّ
السلف p0
نطاق
من
المشتقة
V0
َ
من الحبل الشوكي البطني ،باعتبارها
مسؤولة عن السيطرة على تناوب
أ
الطراف اليسرى واليمنى بحركة الفأر.
�
وكل من عصبونات  V0الستثارية
والمثبطة ،واستئصال مجموعات فردية
انتقائيا
منها يؤدي إلى إضعاف التناوب
ً
عند سرعات حركة مختلفة.
Dual-mode operation of
neuronal networks involved in
left–right alternation
A Talpalar et al
doi:10.1038/nature12286
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عندما تتم ترجمة الحمض النووي
الريبى المرسال ( )mRNAإلى بروتين،
الم َر ِّمز للبروتين
ُح ِّد َدت نهاية التتابع ُ
بـ(كودون) وقف ثلثي القواعد
النيتروجينية .وكودونات الوقف ل
ّ
مؤخرا
تُ ِّرمز لحمض أميني ،لكن ظهر
ً
أن تغيير القاعدة أ
الولى إلى يوريدين
زائف ( ،Ψأيزومر جليكوسايد–سي
من نيوكليوسايديوريدين) يتيح إدماج
حمض أميني ،بحيث إن الترجمة يمكن
وحدد
أن تستمر بعد كودون التوقفَّ .
ڤينكي راماكريشنان وزملؤه ِب ْن َية الوحدة
الفرعية الريبوسومية  30Sفي مجمع
مع الحمض النووي الريبى المرسال مع
 ΨAGفي موقع  ،Aوجزء من الحمض
النووي الريبي الناقل للسيرين .وتكشف
ِالب ْن َية اقترانًا غير متوقَّع لقواعد بيورين–
بيورين في الموقع أ
الول من الكودون،
واقترانًا غير عادي في الموقعين الثاني
وتقدم هذه الدراسة أدلّةً
والثالثِّ .
إضافية على ل ُُدونَة مركز فك الترميز في
الريبوسوم.
Unusual base pairing during the
decoding of a stop codon by the
ribosome
I Fernández et al
doi:10.1038/nature12302

Nanometre-scale thermometry
in a living cell
G Kucsko et al
doi:10.1038/nature12373
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موسمية بالمحيط
دورات
ّ
الهـادﺉ االستـوائـي
تغيرات إالشعاع الشمسي
في معظم مناطق المحيط غير الستوائية ،تهيمن ُّ
الموسمية للمحيط .وهناك دورة موسمية قوية لدرجة
الموسمية على الدورة
ّ
ّ
حرارة سطح البحر في المناطق المدارية ،رغم ثبات مدخلت إالشعاع الشمسي
قدم جيمس موم وزملؤه ملحظات امتدت عدة سنوات ،تُظ ِْهر
نسبيا .وقد َّ
ًّ
كبيرا من نطاق الدورة الموسمية
ا
ء
جز
يمثل
أسفل
من
المضطرب
أن الختلط
ً ً
لدرجة حرارة سطح المحيط بمنطقة اللسان البارد بالمحيط الهادئ الستوائي عند
 .140º Wوينبغي أن تُ ْس ِهم هذه النتائج في تحسين فهم دورة إلنينيو /التذبذب
الجنوبي ،وفي زيادة دقة كثير من نماذج مناخ المحيط–الغلف الجوي.
Seasonal sea surface cooling in the equatorial Pacific cold
tongue controlled by ocean mixing
J Moum et al
doi:10.1038/nature12363
الشكل أعاله | مقاطع رأسية موسمية متوسطة لـتدفق حرارة الضطراب .المنحنيات
المعروضة تعود لمواسم (فصول) ديسمبر– فبراير ( ،)DJFمارس – مايو ( ،)MAMيونيو–
أغسطس ( ،)JJAسبتمبر– نوفمبر ( .)SONيشير فيض الحرارة الموجب إلى التسخين من
أعلى .يوضح التظليل  %95من حدود الثقة التمهيدية على متوسطات ،أساسها معدلت
 15دقيقةُ .ع ِر َضت ِق َيم  Ih-J0qبوحدات ( W m-2لكل متر مربع) كأشرطة عمودية.
الوراثة الجزيئية

الجينية،
الﺬاكرة غير
ّ
وتعدد القدرات
ﱡ
درس تود إيفانز وزملؤه ما إذا كان
إنزيم سايتيدين دي–أمينيز ()AID
المستحث بالتنشيط ينظم الذاكرة
َ
اللجينية أثناء إعادة برمجة الخليا

الجسدية كخليا جذعية مستحثة
ُم َت َع ِّددة الق ُْد َرات ( ،)iPSأم ل.
الليفية المحورة
وباستخدام الخليا
ّ
النزيم ،لحظ
لتكون منقوصة هذا إ
الباحثون أن الخليا المحورة كانت
مفرطة الستجابة بشكل عابر لعملية
إعادة البرمجة .وبرغم أنها تستفتح
التعبير عن جينات تعدد القدرات،
النزيم
فإن الخليا التي تفتقد هذا إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تفشل في تحقيق استقرار حالَة تعدد
الق ُْد َرات .ويرى الباحثون أن هذا
النزيم ينظم هذه الخطوة المتأخرة؛
إ
تعدد القدرات بإزالة
ار
ر
استق
لتحقيق
ُّ
ذاكرة غير جينية؛ لتعزيز التعبير عن
جينات شبكة تعدد القدرات الثانوية.
AID stabilizes stem-cell
phenotype by removing
epigenetic memory of
pluripotency genes
R Kumar et al
doi:10.1038/nature12299

علوم الكون

أعمار العناقيد
بالم َج َّرة
الكروية َ
ّ
تطبق هذه الدراسة تقنيةً لقياس أعمار
ِّ
العناقيد الكرويّة ،بنا ًء على نموذج
تبريد قزم أبيض ،وهي تقنية ِتح ّد من
الشكوك المصاحبة للمعدنية (أي وفرة
أ
يحدد
العناصر الثقل من الهيليوم)ِّ .
يقدر
عمرا مطلقًا َّ
براد هانسن وزملؤه ً
بحوالي  0.7±9.9مليار سنة للعنقود
الكروي ( )Tucanae 47الغني بالمعادن،
وهو عمر يقل بحوالي ملياري سنة عما
تم استخلصه للعنقود ()NGC 6397
الفقير في المعادن من النماذج نفسها.
وهذا يدعم الفكرة القائلة بوجود فرق
قابل للقياس ـ بين العناقيد
في العمر ـ ِ
الفقيرة في المعادن ،أ
والخرى
الكروية
الغنية بها في مجرة درب ال ّتبانة ،وأن
فروق أ
العمار بين هذه العناقيد يمكن
أن تشير إلى التسلسل الذي تشكلت به
المجرة.
مكونات
ّ
An age difference of two billion
years between a metal-rich and a
metal-poor globular cluster
B Hansen et al
doi:10.1038/nature12334
الشكل أعاله | تسلسل  47توكـَناي لتبريد
القزم أ
البيض .النقاط السوداء الممتلئة
هي أ
القزام البيضاء المنتقاة قياسية الحركة
من  47توكـَناي ،والنقاط الخضراء الصغيرة
هي تلك أ
الجرام الواقعة خارج نطاق الحركة
أ
الق َيم الكثر بريقا (ألوان أشد
القياسيةِ .

البيولوجيا الجزيئية

ومنْ عﻪ
عامل اﻹطالﻕَ ،
طي البروتين
اختالل
ّ
التجميع بين
تمنع المرافقات الجزيئية
َ
سلسل البروتين الناشئة ،لكن ل يمكن
أيضا على ط َّي
اختبار ما إذا كانت تساعد ً
السلسلة المفردة باستخدام أساليب
الكيمياء الحيوية العامة ،أم ل .آ
والن،
وباستخدام ملقط ليزر لسحب أطراف
الم ِّقيد للمالتوز
جزيئات البروتين المفرد ُ
( ،)MBPأثبت ساندر تانز وزملؤه أن
المر ِافق البكتيري المعروف بعامل
ُ
إالطلق يحفظ استقرار ط َّي المواد
الوسيطة التي تتحول في نهاية المطاف
إلى الحالة أ
الصلية .وتشير النتائج إلى أن

مباشرا في توجيه
دورا
ُ
المر ِافقات تؤدي ً
ً
المساعدة.
ط َّي الترجمة
ِ
Reshaping of the conformational
search of a protein by the
chaperone trigger factor
A Mashaghi et al
doi:10.1038/nature12293
السرطان

تورﻁ بروتين االنْ ِدماج
ﱡ
في سرطان الدم
بروتين النْ ِدماج  AML1-ETOهو النتقال
الكروموسومي أ
الكثر شيو ًعا في سرطان
الدم النخاعي الحا ّد ( .)AMLوفيه،
المقيد للحمض النووي
يندمج النطاق ّ
في عامل النسخ المنتج للدم AML1
مع أربعة نطاقات محفوظة (-NHR1
 )4من بروتين  ،ETOوالبروتين المركب
تورط في كل من كبح الجينات
الناتج ُم ّ
وتنشيطها .وهنا ،تم تحليل مختلف
البروتينات التي تتفاعل مع AML1-ETO
داخلي المنشأ في خليا اللوكيميا أو
بينيا
ضاض َ
ابْ ِي ِ
الدم ،وظهر أن وسيطًا ًّ
مؤخرا ـ له
تحديده
تم
ـ
للبروتين
ُم ِّقي ًدا
ً
أهمية في تسرطن (ابيضاض) الدم.
A stable transcription factor
complex nucleated by
oligomeric AML1–ETO controls
leukaemogenesis
X Sun et al
doi:10.1038/nature12287

البيولوجيا الجزيئية

تجدد
التحكم في ُقدرات ﱡ
ديدان المستو ِرقات
ورقَات ديدان مفلطحة منتشرة
ُ
الم ْس َت ِ
والب َرك ،وتشتهر بقدرة
المياه
بمجاري
ِ
خارقة على تجديد أنسجتها .وهناك
مستورقات معروفة بأنها محدودة
ومؤخرا ،نُشرت
القدرة على التجدد.
ً
ثلث دراسات بدوريّة «نيتشر» حول
مستورقات تختلف قدراتها على التجدد،
وحول تحديد مسار إالشارات الجزيئية
/Wntبيتا–كاتينين ،وهو مهم في التطور
الجنيني وتوازن الكائنات الناضجة
عنصرا محوريًّا
متعددة الخليا ،بوصفه
ً
آ
حدد يوشيهيكو
للية التجدد .وقد َّ
أوميسونو وزملؤه إشارات  ERKوبيتا–
كاتينين كأساس لتدرج التخلق بامتداد
المحور أ
المامي الخلفي المطلوب
أيضا
للتجدد .وأظهر هؤلء الباحثون ً
أن تثبيط بيتا–كاتينين يمكن أن ينقذ
ورقَة Phagocata
تجدد الرأس في ُم ْس َت ِ
 ،Kawakatsuوهي بخلف ذلك ل
القطَع
تستطيع تجديد الرؤوس من ِ
الخلفية .وفي مستورقة Procotyla
 ،fluviatilisذات القدرة المحدودة
على تعويض أ
النسجة المفقودة ،أظهر
جيمس سايكس ،وفيليب نيومارك أن
إشارات  Wntتُنظَّم بشكل شا ّذ في
أ
النسجة ناقصة التجدد .ويؤدي خفض
تنظيم إشارات  Wntبهذه المناطق
إلى استرداد قدرات التجدد ،بما فيها
تشكيل أرومة التجديد ،وحتى الرؤوس
الجديدة .وأظهر جوكن رينك وزملؤه
أنه في دودة Dendrocoelum lacteum
ضعيفة التجدد ،يؤدي حذف مكونات
بمسار إشارات  Wntإلى استحداث قدرة
على تجديد أنسجة مفقودة.
The molecular logic for
planarian regeneration along
the anterior–posterior axis
Y Umesono et al
doi:10.1038/nature12359

الشكل أسفله | تأثيرات تثبيط ERK
دوائيا علی التنميط أ
المامي-الخلفي
�
أثناء التجدد .أ ،جزء من ذيل للضبط
والمقارنة في  .)15/Re-7d ( 15ب،
المعالجة بـجرعة  25ملّي مول U0126
منعت التجدد بمناطق  ،Hو ،Prو Phعند
 ،Re-7dلكنها أتاحت للمتجدد الحتفاظ
الصلية أ
باثنين من الفروع الخلفية أ
للمعاء
( ،)12/10كما يعاير بواسطة الصباغة
أ
بالجسام المضادة لمضادAADC-
(أخضر) ،وسببت فشل تجدد البلعوم
(صبغة  33342هويشت (أرجواني)
( .))12/12ج ،المعالجة بجرعة  6.25ملّي
مول  U0126سببت تجدد فرعين للقناة
الهضمية للمتجدد بمنطقة  Prالفتراضية
(17/5؛ قوس ،يسار) ،لكنها تركت تجديد
طبيعيا عند  Re-7d %100من
الرأس
ًّ
الحيوانات .n=17 ،سببت هذه المعالجة
أيضا فشل تجدد البلعوم (،17/13
يمين) .تم إظهار الدماغ في المنطقة
 Hوالبلعوم (النجمة * في أ) بالصباغة
بصبغة هويشت ( 33342أرجواني) .د،
مستويات التعبير الجيني النسبية عند
 ،Re-3dعلى النحو الذي يحدده تفاعل
سلسلة البوليميرات .qRT-تم تقسيم
المتجددات إلى أرباع على طول المحور
أ
المامي-الخلفي ( )APوتم عزل الحمض
النووي الريبي الكلي من كل ربع .تظهر
أ
النْ ِح َراف المعياري
الشرطة المتوسط ِ ±
لمكرارات اختبارات (qRT–PCR )n=3
لعينات الحمض النووي الريبي المجمعة
من كل ربع من  12حيوانًا (اختبارt-
للطالب **.)0.05>P*، 0.01>P
ﺏ  AADCﻭﺍﻷﻧﻮﻳﺔ

ﺃ  AADCﻭﺍﻷﻧﻮﻳﺔ

*
T

Ph

H

Pr

)Ctrl (Tail

)(15/15
ﺝ  AADCﻭﺍﻷﻧﻮﻳﺔ

)(5/17
ﺩ

)U0126 (25 µM

)(10/12
ﺃﻧﻮﻳﺔ
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احمر ًارا) أعضاء التسلسل الرئيس لسحابة
ماجلن الصغيرة ،بينما المقادير أ
الكثر خفوتًا
(ألوان أشد ُزرقة) هي لمجرات الخلفية
(الحمر إلى اليمين ،أ
أ
الزرق إلى اليسار).
أ
تُظ ِْهر الشبكة المبينة باللون الحمر توزيع
الخانات المستخدم لملحظات تعدادات
مونت كارلو.

Restoration of anterior
regeneration in a planarian
with limited regenerative ability
J Sikes et al
doi:10.1038/nature12403
Reactivating head regrowth
in a regeneration-deficient
planarian species
S Liu et al
doi:10.1038/nature12414

)(13/17
ﻫـ mkpA
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اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ

ٌ
ﻣﺘﺎﺣﺔ اﻵن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺧﺒﺎري
ﻣﻮﺟﺰ اﻻﺧﺒﺎر
أﻧﺒﺎء وآراء

أﺣﺪث ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ﻋﲆ ﺑُ ْﻌﺪ ﳌﺴ ٍﺔ ،أو ﻧﻘﺮ ٍة ﺑﻄﺮف اﻟ َﺒ َﻨﺎن ،أو
اﻧﺰﻻقٍ ﺑﺎﻹﺻﺒﻊ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺷﺔ!
واﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﺠﺎﻧًﺎ.
ْ
َﺣ ﱢﻤ ْﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ اﻵﻳﻔﻮن واﻷﻧﺪروﻳﺪ؛
iPhone is a trademark of Apple Inc.

ٍ
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻜﻞ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﱢ م  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎ َر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛري ،ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺪﱠ ْو ِر ّﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،اﻷوﱃ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎمل.

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻴﻮم؛ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﱠﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاءة أﺣﺪث اﻷﺧﺒﺎر واﻷﺑﺤﺎث
َﺣ ﱢﻤﻞ
َ
ﻛﻨﺖ ،وأﺛﻨﺎء ﺗَ َﻨ ﱡﻘﻠِﻚ.
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻘﺪﱠ ﻣﺔ ﻣﻦ َد ْو ِرﻳّﺔ  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻨام َ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ:
َﺣ ﱢﻤﻞ
َ
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مهـن عـلـمـيـــــة

الم ْس َت ِع ُّدون للمخاطرة يُ ْن ِشئون
التقنية الحيوية العلماء ُ
مستأجرة ص83 .
عمليات بحثية فردية في مختبرات
َ

ُّ
التــعلم الرقـمـي كيف تُ َص ِّمم محاضرات إلكترونية
النترنت ص85 .
عبر إ

وظائـف نيـتـشــر ألحدث قوائـم الوظائـف
والنصائح المهنية تابعwww.naturejobs.com :

فرصا للباحثين األجانب.
مؤسسات األبحاث في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر تتيح
ً

االنتقال

الوعد الشرق أوسطي
والمارات وقطر ف َُر ًصا إللحاق
تقدم المعاهد البحثية بالمملكة العربية السعودية إ
ِّ
أ
الباحثين الجانب بها.
كورين شيرماير

L TO R: OMAR SALEM/AFP/GETTY; JONATHAN GAINER/
ARABIANEYE/CORBIS; CARLOS CAZALIS/CORBIS

عندما قال دييجو كوادروس لزمالئه العلماء إنه بصدد
النتقال إلى العيش في قطر ،نظروا إليه بذهول .وسألوه
عما يمكن أن يجنيه من إجراء أبحاثه في بلد عربي صغير
ّ
كهذا ،فاحش الثراء بالنفط والغاز ،فقير من الناحية
تماما عن الجهود العلمية
العلمية؟ ماذا لو انفصم ً
المتضافرة وشبكات الزمالء والخبرات العلمية التي يمكن
تيسر عليه نجاحه العلمي؟
أن ِّ
كان كوادروس ـ عالم أ
الوبئة المولود في كولومبيا،
ِ
الذي كان بصدد إنهاء درجة الدكتوراة بجامعة كنتاكي
في مدينة ليكسينتون ـ يَ ْعلَم تمام العلم ما هو ُمق ِْدم
عليه .فقد صادف أبحاث ليث أبو رداد ،الباحث في
مجال الصحة العامة بكلية طب جامعة ويل كورنيل في
قطر ( )WCMC-Qـ وهو الفرع القطري بالدوحة لكلية
مهتما
طب جامعة ويل كورنيل في نيويورك ـ وصار
ًّ

بسائر أبحاث أبو رداد عن السكري ،وغيره من أ
المراض.
أيضا أن ف َُر َصه في الحصول على تمويل في
وقد عرف ً
الوليات المتحدة أ
المريكية بعد حصوله على درجة
الدكتوراة شبه معدومة .ففي عام  ،2010استفسر عن
فرص الدراسة لما بعد الدكتوراة بكلية طلب جامعة
ويل كورنيل في قطر ،فدعاه أبو رداد إلى فترة تدريبية
لمدة شهرين خالل فصل الصيف .أُ ْع ِج َب كوادروس بما
رآه خالل زيارته الوجيزة إلى قطر ،وعندما عرض عليه
منصبا لدارسي ما بعد الدكتوراة ،حزم
أبو رداد لحقًا
ً
وعاد إلى الشرق أ
الوسط.
كوادروس أمتعته؛
شهرا ،أبدى كوادروس سعادته بالخطوة التي
بعد ً 19
تقدم له
مارة
ال
أن
ا
ن
مبي
كوادروس
يقول
أقدم عليها.
إ
ِّ
ً
أ
أ
والقامة:
موارد كثيرة لالبحاث ،والسفر ،وشراء الجهزة ،إ
«أحصل على كل الدعم الذي أتمناه ،ويمكنني التركيز
على مشروع المالريا بنسبة  .»%100أ
ولول مرة خالل
مشواره العملي ،يدير كوادروس أموال مشروعه البحثي
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بمنحة لثالثة أعوام ،قدرها  100000دولر أمريكي ،من
برنامج «خبرات أبحاث صغار العلماء» التابع لصندوق
أ
البحاث الوطني القطري .ويرجع الفضل في بدل السفر
المقدم من أبو رداد والجامعة في أن كوادروس يستطيع
َّ
السفر بشكل منتظم لحضور مؤتمرات علمية في آسيا،
وأوروبا ،وأمريكا الشمالية .ول يشعر كوادروس بالعزلة
في الدوحة ..فالمدينة التعليمية للعاصمة القطرية ـ
ضخما ،تم تدشينه
وتكنولوجيا
علميا
التي تُ َع ّد
ً
ً
ًّ
مجمعا ًّ
في عام  1998بدعم من الحكومة ـ تستضيف فرو ًعا
للعديد من الجامعات أ
المريكية والبريطانية ،بما في
ذلك جامعة تكساس إيه آند إم ،وجامعة كارنيجي
«أشعر
ميلون ،وجامعة كوليدج لندن .يقول كوادروس:
ُ
كنت عليه في الوليات
أنني أتمتع بعالقات أفضل مما ُ
المتحدة أ
المريكية».
المعرفة قوة

ليست قطر المركز العلمي الطموح فحسب في شبه
أدركت المملكة العربية
أن
الجزيرة العربية ..فبعد ْ
ْ
أن منابع نفطهما
المتحدة
والمارات العربية
السعودية إ
ّ
ً
ً
وأن القتصاد المعرفي قد
،
آجال
أم
،
عاجال
إن
ّ
ستنضبْ ،
يكون هو مفتاح للرخاء المستقبلي ،بَذَ لَتا جهو ًدا حثيثة
وطموحة؛ كي تنال التقدير والعرفان العلمي الدولي
والتعليمي العالي ..فـ«جامعة الملك عبد هللا للعلوم
والتقنية»  KAUSTالسعودية ،التي تُ َد َّرس فيها المواد
النجليزية ،والواقعة في مركز ثول ،والتي َخ َّر َج ْت
باللغة إ
أول دفعة من حملة درجة الدكتوراة في ديسمبر
الطبعة العربية |

سبتمبر

81 | 2 0 1 3

مهن علمية

كبيرا من أبرز الباحثين
الماضي ،تفخر ّ
بأن لديها عد ًدا ً
الغربيين ضمن هيئتها التدريسية .وتستقطب «جامعة
نيويورك أبوظبي»  NYUADطلبة العلوم من شتى أرجاء
العالم لبرامجها التعليمية لطالب الجامعات (ليس لدى
الجامعة برامج لطالب الماجستير أو لشهادة الدكتوراة
تقدم جامعة باريس-السوربون أبوظبي برامج
بعد) ،بينما ِّ
النسانية والعلوم الجتماعية.
في العلوم إ
وقد شهد العقد المنصرم بزوغ نجم عدة جامعات
معنية بالعلوم المستقبلية ،تم تجهيزها بالكامل
ّ
بالمعامل ،ودعمها بفرص التمويل المجزية (تنفق قطر
حوالي  %2.8من إجمالي ناتجها المحلي ـ أو مليار دولر
أمريكي تقريبا ـ على أ
البحاث والتعليم العالي كل سنة،
ً
وتمتلك جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية منحةً
قدرها  10مليار دولر أمريكي) ،وأجور مجزية تضارع
الجور في الوليات المتحدة أ
أ
المريكية .وعاد ًة ما يأتي
الدعم المالي مباشرة من المؤسسات ،مما يعني أن
الباحثين ل يَ ِك ُّدون في البحث عن منح خارجية.
تحفل منطقة الشرق أ
الوسط بمشاركات ،الهدف منها
والب َنى التحتية من دول أخرى .حيث
استقطاب الخبرات ِ
يتعاون «معهد َم ْص َدر للعلوم والتكنولوجيا» في أبو
ظبي مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كمبريدج
في أبحاث الطاقة والستدامة والوقود الحيوي ألغراض
الطيران .وقد بدأ كوروش صالحي-أشتياني ،عا ِلم
بيولوجيا أ
النظمة سابقًا بكلية طب هارفارد في بوسطن،
ماساتشوستس ،أبحاثه هناك في مجال أيض الطحالب
أ
حاليا
بمنحة من قسم الطاقة المريكي .ويعمل أشتياني ً
بجامعة نيويورك أبو ظبي ،ويتعاون مع أشخاص في
جامعة فيرجينيا بمدينة تشارلوتسفيل.
ما زال لدى المؤسسات الكثير لتتداركه فيما يتعلق
بالتوظيف والـتأليف بين
الخبرات .حيث تخطِّط
جامعة نيويورك أبو ظبي
إلى توسعة برامجها في
مجالي العلوم والرياضيات
بقدر كبير ،وتعيين أعضاء
هيئة تدريس في العام
التالي ،بعد أن تنتقل إلى
حرم أكبر بكثير على جزيرة
ٍ
السعد يّات .ومنذ يناير
الماضي ،استقطبت جامعة «أشعر بﺄنني أتمتﻊ
الملك عبد هللا للعلوم بعﻼﻗات أفضﻞ
ُ
كنت عليه في
والتقنية علماء في مجالي مما
العلوم الحيوي وعلوم الواليات المتحدة
األمريﻜية».
المواد.
الخبرة
تكون
أن
يمكن
دييجو كوادروﺱ
العلمية في منطقة الخليج
قي َمة للسيرة الذاتية لعلماء الغرب ،حيث
العربي إضافةً ِّ
توحي بالمرونة الشخصية ،والنفتاح الفكري ،والستعداد
للمخاطرة بدرجة محددة .ويجب على كل َم ْن يفكرون
في هذه النقلة أن يتذكروا أن البيئة العلمية ما زالت
جديدة ،على حد قول خالد ماتشاكا ،مساعد العميد
أ
لالبحاث بكلية طب جامعة ويل كورنيل في قطر.
وبالرغم من توافر فرص التمويل والترحيب بالمواهب
الجديدة ،سيحتاج الباحثون أ
الجانب إلى التحلِّي بالصبر
التحتية التي لم تكتمل بعد .وعندما وصل
الب ْن َية
ّ
حيال ِ
صالحي-أشتياني إلى جامعة نيويورك أبو ظبي في فبراير
 ،2011اكتشف أن معمله لم يكن يحتوي على شيء ،خال
بضعة مقاعد خالية .يقول أشتياني إن أ
المر استغرق عدة
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الموردين المحليين ألهم أدواته
أسابيع للتعرف على
ِّ
وأجهزته التي يحتاج إليها بشكل عاجل ،بد ًءا من ُم َنظِّمات
النتاج ،وانتها ًء بالمفاعالت الحيوية للصور
التتابع عالية إ
والمصفوفات الدقيقة.
اعتدت عليه».
يقول ماتشاكا« :ل تتوقع أن تجد كل ما
َ
وبالرغم مما تتمتع به مدينة الدوحة ،ومدينة أبو ظبي
وس ْحر إقليمي ،إل أنهما ل تقدمان الكثير
من رفاهية ِ
ونواد
موسيقية،
حفالت
من
الليلية،
بالحياة
فيما يتعلق
ٍ
جدا،
حديثة
المحلية
والمؤسسات
فاخرة.
وحانات
ليلية،
ً
وغير مثبتة ،لدرجة أنها ل تقارن بسمعة وتقاليد جامعة
أكسفورد ،أو هارفارد .ويتابع ماتشاكا حديثه ً
قائال« :إذا
كنت تبحث عن بيئة أبحاث مماثلة لتلك التي خلفتها
َ
كنت
فاعلم ّ
أن منطقة الخليج ليست بغيتك .أما لو َ
وراءكْ ،
تميل إلى المغامرة ،وتبحث عن كل ما هو جديد ومثير،
المؤرقة ليست
فاعلم أنها المكان المثالي لك» .فالمشاكل ِّ
غريبة في حرم جامعي عمره عشر سنوات ،وحديث العهد
لكن البيروقراطيين الحكوميين ومسؤولي
بعالَم العلومّ ،
أ
تدريجيا خبرة أكبر ،ويزدادون فعالية،
البحاث يكتسبون
ًّ
أ
المتناول.
إن البحاث المثمرة صارت في
حتى ّ
َ
ثورة التوﻇيف

في عام  ،2009ترك أبو رداد منصب أستاذ بمركز فريد
هاشتنسون ألبحاث السرطان في سياتل بولية واشنطن،
وانتقل إلى قطر ،وكله حماس لقربه من أ
الردن ،وطنه
ٌ
أ
الم ،مدفو ًعا بالتمويل غير المشروط الذي تقدمه كلية
أمهلت
طب جامعة ويل كورنيل .يقول أبو رداد« :لقد
ُ
كامال لتجربة أ
عاما ً
الوضاع هنا ،ومعرفة كيف
نفسي أ ً
أ
مور توقعاته ،حيث حصل
ال
َّت
ط
تخ
لقد
مور».
ستسير ال
ْ
ُ
على ِم َنح مالية قدرها  6ماليين دولر ألبحاث التهاب
المكتسبة
الكبد الوبائي ،وأبحاث فيروس نقص المناعة
َ
أ
وعين ستة خبراء
من صندوق البحاث الوطني القطريَّ ،
أبحاث (وهم طلبة خريجون ،يعملون بشكل مؤقت،
ويحصلون على تدريب محلي) ،اكتشف أنهم موهوبون
قر َر البقاء.
بمواهب عظيمة؛ وعندئذ َّ
لقد كان تعيين طالب دكتوراة على مستوى عال من
كبيرا في البداية ،على حد قول أبو رداد.
الكفاءة تحديًا ً
الكثيرون كانوا يترددون في قبول أي منصب بمنطقة
الشرق أ
الوسط ،لكن أغلب أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،والجامعات الفرعية
بالمنطقة يتم استقطابهم من الخارج ،ويتبعهم باحثون
حديثون حريصون كل الحرص على استغالل التمويل،
كالقامة المجانية أو غير
إضافة إلى الحوافز المتاحة ،إ
المكلفة بالحرم الجامعي ،والنقل والمواصالت المجانية،
والعفاء الضريبي .وفي السنوات القليلة الماضيةَ ،وظَّف
إ
أبو رداد طلبة دكتوراة من كولومبيا ،واليابان ،وهونج
كونج ،والوليات المتحدة أ
المريكية .وإجمالً ،هناك
آ
طالبا بكلية طب جامعة ويل كورنيل في
الن حوالي ً 50
قطر حاصلون على درجة الدكتوراة ،بعد أن كان عددهم
 5طالب في عام  .2009والتوجهات متماثلة في أماكن
أ
َت جامعة
أخرى ..ففي النصف الول من هذا العامَ ،و َّظف ْ
مساعدا وأستاذًا
الملك عبد هللا للعلوم والتقنية 15
ً
مساعدا وأساتذة جامعيين من الخارج.
ً
المقررة
قدرت جامعة نيويورك أبو ظبي أن النقلة
َّ
َّ
ستوفر أكثر من  200منصب بهيئة التدريس ،وعلى
مستوى دراسات ما بعد الدكتوراة ،على حد قول بانس
نوموف ،الكيميائي الذي انتقل من اليابان إلى أبو ظبي في
العام المنصرم .يقول صالحي-أشتياني إنه عندما أعلن
عن وظيفة منذ خمس سنوات ،لم يتقدم إليها سوى

الشخاص .أما آ
عدد محدود من أ
الن ،فهو يتلقى طلبات
أسبوعيا.
التحاق كثيرة
ًّ
يقول أبو رداد إنه اختار طلبة الدكتوراة التابعين له
القامة ألغراض
بدقة متناهية :فأي شخص يعتقد أن إ
البحاث في الشرق أ
أ
الوسط طريقة لطيفة وهادئة
تماما.
لجمع المال وتنقيح سيرته الذاتية ،فهو مخطئ ً
ويضيف ً
قائال« :أتوقع أن
يكون أعضاء مجموعتي على
درجة عالية من الحماس
والتحفز ،وكأنهم يسعون
لشق طريقهم العملي
في الوليات المتحدة
أ
المريكية ،أو أوروبا ،أو
أ
اليابان .فحداثة البحاث
هنا في المنطقة ل تعني
أن أ
المور سلسة ..فالبدء
«يتطلﺐ بدء أي
في أي مشروع من الصفر
يتطلب ـ في حقيقة أ
مشروع من الصﻔر
المر
تحﻔي ًﺰا ذاتيًّا».
وتحفيزا
ـ عزيمة مضاعفة،
ً
ذاتيا» .إن الذين يُق ِْدمون
ليﺚ أبو رداد
ًّ
على مغامرة علمية في
منطقة الشرق أ
الوسط لديهم الكثير من المكتسبات.
تستقطب مدينة الدوحة ،ومدينة أبو ظبي ،وكذلك مدينة
دبي المجاورة لها مجتمعات كبيرة من المغتربين ،ومن ثم
فقد اكتسبت تلك المدن هوية متعددة الثقافات ،تجعل
أ
فالنجليزية
نسبيا على الجانب الستقرار فيها .إ
من السهل ًّ
لغة سائدة ،ومعدلت الجريمة متدنِّ َية ،ومن المعتاد
ارتياد المطاعم ،أو المقاهي ،أو الخروج إلى الشواطئ
ليلة السبت ،بينما السعودية ـ أ
الكثر تشد ًدا من الناحية
تقييدا من حيث المساواة بين الجنسين،
الدينية ـ أكثر
ً
تماما،
ممنوعة
ات
فالكحولي
كثيرة؛
أخرى
أمور
ومن حيث
ً
ّ
المارات وقطر،
على سبيل المثال (وهي قانونية في إ
أيضا فيهما) .ومع ذلك ..نجد أن جامعة
ولكنها محظورة ً
والناث
الملك عبد هللا للعلوم والتقنية تستقبل الذكور إ
معا ،ول مكان لجماعة أ
المر بالمعروف والنهي عن المنكر
ً
بالجامعة .ويجوز للنساء أن يختلطن بالرجال ،ويَق ُْدن
السيارات ،ول يضطررن إلى ارتداء زي إسالمي ،ما لم
يخرجن عن حدود الحرم الجامعيّ ،إل إذا اضطررن
للخروج من الحرم الجامعي؛ فعندئذ يتعين عليهن
ارتداء أزياء محتشمة.
إضافة إلى ذلك ..فإن حقوق النساء مهضومة في قطر،
في حين يتمتع الرجال بمكانة مميزة تحت مظلة القانون
المارات العربية المتحدة.
الفيدرالي ،وبدرجة أقل في إ
وينصح كوادروس أي شخص يبحث مسألة النتقال إلى
أن
منطقة الخليج العربي أن يقوم برحلة استكشافية ،أو ْ
ينضم إلى برنامج دراسي مؤقت ً
أول .فقد بدأت زوجته
ماريا توريس ـ عا ِلمة فسيولوجيا النباتات ـ أبحاثها ما
بعد درجة الدكتوراة على جينوم نبات البلح بكلية طب
جامعة ويل كورنيل في قطر في شهر يونيو الماضي.
أيضا.
وكانت تحدوها آمال عريضة ،لكنها كانت متوترة ً
وصلت إلى قطر أول مرة ،كنت
تقول توريس« :عندما
ُ
متأه َبة لالصطدام بمكان يتحدى حدودي الثقافية».
ِّ
لقد عثرت على خليط من الثقافات واللغات آ
والراء في
َ
َ َْ
أن تجربتي لم تكن
المعمل .وتضيف قائلةً « :من المدهش ّ
تماما عن حياتي كطالبة من طالب درجة الدكتوراة
غريبة ً
أ
بالوليات المتحدة المريكية»■ .
ش�ماير مر ِاسل دوريّة �
«نيت�» بألمانيا.
كورين ي
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مهن علمية
OCEAN/CORBIS

المنشآت الشعبية المسماة «مساحات هواة علم أ
الحياء»
َّ ِ َ
 ،Biohacker spacesالتي تهدف إلى إتاحة إجراء التجارب
البيولوجية للهواة ،مثلما هي متاحة لرواد أ
العمال.
كما بدأت برامج التمويل ـ التي تستهدف الشركات في
أ
تقدم طريقًا لبدء مسار مهني مستقل في
مراحلها الولى ـ ِّ
أن خيار إنشاء أعمال
العلوم .وبالرغم من المخاطر ،إل ّ
أبحاث علمية فردية بدأ يجد قوة دفع في أنحاء الوليات
المتحدة وأوروبا.
الس ُبل تتضمن خوض المجهول..
هذه
إن
يمكن القول ّ
ُّ
فبعض «مساحات الهواة» غير الهادفة إلى الربح ،وذات الدافع
التطوعي تُ َص ِارع من أجل البقاء ،وليس من الواضح بعد كيفية
إالبقاء على استدامة أعمال البحث العلمي المستقلة ،خاصة
إذا لم تكن لنتائج أبحاثها تطبيقات عملية مباشرة .ويجب على
شباب العلماء ال َّت َّو ِاقين إلى هذا النوع الصارخ من الستقالل
وأن يكتشفوا
أن يضعوا في اعتبارهم احتياجات أبحاثهمْ ،
أ
أ
يحددوا
وأن
الماكن المج ّهزة على النحو المثل؛ لمساعدتهمِّ ْ ،
أ
الطريقة الفضل لتأمين الدعم المالي.
جنون الهواة

تقنية حيوية

ّ
مستقـﻞ
ﺧـﻂ
العلماء المستعدون للمخاطرة يُ ِنشئون عمليات بحثية فردية في مختبرات مستأجرة.
فيرجينيا جوين

محبطًا .فباعتباره باحث ما بعد الدكتوراة،
كان إيثان ِب ْرِل ْس ِتين َ
ذا طموحات غير تقليدية ،أمضى خمسة أعوام في إدارة
مختبر مستقل في جامعة برينستون بنيوجيرسي .كان يريد
أن يستمر في عمل ما ّتدرب عليه ،لكن في ظل ظروف سوق
العمل أ
الكاديمي القاسية لم تَك ُْن له أي ضمانات .لذا ..قرر
أن يذهب إلى مجمع شهير لعلوم التقنية الحيوية ،هو
منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ،لمحاولة إنشاء
أي مؤسسة أكاديمية.
مختبره الخاص ،دون الحاجة إلى دعم ّ
وأن
دوائي،
باكتشاف
كان هدفه الحصول على اعتراف
ْ

تفحص
يبدأ في التواصل مع مستثمرين محتملين .لذاّ ..
برلستين عدة مختبرات بحثية ،وفي يوليو الماضي وقَّع
عقد إيجار لمدة شهرين لطاولة مختبر في معهد العلوم
الجزيئية ،وهي مؤسسة بحثية غير هادفة إلى الربح في
بيركلي بكاليفورنيا.
ِوب ْرِل ْس ِتين هو واحد من بين عدد متزايد من شباب العلماء
الذين بدأوا يسعون للقيام أ
بالبحاث العلمية المتطورة في
أماكنهم الخاصة ،بسبب العقبات المتعددة التي واجهتهم،
ومنها نقص الوظائف ،وبطء إيقاع البحث العلمي في الوسط
أ
الكاديمي .لقد أصبحت أدوات ومختبرات البحث العلمي
أقرب إلى متناول الجميع من الناحية المادية ،وبالتحديد في
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لقد استمدت أول مساحة لهواة أ
الحياء روحها من حركة
َّ ْ
البيولوجية ،التي بدأت خاللها مجموعة
«افعلها بنفسك»
ّ
دربين بإجراء تجارب التقنية الحيوية في
من الهواة غير ُ
الم َّ
مطابخهم المنزلية ،وفي مرائب (جراچات) السيارات (انظر:
.)Nature 467, 650–652; 2010
آ
والن ،يبحث كل من الهواة والمحترفين عن مساحات
أ
مختبرات رخيصة .وتختلف التجهيزات الولية :فعلى سبيل
المثال ..بإمكان الهواة استئجار مساحة من طاولت المختبر
في «جين سبيس»  Gen spaceفي نيويورك ،مقابل 100
دولر أمريكي شهريًّا ،شاملةً كواشف المواد ،وبعض إرشادات
التقنية الحيوية ،لكن العلماء الذين يعملون على مشروعات
غالبا ما تكون لهم احتياجات متخصصة ،وهناك
محددة ً
نموذج جديد بدأ ينشأ في الوليات المتحدة .فلقد دمجت
شركات «الهاكوبيتور»  hackubatorالهجينة بين الستقالل،
ويُ ْسر التكلفة التي تتميز به مساحات الهواة ،وبين طموحات
برامج دعم أ
العمال في مجال التقنية الحيوية.
شركة «بيو تك آند بيوند»  Bio, Tech and Beyondـ
وهي شركة لمساحات الهاكوبيتور ،اف ُتتحت هذا الشهر في
كارلسباد بكاليفورنيا ـ تبلغ تكلفة تأجير الطاولة المختبريّة بها
حاض َنات
 400دولر شهريًّا ،وهو رقم أقل بكثير من سعر ِ
التقنية الحيوية العادية ،البالغ حوالي  900دولر في الشهر.
وبإمكان أ
العضاء استخدام أجهزة الطرد المركزي ،وحاضنات
الس ِت ْن َبات الخلوي ،والشرائح الروبوتية ،والطباعة ثالثية
أْ
البعاد ،إلى جانب الحصول على المساعدة عند كتابة
استمارات طلب المنح.
يقول ريان بثنكورت ،رجل أ
العمال المشارك في التخطيط
لثنتين من شركات مساحات هواة علم أ
الحياء في محيط
سان فرانسيسكو« :تعطي برامج دعم التقنية الحيوية
مساحات للشركات .أما «الهاكوبيتور» ،فهي تعطي مساحات
للشركات المحتملة (أي عندما يكون أ
مقتصرا عليك،
المر
ً
وعلى فكرتك) ،ولكنك تحتاج المعدات والصالت بشركات
التقنية الحيوية ،والشركات الدوائية؛ من أجل تنفيذ الفكرة».
تشجع مدن عديدة تطوير مساحات الهواة؛ من أجل
خلق فرص عمل ،وتوليد عوائد ضريبية .وقد حصل جوزيف
المشارك في تأسيس شركة «بيو تك آند بيوند»
جاكسون ـ
ِ
ـ على المساحة المخصصة لمؤسسته بدون إيجار من
إدارة مدينة كارلسباد .وفي مقابل ذلك ..من المفترض أن
يساعد ثماني شركات خالل عامين .وهو لديه بالفعل ثمانية
مستخدمين تجريبيين ،و 12آخرين طلبوا تأجير مساحة
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في مختبره .يقول جاكسون« :إذا لم نستطع إنجاح هذا
النموذج هنا؛ فلن ينجح في أي مكان».
من المقرر أن تُفتتح في أغسطس شركة «برايت وورك
كو ريسيرش»  ،Brightwork Co Researchوهي مؤسسة
أ
مخصصة للعلماء
لالمن البيولوجي من المستوى الثانيَّ ،
المستقلين ،ومقرها مجاور لجامعة رايس في هيوستن
بتكساس ،التي يوجد بها أحد أكبر المراكز الطبية في
البالد ،وتُعتبر بمثابة مجتمع تقنية حيوية وليد .يأتي
محلي،
التمويل الرئيس لـ«برايت وورك» من رجل أعمال
ّ
وعا ِلم أحياء في مجال الخاليا الجذعية .وستكون هناك 20
معملية مخصصة للباحثين بدوام كامل ،و 20طاولة
طاولة
ّ
أخرى للباحثين بدوام جزئي .وقد تم بالفعل تخصيص
حوالي ربع المساحات .ويتطلع معظم الباحثين إلى إنشاء
البقاء عليها تعمل .يقول
شركات ،لكن لن يكون من السهل إ
جاكوب شياتش ،المشارك في تأسيس الشركة« :السؤال
المهم آ
الن هو :كيف ستقوم المجموعات بتمويل أبحاثها؟
الشيء الوحيد الذي يهمني هو أن الناس أصبحوا قادرين
على دفع العلوم التي يحبونها إلى أ
المام».
أ
ومن أ
الماكن التي تُعتبر مهد هواة الحياء في أوروبا:
«ل باياس»  La Paillasseفي باريس ،وهي أكبر مساحات
أ
عضوا
هواة الحياء في تلك القارة ،حيث تضم أكثر من ً 30
يدفعون ما يقدرون عليه نظير المساحة (حتى مبالغ ضئيلة
تضاهي  2.60دولر أمريكي) ،ويستخدمون في أغلب أ
الوقات
أجهزة تَ َّم التبرع بها .يقول توماس ،لندراين المشارك
في التأسيس ،وطالب الدكتوراة في معهد «سيستمز آند
سينثيتيك بيولوجي»  Systems and Synthetic Biologyفي
أفري بفرنسا :هناك عشرة مشروعات آ
الن قيد التطوير ،ثالثة
منها ـ بينهم واحد يركِّز على إنتاج حبر رخيص من الميكروبات
ـ يمكن أن تصبح مشروعات صالحة إلطالق شركة .تنمو «ل
باياس» بسرعة كبيرة في ظل التمويل الحكومي ودعم عمدة
باريس ،وسوف تنتقل عما قريب إلى بناية كبيرة في مركز
المدينة ،حسبما يقول لندراين.
ي بشكل مستقل
ثر ٌّ
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التغلب على الصعاب

يقول تشو إن إحدى أكبر العقبات التي تواجه َم ْن يسلك
ًّ
أن أغلب مجال التقنية الحيوية ل يزال
طريقًا
مستقال هي ّ
يعلِّي من قدر «الطراز القديم المضمون» ،من نشر أ
العمال
َُ
في نشرات علمية مرموقة ،أو إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة
أن هذا يمثل تحديًا،
في مؤسسة شهيرة .ويؤكد تشو على ّ
لكنه تمكَّن من التغلب عليه من خالل الحصول على ِم َنح
وزمالت رفيعة المستوى.
أما برلستين ،فقد كان أول تَ َح ٍّد واجهه هو إيجاد مساحة
ANDREA DUNLAP

معملية ألعمالهم ،يتبقى لهم
حالما يجد العلماء مساحات
ّ
أن يجدوا مصادر للتمويل .وهذا قد يعني اللجوء إلى عقود
أ
البحاث ،أو استخدام التمويل الجماهيري؛ من أجل إطالق
المشروعات ،أو الفوز ِبم َنح متخصصة ،مثل منحة البحث
البتكاري أ
لالعمال الصغيرة التي تقدمها المعاهد القومية
أ
أ
المريكية للصحة ،ومؤسسة العلوم القومية المريكية.
شاركَ سول جريفيث في تأسيس شركة «أذر لب»
َ
 ،OtherLabوهي مختبر أبحاث مستقل في سان
فرانسيسكو .وتحصل شركته على حوالي  %40من أرباحها
من المنح التي تُعطَى لتنفيذ أبحاث تطبيقية ّأو ّلية عالية
المخاطرة في مشروعات تتنوع بين الطاقة الشمسية
والروبوتات ،وتقوم بذلك لصالح وكالت معينة ،مثل وزارة
الطاقة أ
المريكية ،ووكالة مشروعات أبحاث الدفاع المتطورة.
أ
وتأتي  %20من عقود البحاث لصالح شركات مثل «فورد»،
و«جنرال إليكتريك» .أما بقية أ
الرباح ،فتأتي من تطوير
ّ
لكية الفكرية ،وبيع المنتجات ،خاصة ُم ْن َتج «أَذَر ِم ّل»،
ِ
الم ّ
دوارة صغيرة ،يتم التحكم فيها عن طريق
قاطعة
وهي
ّ
الكمبيوتر ،وبإمكانها قطع أي شيء ..بد ًءا من لوحات الدوائر
الكهربائية ،حتى المجوهرات.
تحصل مؤسسة «يوبيوم»  UBiomeـ التي أطلقها
«معهد كاليفورنيا للعلوم الحيوية الكمية» ،وهو برنامج
دعم انطالق المشروعات في جامعة كاليفورنيا بسان
فرانسيسكو ـ على التمويل في صورة دفعات صغيرة ،من
خالل بيع معدات تصوير الميكروبات التي تقوم بعرض

تسلسل الجينوم الخاص بالميكروبات الموجودة في الفم
والنف أ
والمعاء أ
أ
دولرا
وال
عضاء التناسلية ،ويبلغ ثمنها ً 89
أ
أمريكيا .وهي تعطي لالشخاص نظرة قريبة على البكتيريا
ً
المشارك
أيضا ـ
التي تعيش بداخلهم .يريد زاكري أبتي ً
ِ
في تأسيس الشركة ـ التنقيب في البيانات؛ من أجل كشف
بعض الحقائق ،مثل كيف
تؤثِّر العادات الغذائية على
الميكروبات ،حيث يقول:
جاهزا إلجراء أبحاثي
«كنت
ً
لدي أفكاري
وكانت
الخاصة،
َّ
لكن
التي أريد استكشافهاْ ،
ً
طويال
سوف تستهلك وق ًتا
لتحقيق ذلك ،إذا سلكت
المسار أ
الكاديمي» .وأبتي
ليس الوحيد الذي حصل
على تمويل جماهيري :ففي
«ال أريد أن أستسلم
وقت سابق من العام ،قام
وأترك العلوم ،وأنا
ثالثة من هواة أ
الحياء بإطالق
على استعداد ْ
ألن
حملة تمويل جماهيري؛
أمضي في طريقي؛
لجمع المال؛ لتحويل مصنع
ينجح
ألَ ِج َد وسيلة
بارز إلى نمط الهندسة
األمر».
بها هذا
الحيوية (انظرNature 498, :
إيثان ِب ْرلِ ْستِ ين
 .)15–16; 2013وقد جمعوا
أقل ً
قليال من  500ألف دولر.
خاصا
هناك
القليل من مخططات التمويل تعطي ً
دعما ًّ
للمراحل أ
الولى؛ إلطالق المشروعات الستثمارية المستقلة
عالية المخاطرة ،وعالية العا ِئد .وقد أطلق شياتش لل َّت ِّو
برنامج «سينبايو أكسيليراتور» SynBio axlr8r؛ لمساعدة
شركات البيولوجيا التركيبية على النطالق ،بتمويل من
شركة «إس .أو .إس فينشر»  ،SOS Venturesوهي شركة
استثمارية في كنسالي بأيرلندا .ويوضح ً
إن «هدف
قائال ّ
سينبايو أكسيليراتور هو أخذ أ
الفكار بعد إثبات نظريتها؛
يوما» .وستحصل أول دفعة
من أجل إنشاء شركة خالل ً 90
مكونة من  10إلى  20استمارة ناجحة على  30ألف دولر
معملية في إحدى
بالضافة إلى مساحة
أمريكي لكل واحدة ،إ
ّ
شركات دعم العلوم في كورك بأيرلندا.
سمى «بريك أَ ِوت لبس» Breakout
ومن خالل برنامج يُ َّ
مول مؤسسة «ثايل» في سان فرانسيسكو الشركات
 ،Labsتُ ِّ
احلها أ
الولى ،تلك التي تعمل على أفكار أساسية
في مر
تنطوي على مخاطرة ،وهي غير جاذبة للتمويل الفيدرالي،

وتساعد المنح ـ التي يبلغ قدرها
أو الشركات الستثمارية.
ِ
 350ألف دولر ـ متلقِّيها على الوصول إلى إنجازات رئيسة،
وهي المرحلة التي يستطيعون فيها اجتذاب المزيد من
الم َنح العادية ،أو الستثمارات .يقول الباحث تود هافمان:
ِ
«بدأت مشرو ًعا تجاريًّا ،ألني أردت أدوات ،لم تكن موجودة،
ُ
مقدمة من
إلجراء أبحاثي» .وقد استخدم هوفمان منحةً َّ
برنامج الـ«بريك أوت لبس» في دعم إطالق شركة «ثري
سكان» ،التي شارك في تأسيسها؛ من أجل تطوير مجهر مسح
ذي طرف قاطع ،يقوم بقطع ومسح شرائح أ
النسجة في
أ
للعينة قيد
الوقت نفسه ،من أجل خلق نموذج ثالثي البعاد آ ِّ
«أردت أن أصنع هذه اللت خالل
الفحص .ويشرح هافمان:
ُ
دراستي للدكتوراة ،لكن المشرف على رسالتي لم يعتقد أن
هذا استغالل جيد للوقت» .ترك هوفمان برنامج الدكتوراة،
لكنه أبقى على اهتمامه بمورفولوجيا الخاليا العصبية .وبعد
أن أسس «ثري سكان» ،بات يأمل في العودة إلى دراسة
ْ
الدكتوراة ،ومعه مجموعة جديدة من أ
الدوات.
تَ َلقَّى دارين تشو منحةً قدرها  100ألف دولر لمدة عامين
من مؤسسة «ثايل»  ،Thielحتى يترك الجامعة ويصبح رائد
أعمال .وبدأ يعمل على استكشاف طرق لهندسة كائنات
حية؛ بهدف إنتاج جزيئات جديدة ،وهو مشروع سيساعده
على إيجاد مكان له في السوق ،خاصة في ظل استمرار
شركات المستحضرات الدوائية في الستعانة بشركات
البحاث أ
أخرى؛ لجراء أ
ال ّولية والتطوير .ويقول تشو« :في
إ
أن
المخاطرة..
أتحمل
أن
أستطيع
حياتي
من
المرحلة
هذه
ْ
أتحمل مشاق العقبات ،ألري إلى أين ستأخذني» .وإلى
جانب منحة «ثايل» التي حصل عليها ،حصل تشو كذلك
على بعض المال من مؤسسة «بيل آند مليندا جيتس» في
سياتل بواشنطن .وقد استخدمها لشراء معدات المختبر من
شركات كانت تصفِّي أعمالها .وبهذه المعدات قام بتجهيز
مساحة مختبر مستقل وصناعي في ماونتن فيو بكاليفورنيا.

المنَ ح وعقود العمل.
يمول سول جريفيث بحثه المستقل في مجاالت مثل الروبوتات من خالل ِ
ِّ
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معملية تفي باحتياجاته .كان مفتونًا بهذا المزيج من الهواة
ّ
والمحترفين في «مساحات هواة علم أ
الحياء» ،لكن في
أبدا لبحثه المتخصص؛ فاستقر
صالحا ً
النهاية ،لم يكن هذا ً
نسبيا ،حيث يتكلف
أغلى
مكان
في
ـ في نهاية المطاف ـ
ًّ
شهريًّا حوالي  2000دولر ،لكنه يوفر له مختبر خمائر به كل
المتطلبات ،بحيث يساعده على السراع في إجراء أ
البحاث
إ
على مدار أ
السابيع الستة ،التي يتوقع أن يتمكّن خاللها من
أ
تطوير تحليل سريع لخمائر؛ لعالج المراض النادرة.
ويساعد بثنكورت في تخطيط مساحة الهواة المعملية
«كاونتر كالتشر»  Counter Culture Labsفي أوكالند

عضوا
بكاليفو أرنيا ،التي سوف تؤجر مساحات معملية لـ ً 50
فصاعدا .وفي ظل
على القل ،ابتداء من هذا الخريف
ً
تخصصا ،شارك كذلك في
الحتياج لمساحات معملية أكثر
ً
مخصصة لمجال المداواة،
تأسيس مساحة هواة صغيرة َّ
تسمى «بيركلي بيولبس» ،ومن المقرر افتتاحها في هذا
الصيف.
ويشير برلستين إلى تحديات أخرى ،مثل إيجاد تأمين
لتغطية الحوادث في معمل مستأجر .أما أكبر الصعاب التي
سي ْن ُتج عنه إنشاء شركة
تواجهه ،فهي تحديد ما إذا كان بحثه َ
قابلة لالستمرار ،أم ل ،وما إذا كان هو يريد ذلك ،أم ل.

IMAGES.COM/CORBIS

ُّ
التعلم عبر اإلنترنت

كيف ُتصمم مقررات جامعية متاحة
عبر اإلنترنت

لمدرسي العلوم تصميم محاضرات مفتوحة عبر
بخطوات مدروسة ودعم جيد ،يمكن ّ
النترنت ذات فاعلية عالية.
إ
سارة كيلوج

عندما كانت مارني ِب ِل ِيويت تعمل على تصميم أول سلسلة
النترنت في علم الوراثة ،عرفت أنها
محاضرات تلقيها عبر إ
ستحتاج إلى المساعدة .و ِلك َْو ِنها عا ِل َمة جينات في جامعة
ملبورن بأستراليا ،كانت بليويت جديدة في سوق «المقررات
النترنت»  ،MOOCالتي تصل إلى
الجامعية المتاحة عبر إ
اللف ،وربما حتى مئات آ
آ
اللف من الطالب حول العالم.
قامت بليويت بتعيين كايلي جريج ـ باحثة ما بعد
الدكتوراة ،ذات الكفاءة التقنية ـ لمساعدتها في وضع

الختبارات ،وإنشاء شرائح العرض والصور التعليمية ،وإدارة
منتديات إلكترونية للطالب خالل الدورة التي استمرت ستة
أسابيع ،والتي بدأت في أ
الول من يوليو الماضي على موقع
«كورسيرا»  ،Courseraومقره في ماونتين فيو بكاليفورنيا،
وهو أكبر ِم َن َّصة في العالم للمقررات الجامعية المتاحة عبر
إالنترنت .وستعمل بليويت مع جريج كذلك من أجل تحليل
بيانات الختبارات ،وتحديد ما إذا كانوا يحتاجون إلى إضافة
محتوى جديد لتوضيح بعض المبادئ ،أم ل.
جدا .تقول بليويت« :إنه شعور
كانت هذه المساعدة مهمة ًّ
تماما عن المحاضرات الجامعية التقليدية ..فالعدد
مختلف ً
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في ظل تزايد صعوبة الحصول على التمويل والمناصب في
الوسط أ
الكاديمي ،سيصبح المزيد من العلماء على استعداد
لتحمل المخاطرة .وفي نهاية المطاف ،سوف يعمل هواة
أ ُّ
الحياء المتطلعين إلى استكمال عملهم في مواجهة الوضع
التمويلي الكئيب على إنشاء وحداتهم المختبريّة الخاصة.
ويقول برلستين« :الناس بدأوا يتحكمون في أمورهم .ل أريد
أن أستسلم وأترك العلوم ،وأنا على استعداد أل ْن أمضي في
أ
أ
طريقي؛ ل َ ِج َد وسيلة ينجح بها هذا المر»■ .
يف�جينيا جوين كاتبة حرة ف ي� بورتالند بأوريجون.

وبالضافة إلى ذلك ..هناك
الكبير للطالب يزيد من الضغوط .إ
فرصة جيدة لبث آ
الراء الفوريّة من ِق َبل المشاركين ،إذا لم
تعجبهم المحاضرة».
في العامين الماضيين أصبحت المؤسسات أ
الكاديمية
ومراكز صنع السياسات والمؤسسات البحثية حول العالم
شريكًا في المواقع التي تستضيف دورات مفتوحة عبر
النترنت ،ومن بينها موقع «كورسيرا» ،و«إيدكس» edX
إ
في كمبريدج بماساتشوستس ،و«أوداسيتي»  Udacityفي
ماونتن فيو .وإلى آ
الن تَ َلقَّى موقع «كورسيرا»  9.5مليون طلب
للتسجيل في محاضراته ،كما تَ َلقَّى «إيدكس» حوالي مليون
طلب .وبإمكان المؤسسات أو المحاضرين الذين يتطلعون
الم َن َّصات  -أن يضعوا
إلى القيام بذلك بأنفسهم  -دون تلك ِ
تسجيالت محاضراتهم على موقع «يوتيوب».
غالبا ما تكون تلك المقررات الجامعية المتاحة عبر إالنترنت
ً
تماما مثل نظيرتها
مجانية ،ولها فروض دراسية واختباراتً ،
أيضا تضم مجموعات
التي تُ َد َّرس في الجامعات ،لكنها ً
نقاشية ،يمكن لعشرات آ
اللف من الطالب الشتراك فيها؛
لمشاركة أ
الفكار ،ومناقشة المحاضرات .وتتباين الموضوعات
الدراسية بتباين الطالب ،ابتدا ًء من «الذكاء الصطناعي لعلوم
الروبوت» ،حتى «تاريخ موسيقى الروك :الجزء الثاني».
حاض ُرون ِب ِثقَل التحدي المتم ِّثل في َج ْعل
الم ِ
قد يشعر ُ
سلسلة المحاضرات في أحد الموضوعات الشائعة أقصر،
لكن
وأكثر حيوية ،وأسهل للفهم على شاشة الكمبيوترّ ،
المتمرسين يقولون ّإن
مصممي تلك المحاضرات إاللكترونية
ِّ
تلك المهمة تستحق بجدارة ما يُبذَ ل فيها من مجهود ،وذلك
أ
النترنت سيتم
لن تلك المقررات الجامعية المتاحة عبر إ
اختبارها على نطاق واسع .وبالرغم من أنها ـ بشكل عام ـ
ل تُ ِد ّر ً
إضافيا ،إل أنها تعطي فرصة للمدرسين لتطوير
دخال
ًّ
طرق جديدة لتدريس العلوم ،وتوصيلها إلى جمهور جديد
من المبتدئين ،وتشجيع النقاشات عبر الوسائل المتطورة.
َ
عالم مختلف

انتباها فائقًا للتفاصيل،
يتطلب إنشاء تلك المقررات إاللكترونية ً
إلى جانب ساعات طويلة من التحضير والتدريس .يقول الخبراء
ّإن سالسل المحاضرات الناجحة هي أكثر من مجرد محاضرات
حمل على شبكة إالنترنت ،كما أنها تخدم جمهو ًرا أوسع وأكثر
تُ َّ
تنو ًعا من أي نوع آخر من أنواع التعليم عن بُ ْعد.
ويوضح أنانت أجاروال ـ رئيس موقع «إيدكس» وعا ِلم
ِّ
الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كمبريدج
ـ ً
قائال« :يجب على المحاضرين الذين يقومون بتصميم

ﺍﻟﺘﻌﻠﱡـﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ "ﻧﻴﺘﺸﺮ" ،ﻭ"ﺳﺎﻳﻨﺘﻴﻔﻴﻚ
ﺃﻣﻴﺮﻳﻜﺎﻥ"nature.com/digitallearning ،
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مهن علمية
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يتمعنوا في دراسة تلك الوسيلة
محاضرات إلكترونية أن ّ
كليا»ً ،
فمثال« :كيف يمكن إعطاء المواد الدراسية
الجديدة ًّ
مختصرة صغيرة؟ ل يمكنك أن تقف
جرعات
للطالب في
َ
أمام سبورة وتتحدث لمدة ساعة ،ألن الطالب سيفقدون
انتباههم ،كما ّأن عليك ْأن تستخدم مجموعات النقاش؛ من
أجل توجيه حوارات الطالب حول المادة العلمية».
أيضا عن
تختلف المقررات الجامعية المتاحة عبر إالنترنت ً
التدريس في الجامعة؛ إذ إن الطالب ل يتلقون بالضرورة المادة
العلمية نفسها في الوقت ذاته ..فموقع «أوداسيتي» يجعل
محاضراته متاحة على مدار العام كله؛ حتى يتمكَّن كل طالب
بالمعدل الذي يناسبه ،كما أن المحاضرات على
من الدراسة
َّ
«اليوتيوب» أو غيره من مواقع التعلم عبر إالنترنت قد تبقى
أ
غالبا ما يقومون
الم ِ
متاحة إلى البد ،بالرغم من ّأن ُ
حاضرين ً
بمحو المواد القديمة ،وقد تفعل الجامعات نفسها ذلك .وعلى
العكس ..يعطي ٌّكل من موقع «إيدكس» ،وموقع «كورسيرا»
محاضراتهما طبقا لجدول زمني محدد ،وذلك للتأكد من أن
وأن
اجتماعات النقاش والمنتديات الطالبية تخضع لالإشرافّ ،
كل الطالب يدرسون أ
الشياء نفسها في الوقت ذاته.
ومن بين إحدى مزايا المقررات إاللكترونية :القدرة على
إضافة تحديثات مستمرة؛ لتعكس التغيرات في التكنولوجيا،
أو الرؤى المتعلقة بالمادة العلمية .يقوم إريك لندر عا ِلم
أ
الحياء في معهد ماساتشوستس بتدريس فصل تمهيدي في
أ
علم الحياء ،وقد َح َّولَه ليصبح مقررات إلكترونية على موقع
«إيدكس» .قام لندر بتدريسه للمرة أ
الولى في مارس الماضي،
وسوف يقوم بتدريسه مجد ًدا خالل سبتمبر الحالي ،لكنه
يعتزم مراجعته قبل ذلك بإضافة تسجيالت فيديو جديدة؛
لتعكس الدروس المستفادة من سلسلة المحاضرات أ
الولى.
ويوضح لندر ً
قائال« :سألنا أنفسنا :إذا كانت لدينا إمكانية النفاذ
إلى الوسائط المعتمدة على إالنترنت ،فكيف نعرض المحاضرات
بشكل مختلف للطالب على إالنترنت؟» .وكانت إالجابة بالنسبة
إلى فريقه ْأن تتم إضافة تقنيات لم يستخدموها من قبل،
وخاصة الرسوم المتحركة ،والنماذج ثالثية أ
البعاد.
هناك ميزة أخرى من بين المميزات الرئيسة للمقررات
إاللكترونية ،هي (مجموعات ال ِّنقَاش) ،حيث تحتاج إلى التوجيه
والشراف ،لكنها قد تشهد مناقشات مكثفة ،وحوارات محفِّزة
إ
أ
الم َح ِاضر.
حتى
أو
ات،
ر
المحاض
أو
المثارة،
القضية
حول
فكار
لال
ُ
وتشجع مجموعات النقاش الطالب على تقييم تعليقات الزمالء،
ِّ
وهو ما يخلق في الغالب نو ًعا من الدردشة المحمومة .كما
أنها تسمح بالتعلم من خالل أ
القران ،فعلى سبيل المثال..

الح ْف ِر ّية.
طالب الدراسات العليا بريان لوفيت يساعد األستاذ الجامعي ريمون سانت ليجير في اإلعداد لمحاضرة في علم الجينات َ

يقوم الطالب بمساعدة بعضهم البعض فيما يتعلق بالواجبات
المنزلية ،أو بمراجعة نتائج اختبارات زمالئهم.
عندما يتعلق أ
المر بتصميم المقررات الجامعية المتاحة
أ
أ
حاضرون َم ْن يقوم بهذا المر لول
الم ِ
عبر إالنترنت ،ينصح ُ
متخصصين في تطوير
يضم
ربما
ـ
دعم
مرة أن يوظِّف فريق
ِّ
ومصورين ،ومدرسين مساعدين من
ومبرمجين،
المناهج،
ِّ
هواة التكنولوجيا ـ وذلك من أجل المساعدة على تَ َخطِّي
العقبات التعليمية والتقنية (انظر« :ابدأ في تدريس المقررات
الجامعية المتاحة عبر النترنت») .يقول لندر :أ
«المر يتطلب
إ
عاما ،وأعرف
23
مدى
على
اتي
ر
محاض
الكثير ..فلقد ألقيت
ً
جيدا ،لكنني احتجت إلى المساعدة؛ لتحويلها إلى
المادة ً
منصة جديدة .ولذلك ..كانت استعانتي بخبراء من خارج
جيدا» .وبينما يَ ْح ِضر محاضراته في الجامعة
أمرا ً
المجال ً
طالبا في الوقت نفسه ،تجتذب محاضراته على إالنترنت
ً 850
نحو  35ألف طالب.
البروز والثبات في الزحام

اللكترونية خدمات شاملة؛
تقدم غالبية شركات المقررات إ
ِّ
حاض ِرين على تصميم مناهجهم ،ومساعدة
الم ِ
لمساعدة ُ
الطالب في تعليمهم وفي أدائهم الواجبات المنزلية.
وبينما يعتقد بعض المحاضرين أن هذه أ
النظمة تجعل
الدورات أكثر عموميةً  ،وتقضي على الستثناءات ،من
خالل َم ْحو بصمة المحاضر المتميزة ،على سبيل المثال،

تصميم الدورات
ابدأ في تدريس المقررات الجامعية المتاحة عبر اإلنترنت
اص ْل مع خبراء في تطوير المناهج
●تَ َو َ
ورتِ هم.
بم ُش َ
والتكنولوجيا؛ من أجل االستفادة َ

● َط ِّو ْر قائمةً من األهداف التعليمية التي يمكن إنجازها
في أجزاء فيديو قصيرة ،أو من خالل وسائل أخرى ،مثل

القراءات ،أو مجموعات النِّ َقاش ،أو محاضرات الضيوف.
●ال تُ َب ِّسط المحتوى أكثر من الالزم ،ولكن في
جهزْ بعض المواد التي تعطي خلفية
الوقت ذاته ِّ

علمية لغير العلماء.

استخد ْم الفيديو في تصوير التجارب المعملية،
ِ
●
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●بإمكان الطالب الوصول إلى المواد في أوقات
تجنب ِذكْر تواريخ
مختلفة ،وبدون ترتيب .لذا..
ْ
المحاضرات ،وأوقاتها ،وترتيب المحتويات.
تمر ْن على المحاضرة قبل التسجيل.
● ّ

مساع ًدا؛ لمساعدتك في اإلشراف على
ِ
ف
● َو ِّظ ْ

المنتديات وتوزيع الرسائل.

●اجعل متعلقات الدورة متاحة قبل بدئها ،مثل إتاحة
الوصول إلى الفروض المنزلية واالختبارات ،وفي
الوقت ذاته َخ ِّط ْط للمتعلقات التي ستسلمها للطالب.

وض ْع مسائل
واصنع أدوات وشرائح عرض تفاعليةَ ،
ْ
مصحوبة برسوم ثالثية األبعاد.
ً
واعرضها
ْ
لالختبارات،

شجع التفاعل بين الطالب والتوجيه فيما بينهم
● ِّ

● َج ِّرب الفيديو ،واالختبارات اإللكترونية ،والنماذج
أو ًال.
المتحركة أمام جمهور صغير ّ

●اجمع بيانات عن تعليم الطالب؛ من أجل تحسين
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على المنتديات اإللكترونية.
الدورة عند إعادتها.

إل أن الكثير منهم يعتقد أن المميزات تتخطى العيوب:
ببعض من أسلوب التدريس الشخصي يتيح
فالتضحية ٍ
النترنت،
لهم تبسيط عملية إنشاء المقررات المتاحة عبر إ
وكسب إضافات من خبراء التكنولوجيا .يقول المحاضرون
النترنت أن
المتمرسون إنه يتوجب على المحاضرين عبر إ
ِّ
ويجربوهً ،
بدل من
يفكروا فيما يريدون للطالب أن يتعلموه ّ
تَ ْرك صياغة المحتوى للمنصة المضيفة.
كما يتوجب على المحاضرين أن يعيدوا التفكير في
أسلوب محاضراتهم ،حتى فيما يتعلق بلغة الجسد.
واليماءات واسعة
فالتدريس الذي ينطوي على الحماسة ،إ
النطاق ،والصوت العالي قد يضفي شي ًئا من الدراما على
أمرا ُم َش َّت ًتا لالنتباه على
قاعة المحاضرات ،لكنه يُعتبر ً
الشاشات الصغيرة .وينصح المحاضرون القدامى أن يقوم
المبتدئون بتسجيل محاضراتهم أمام طالب في قاعة
وأن يأخذوا وقتهم
محاضرات ،أو في مجموعات أصغرْ ،
الكافي في التأقلم على تلك التقنية التي قد تتضمن كاميرات
عالية التقنية ،وشاشات خضراء؛ إلضافة خلفية أخرى.
ويحكي ريموند سانت ليجير ،عا ِلم الحشرات في جامعة
ميريالند في كوليدج بارك ،الذي قام بتدريس مقررات
النترنت من خالل موقع «كورسيرا» في
جامعية متاحة عبر إ
ُ
أن
على
نفسي
د
و
ع
أ
أن
علي
«كان
فيقول:
إبريل الماضي،
ْ
َّ ْ َ ِّ
أبقى أكثر ثباتًا ،أل ّن أي حركة تظهر بوضوح على الكاميرا».
وقد كان قلقًا من أ
الداء بشكل مصطنع بعد قيامه بالكثيرمن

موج ًها
علي العتياد على التدريس ِّ
التمرين ،مضيفًا« :كان َّ
وأن أكون أكثر عفويّة».
الوامض،
حديثي إلى نور الكاميرا
ْ
يقول مايكل دوويس ،عا ِلم الفيزياء في جامعة كاليفورنيا
في بيركلي ،الذي قام بتدريس فصل تمهيدي في الفيزياء
عبر النترنت ،وهو آ
الن مرفوع على «اليوتيوب»« :بشكل
إ
مثاليا من الترفيه والتعليم،
ا
مزيج
هناك
أن
أعتقد
عام،
ً
ًّ
هو ما يُ ْب ِقي الطالب مهتمين بالمتابعة ،بينما تظل المحاضرة
مثمر ًة لتعليم المادة».
ف جمهورك
ْاع َر ْ

إنه من المهم أن تضع في اعتبارك طبيعة طالبك .بعضهم
ً
حاصال على درجات علمية في هذا الفرع من
قد يكون
لكن آخرين لن تكون لديهم خبرة ،أو ربما يكون
المعرفةّ ،
لديهم القليل منها فقط .ويقول المحاضرون القدامى إنه من
توضح
خلفيةً معلوماتية ِّ
المهم ْأن تعطي في بداية الدورة ّ
المبادئ والمعارف الرئيسة للمادة.
يوضح مايكل إيفانز ،عا ِلم الكيمياء في جامعة إيلينوي
في أوربانا شامبينً ،
قائال« :الطالب على إالنترنت مختلفون
أن مايكل إيفانز
بالذكر
جدير
الجامعة».
عن الطالب في
ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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شكوك حول المحاضرات

ما زال بعض المتشككين في المقررات الجامعية المتاحة
أيضا من إمكانية أن تعطي تلك
النترنت في ريب ً
عبر إ
المحاضرات تجربة تعليمية ُمرضية ،مهما كانت نوعية التقنيات
ويعبرون عن قلقهم ِمن ّأن الطالب ل يحصلون
المستخدمةِّ .
على السعة المعرفية نفسها التي يتلقونها في محاضرات
وأن أجزاء مهمة من المحتوى الدراسي
الفصول الدراسيةّ ،
قد ل يتم التطرق إليها .يقول كارل ويمان ـ مدير «مبادرة
كارل ويمان لتعليم العلوم» في جامعة بريتيش كولومبيا في
فانكوفر بكندا ـ ّإن فاعليات مثل مجموعات النقاش ل تخلق
مجتمعا يحاكي الفصل الدراسي ،مضيفًا« :ل أنكر
في الحقيقة
ً
ّأن هذا قد يصبح ممك ًنا ،لكنني أنكر أن يكون أي شخص قد
أثبت أن لديه تقنية تستطيع أن تفعل هذا».
ِوم ْث ُل هذه المخاوف يمكن التخفيف من ِح ّدتها من خالل
تقنيات بناء المجتمعات التي تسمح للطالب ببناء صالت
وبمدرسيهم .وبإمكان المدرسين أن يمنحوا
ببعضهم البعض،
ِّ
طالبهم مناقشات وج ًها لوجه باستخدام برامج اتصال عبر
النترنت؛ كما أن بإمكانهم أن يتفاعلوا مع الطالب على
إ
منتديات النقاش الدراسية.
بإمكان القبول الجماهيري الواسع للمقررات الجامعية
المتاحة عبر النترنت أن يمنح أ
الساتذة في بداية مشوارهم
إ
المهني شيئا آخر :الشهرة .ويوضح إيفانز ً
قائال« :أعضاء
هيئة التدريس أ
الصغر س ًّنا يجدونها فرصة للشهرة ،إذا لم
شهر اسمك بين الناس
تكن للثروة كذلك .وبإمكانك أن تُ ِ
بسرعة كبيرة» .وهذا يعني أن المخاطر كبيرة .ويضيف سان
ليجيه ً
«ندرس لعدد من الطالب في هذه الدورة،
قائالِّ :
سندرس لهم وج ًها لوجه طوال بقية
ممن
بكثير
ربما أكبر
ِّ
مشوارنا المهني»■ .
س.
سارة كيلوج كاتبة حرة من واشنطن دي ي

عمــود

الموسيقى تلتقي بالعلوم

معا
يرى ستيفان ديتورناي أن التأليف الموسيقي والبحث العلمي الناجح يشتركان ً
في صفات مهمة.

ما الذي يشترك فيه بول مكارتني ،وستيفين هوكينج؟
أحدهما يُعرف بأنه أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين
والفنانين الغنائيين نجاحا على الطالق ،آ
والخر عا ِلم
إ
ً
عالميا ،ورائد في اكتشاف
فيزياء نظرية ،مشهود له
ًّ
أسرار الكون الغامضة .وقد أ
مال ٌّكل منهما مجاله
إبدا ًعا.
إن العالقة بين العلوم والموسيقى والفنون تم
تناولها في سياقات متنوعة .فعلى سبيل المثال..
حاول الكاتب دوجالس هوفستاتر في كتابه «جودل
وإيشر وباخ» ـ من (الكتب أ
الساسية) ـ الصادر
عام  1979أن يستخدم مآثر أعمال ٍّكل من عا ِلم
الرياضيات كورت جودل ،والفنان موريتس كورنيليس
إيشر ،والمؤلف الموسيقي يوهان سباستيان باخ؛
لتوضيح أ
السس المعرفية التي تشترك فيها
مجالتهم.
من أ
المور التي لم تأخذ حظها من الذكر :اشتراك
البحث العلمي والتأليف الموسيقي في خطوات
وبالمكان تصنيفها بشكل عام في أربع
رئيسة مهمة .إ
خطوات :البداية ،والتنمية ،والتحسين ،والعرض.
أ
وغالبا ما يقوم
تبدأ الفكار في النشوء بطرق عدةً .
المتعاونون في مجال العلوم بالشتراك في «زحام
معا
فكري» ،فعلى سبيل المثال ..عندما يتفاعلون ً
هيكلية لالإجابة
من أجل اتخاذ قرار؛ لتحديد طريقة
ّ
على أحد أ
السئلة .أحيانا يالحظ الباحثون وجود
روابط عبر المجالت المختلفة ،ليدركوا بذلك أن
أ
الجابة عليه باستخدام إحدى
أحد السئلة تمت إ
نهجا مشاب ًها يمكن الستفادة منه
التقنياتَّ ،
وأن ً
في معالجة مشكلة أخرى ،على غرار إدخال ال ُّثمانية
الوترية ،أو آلة السيتار إلى إحدى أغاني البيتلز ،أو
قد يفكر أحد العلماء بعمق في كيفية تحقيق هدف
محدد .وتأتي لحظات التجلي في أي مكان وأي وقت:
عند حضور مؤتمر ،أو الوقوف في حفل غنائي ،أو
مشاهدة فيلم آسر ،أو حضور حديث ممل .أ
المر
ِ
ذاته صحيح فيما يتعلق بالموسيقى :قال مكارتني إن
أغنية «البارحة» الصادرة في عام  1965ـ التي تُ َع ّد
الطالق ـ أتته في حلم ،وأنه نفسه
أفضل أغانيه على إ
يصدق أنه ألّفها.
لم ِّ
بعد الندهاش في البداية من الفكرة الجديدة
تأتي المرحلة التالية :التطوير .بعد ذلك ،وحالما
يتم شحذ تلك الفكرة الضبابية ،وتحديد مالمحها
بشكل أفضل؛ يحين وقت التطبيق العملي .وبإمكان
ٍّكل من العلماء والموسيقيين أن يعملوا منفردين ،أو
أن يتعاونوا مع آخرين .ولقد أ َّدى تعاون هوكينج مع
ْ
توصل الثنين إلى
عالم الرياضيات رودجر بنروز إلى ُّ
أن الكون بدأ كوحدة منفردة .كما كان من الصعب
ّ
الفصل بين إسهام مكارتني في فريق البيتلز ،وإسهام
لكن كان ٍّ
لكل من هوكينج ومكارتني
جون لينون فيهْ ،
السهامات الفردية الالمعة.
سجل طويل من إ
أن
تعلم
المشروع.
في
مرحلة
ر
كآخ
ّ
يأتي التحسين ِ
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عمل مع جيفري مور ـ المشرف على رسالة الدكتوراة الخاصة
به ـ على تصميم وتدريس سلسلة محاضرات في الكيمياء
العضوية على موقع «كورسيرا» .وهو يستطرد ً
قائال« :عاد ًة
يكون الطالب على إالنترنت أكبر س ًّنا ،ويبحثون عن تطبيقات
حقيقية في الحياة العملية ِل َما يدرسونه».
يقول إيفانز ّإن على المحاضرين أن يكونوا أخصب ً
خيال
في محاضراتهم ،ألنه ل توجد
لديهم فرصة تتيح لهم ـ على
سبيل المثال ـ الضغط على
الطالب ليبقوا في مقاعدهم،
مثلما هو الحال في الفصول
ً
قائال:
الدراسية .ويوضح
«لديك طرق مختلفة لتدريس
لكن في ظل التواصل
الموادْ ،
عبر الفيديو ،تتاح لك فرصة
مشيرا
واحدة لتقول شي ًئا ما»ً ،
«إنه شعور مختلف
إلى أن الفشل في إالبقاء على
ً
متواصال
تمامً ا عن المحاضرات الفصل عبر إالنترنت
التي ُت َد َّرس في
حاضر قد يتسبب في
الم ِ
مع ُ
إن لم يكن
الجامعات العادية».
خروج مئات ـ ْ
آلف ـ من الطالب .ويضيف:
يويت
مارني ِبلِ ِ
«ل يوجد لديك محيط واقعي
ملموس ،ول يمكنك التجول في المكان .إنك تحصل على
لقطة واحدة في وقت محدد ،وليس بإمكانك حتى الستطراد
بعدها» .ويقترح إيفانز تج ُّنب الحكايات ،واللتفافات
اللفظية ،التي قد تبدو منطقية في الفصول الدراسية ،لكنها
بالطبع تكون غير مناسبة في التدريس عبر إالنترنت.

مهن علمية

لديك بعض النتائج الجيدة ،وأن ذلك العمل بإمكانه
النجاح ،ولكن يجب أن يتم تقديمه وتوصيله بدقة.
هذه المرحلة قد تكون محبطة في بعض أ
الوقات.
أ ُ
الغنية ،لكنها ما زالت تحتاج إلى
فقد تمت كتابة
تقدم إلى
أن
ويجب
حسابية،
وأعمال
التسجيل،
َّ
الموسيقيون
يقضي
وقد
للتقييم.
الدوريات
إحدى
ُّ
مفصلة بالطريقة نفسها
تنقية
عمليات
في
ساعات
ّ
التي يراجع فيها العلماء نقاشاتهم بشكل متكرر؛
من أجل التخلص من نقاط الضعف ،أو التخلص
من الفتراضات الموجودة في غير محلها ،أو صياغة
أ
الفكار التي تم إغفالها.
أ
أ
حالما يتم إصدار الغاني ،وتنشر الوراق البحثية،
فهناك المرحلة أ
الخيرة :العرض .كيف سيحكم الناس
أ
على عملك؟ سيقوم جمهور متنوع بقراءة الوراق
البحثية وسماع أ
الغاني :سيلقي العلماء ُخط ًَبا ،كما
سيغني الموسيقيون في حفالت غنائية .وربما يبدأ
المجتمع ببطء في تكوين رأي عن المادة التي كنت
مهووسا بها على مدى أسابيع ،أو أشهر ،أو أعوام.
ً
قد تشعر بفخر كبير ،أو بالرضا ،وقد تشعر بخيبة
أ
المل.
قد يصل الحظ ببعض الموسيقيين إلى توقيع
عقود تسجيل ألبومات؛ ويصلون إلى النجاح ،كما
قد يحصل بعض العلماء على منصب أكاديمي،
أو وظيفة ثابتة .أما بالنسبة إلى الباقين ،فيبقى
دائما خيار وضع حلم هوكينج ـ النتشار
هناك ً
في الفضاء؛ والوصول إلى النجوم ـ في مساعيهم
المهنية .سيبحث الكثيرون عن سيناريوهات بديلة،
ثم يعثرون على الوسائل الالزمة لكتشاف مكانتهم
المهنية ،وهي مساحتهم متعددة التخصصات،
متعددة أ
النواع ،التي لم يتجرأ من قبل سوى قليل
من الناس على اقتحامها■ .

ستيفان ديتورناي باحث ما بعد الدكتوراة ف ي�
ف
يف
كم�يدج
الف�ياء النظرية بجامعة هارفارد ي� ب
بماساتشوستس.
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كل ما تَ َب َّقى
إجازة ال تُ ْن َسى.

شين د .راينوولد

قال ديفيد« :هناك التقيت بأمكما» .وأومأ برأسه باتجاه
مرآب السيارة الخالي سوى من الرماد أ
باالسفل« .كانت
تقطع الطريق بسرعةِ ،وك ْد ُت أن أصدمها بسيارتي».
عدلت كارال من وضعيتها على الكرسي« .ال أصدق أن
ّ
الناس على هذا الكوكب ما زال لديهم سيارات ،ولو حتى
أحدا على مستعمرة
في الماضي .يا إلهي! ال أعتقد أن ً
سينتانا كان يملك سيارة قط .وهي مستعمرة منذ 200
عام».
تخيل ديفيد نفسه وهو ينطلق بسيارته المكشوفة على
الطريق السريع بطول المحيط أ
االطلسي ومعه برايانا،
ورذاذ البحر المالح يصطدم بوجهيهما« .أعتقد أن َم ْن
ظ ََّل من الناس على كوكب أ
االرض بعد الخروج إلى الفضاء
االشياء أ
ما ز ِال َيفضل أ
االبسط».
قالت كارال« :أما أنا فل ،هل يمكنني بعد الحصول
على رخصتي الشهر القادم الحصول على حوامة بأربعة
مقاعد؟»
رفع جاكسون نظارته أالعلى ،وقال« :وماذا عني؟ أريد
أيضا».
واحدة أنا ً
«من حقي الحصول عليها أوالً ،فأنا أكبر س ًّنا».
قال جاكسون« :أكبر بدقيقتين!»
لم ينتبه ديفيد إلى جدال طفليه ،لكنه حملق في
فوهة البركان الكائنة في قلب مرآب السيارة .لم يغب
سوى عامين قبل أن تحيل الحرب الكر َة أ
االرضية إلى قشرة
ُ
ولما كان على
غير آهلة بالسكان ،وتحيل
والديه إلى رمادَّ .
مستعمرة سينتانا ،وتفصله عن أ
االرض سنوات ضوئية؛ لم
يكن باستطاعته أن يفعل شي ًئا.
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وأضافت« :فأنا أخبر أصدقائي أنني ُولدت في المستعمرة
الرابعة ،قبل أن ننتقل إلى سينتانا .هذا أقل إحر ًاجا
بالنسبة لي».
يوما ما».
قال ديفيد« :لقد كانت هذه مستشفى ً
لم يتبق منها سوى أطلل أسياخ من الحديد الصلب
البائسة المتدلية ،تلتف حولها نباتات معترشة« .كنا
جميعا موجودين ،حتى خالك استقل سفينة من سيرفيوس
ً
ليشهد مولدك».
هزت كلرا كتفيها قائلة« :ال أذكر ذلك».
قال جاكسون ساخطًا« :ليس من المفترض أن تتذكري،
كنت طفلة رضيعة!».
فقد ِ
أ
إن شئت الحقيقة .وأنا
«إنني ال أتذكر االرض بالمرةْ ،
أي أناس متخلفون يحرقون أنفسهم
سعيدة بذلكّ .
وكوكبهم؟!»
أجابها ديفيد بقوله« :أسلفك».
قالت كلرا« :لقد عشت هنا ستة أشهر يا أبي».
رقيا من هذا
«أنا أنتمي إلى سينتانا ،ونحن أكثر ًّ
الكوكب».
قال ديفيد ،وكأنه يحدث نفسه« :ليتني أتيت بكما هنا
مبكرا» .اللوم يقع عليه ،أالنهما يتعاليان على أ
االرض،
وكل ً من ينتمي إليها مثلهما مثل آ
االخرين .لم تكن لديه
َ ْ
الشجاعة من قبل أن يتكلم عن موطنه ،أو السبب وراء
فراره منه .فالحرب الوشيكة لم تكن لها علقة بهروبه.
«هناك شيء واحد فقط أريد أن أريكما إيّاه ،وبعدها
يمكننا استقلل السفينة التالية التي سترحل عن أ
االرض».
حط ديفيد بالحوامة في قاع
نهر جاف .كان المكان في
منسجما مع زهور
الماضي
ً
زنبق الماء وحشائش اللبن،
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ين
نهارا ،وكاتب خيال
ش� د .راينوولد ي
خب� اتصاالت ً
هوك مذاعة
علمي ليل ً (إال إذا كانت هناك مباراة ي
تليفزيونيا بالطبع).
ًّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2013 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

JACEY

لم يتبق سوى أساس البيت ،وحفنة من الخشب المتفحم
الذي تلتف حوله الحشائش .واستحالت
أشجار الصفصاف في الساحة الخلفية
إلى جذوع مبتورة ،ولم تتبق سوى دعامة
واحدة من دعامتي أ
االرجوحة ،حيث برزت
من أ
االرض ،وقد أكلها الصدأ.
قال ديفيد« :هناك ترعرعت»َ .ر َّش ديفيد
سائل للتنظيف على الزجاج أ
ً
االمامي للحوامة؛
كي يتيح لطفليه رؤية أفضل.
قال جاكسون« :من الواضح أنه لم يتبق
منه الكثير» .خلع نظارة الحقيقة االفتراضية
من على عينيه ،بعد أن هز كتفيه بدون
«أخ ِبراني عندما نبتعد عن
مباالة ،وقالْ :
هذا الكوكب».
أضافت كارال ،وهي تمضغ علكتها« :أبي،
االطلق».
هذه أسوأ إجازة لنا على إ
تن َّه َد ديفيد ،وقال« :هناك بضع أشياء
أريد أن أريكما إيّاها فحسب».
عسليتين كعيني أمها ،وقالت:
دارت عينا كارال ..كانتا َّ
«هذا المكان مظلم ومتفحم ،وتفوح منه رائحة نتنة.
هل رحلنا آ
َّ
االن؟»

أومأ ديفيد برأسه ،وقال« :هل تريدان أن تريا مكان
مولدكما؟»
قالت كلرا« :ال تُذَ ك ِّْرِني» ،واعتدلت في كرسيها،

لكنه آ
االن ال يعرف سوى مجموعة من الشجيرات ،نمت
من بين القاذورات .تخيل نفسه يمشي بطول ضفة
النهر ،ويد برايانا الدافئة في يده .كانت أول قبلة لهما
في المياه الراكدة للنهر ،حيث مستوى النهر
أعلى ركبتيهما.
قال ديفيد« :عليكما بارتداء ُس ْت َرتَ ْيكما».
عقدت كلرا ذراعيها ،قائلة« :لم تقل إنه
سيتحتم علينا الخروج من الحوامة».
قال جاكسون« :ذلك أفضل من أن نظل
محشورين هكذا لفترة أطول».
رفع جاكسون كرسيه أالعلى؛ كي يستعيد
عدته ،بينما سخرت كلرا من الموقف للحظة،
قبل أن تحذو حذوه.
أحس ديفيد
فور أن خرجوا من الحوامةّ ،
أن أنفاسه صارت لزجة داخل خوذته،
ورطَّب
وتكاثفت أنفاسه لتغطي واقي الوجهَ .
العرق إبطيه ،وازداد معدل أنفاسه باطراد.
قال ديفيد« :اتبعاني» .تَ َع َّرف على منحنى
حاد في قاع النهر على شكل زاوية قائمة
تقريبا .اعتاد السمك الفضي أن يقفز هنا،
ً
جدا خاض ديفيد بركبة واحدة في
ومنذ فترة طويلة ًّ
أ
االعشاب المتاخمة لهذه البقعة .تذكَّر كيف بكت برايانا
عندما أبرز الشريط البلتيني .سألت كلرا بعد أن ساروا
لبعض الوقت« :أين المكان الذي نقصده؟» .وقف ديفيد
على علمة من الجرانيت محفورة في القاذوراتُ ،حفر على
سطحها الباهت اسم وتاريخ .على مستعمرة سينتانا ،ربما
كانوا أعطوها شي ًئا بحجم المعالم التذكارية ،لكن برايانا
لم تكن بحاجة إال إلى ذلك الشريط.
سألت كلرا« :ما هذا المكان؟»
قال ديفيد« :هنا َد َف ّنا أمك».
خيم الصمت للحظات ،بعدها أضاف ديفيد« :لقد
َّ
كنتما هنا عندما قمنا بدفنها ،لكن كان عمركما شهرين،
ال أكثر».
قالت كلرا بصوت هادئ ،كاد يحول دون خروجه
كثيرا .يجب أن تحكي لنا
خوذتها« :إنك ال تتكلم عنها ً
عنها المزيد».
اكعا على ركبتيه ،وتتبع اسم برايانا على
خر ديفيد ر ً
ّ
الحجر بسبابته .كان كلمه عنها يذكِّره بالحادث ،وكل
أ
جاهدا أن ينساها على مستعمرة
االشياء التي كان يحاول
ً
سينتانا.
وضع جاكسون يده على كتف أبيه ،وقال« :أبي» .ر َّد
عليه أبوه ،ودموعه تجتمع تحت خوذته« :نعم يا بني».
«آسف أالنني كثير الشكوى».
أضاف جاكسونٌ :
مستفسرا« :هل تريدان الرحيل
أومأ ديفيد برأسه
ً
آ
االن؟»
أجابت كلرا« :ال ،لنمكث قليلً»■ .
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