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تُ َ
نشر مجلة "نِيتْ َشر" ـ وترقيمها الدولي هو ( )5587-2314ـ ِمن ِق َبل مجموعة نِيتْ َشر للنشر (،)NPG

وفقا لقوانين إنجلترا ،وويلز
ً
تأسست
التي
سما من ماكميالن للنشر المحدودة ،التي َّ
تعتبر ِق ً
َ
المس َّجل يقع في طريق برونيل ،هاوندميلز ،باسينجستوك،
(تحت رقم  .)00785998ومكتب ويلز
َ
إتش إيه إن تي إس ،آر جي  6 21إكس إس .وهي ُم َس َّجلَ ة كصحيفة في مكتب البريد البريطاني.
بمنْ ح التفويض
رجى االتصال بمكتب دبي .وفيما يتعلق َ
في َ
أما بخصوص الطلبات واالشتراكاتُ ،
ّ

مصو َرة لالستخدام الداخلي أو الشخصي ،أو االستخدام الداخلي أو الشخصي
لعمل نُ سخ
َّ
المس َّجلَ ة من
مح َّددين ،فهذا األمر يتعلق بموافقة "نِيتْ َشر" للمكتبات ،والكيانات األخرى
َ
لعمالء َ

ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس
خالل مركز إجازة حقوق الطبع والنشر،
ّ
 ،01923الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية
النشر رقم .40032744 :وتُ َ
شهريا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر"
ًّ
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2014 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ

َ
ومنزلقات
العلم وأخالقياته ..إنجازات

ق
ن
إذا لم تُ َح ْ
جحيما ،ليس فقط عىل بَ ِ ن ي�
إنسا� راق؛ صارت
أخال�
ط العلوم بسياج
ً
ي
ي
ال� سخرها هللا لالإ نسان ،ح�ق
ولكن عىل سائر الكائنات والبيئة المحيطة ق
إ
النسانْ ،
ي
وصف هذه العالقة بالفساد وصفًا متوافقًا مع الواقع .وصدق هللا القائل
يصبح
ْ
ن
ال� والبحر بما كسبت أيدي الناس ،ليذيقهم بعض الذي عملوا
«ظهر الفساد ي� ب
ن
و� هذا العدد التاسع ش
ع� من  Natureالطبعة العربية تجدون
لعلهم يرجعون» .ي
ق
يتماس ويتقاطع مع قضايا أخالقيات
ال� تحتويها أقسام الدوريّة ما ّ
من الموضوعات ي
بشكل ،أو بآخر.
العلوم
ٍ
والعالم
مقال «رؤية كونية» نجد كيف تتداخل السياسة التنافسية الحزبية إ
ففي ي
يغ� المسؤول مع العلوم؛ فتؤدي إل نشوء نوع من الفاشية ن ي� التعامل مع العلماء
ق
تعر َض
الذين يُ ْج ُرون أبحاثهم عىل الحيوانات (مثال هنا ..العا ِل نم أندرياس كراي� ،وما َّ
«العلْم تحت رحمة
له بسبب إجرائه أبحاثًا عىل قرود
المكاك ،وهو ما َس َّجله ي� مقالهِ :
آ ن
العالم ن ي� إرباك
السياسة القمعية»)ّ .أما المقال الخر ي� هذا الباب ،فيتناول دور إ
الجمهور وتضليله أحيانا ،بدعوى التوازن ن� تقديم آ
الراء المتعارضة حول موضوع
ً
ي
أ
بتغ� المناخ ،وعالقته بالكوارث المناخية ،كالمطار
يتعلق
هنا
علمي ما .والموضوع
ي
ن
سجله سايمون
ما
وهو
لذلك،
نتيجة
بريطانيا
جنوب
ب
�
الذي
الغزيرة ،والفيضان
ّ
ل .لويس ن� مقال له بعنوان« :نقَاش العالم ن
الناشط يضلِّل العامة».
مواجهة
�
ِ
ِ
ٍ
أِ ي
ي
الخالقيات ،منشورة ن ي� قسم «أخبار ن ي� بؤرة
هناك موضوعات أخرى تتماس مع
يفجر ً
أخالقيا» ،المتعلِّق بإجراء دراسات
جدل
الضوء» ،منها موضوع «جينوم
قديم ِّ
ًّ
جينومية عىل بقايا أسالف السكان أ
ال ي ن
صلي� ألمريكا ،فـ«بعد تحليل تسلسل حمض
مريكي� أ
نووي ّلعظام طفل ينتمي إل قبائل الكلوفيس ،إحدى عشائر أ
ال ي ن
ين
صلي�،
ال
ن
ق
ين
تث� ً
جدل
الباحث� إعادة
واجبا عىل
ال� ي
ي
أصبح ً
التفك� ي� التعامل مع بقايا القبائل» ي
حد ينبغي عىل العلماء استشارة ش
وإ�اك بقايا تلك القبائل .الموضوع
أي
حول إل
ٍّ
آ
تضيق الخناق عىل التجارة يغ�
ازيل
«ال�
عنوان:
ويحمل
نفسه،
القسم
الخر ن ي�
ب
ِّ
ش
يث� ً
جدل حول حق البحث العلمي العالمي عىل الحفريات،
ال�عية للحفريات» ،ي
ال�عية  -ق
ن ي� مقابل ما يقول به البعض من «حق» التجارة يغ� ش
ال� تنتهك حقوق
ي
ق
ال� تقع تلك الحفريات عىل أراضيها  -وفا ًء بحق البحث والمعرفة .أما
البلدان ي
ن
موضوع ش
توسع من مجال اختباراتها» ،فيفتح
«�كات مسح الحمض النووي
الجني� ِّ
ي
مجال لالستثمار الخاص ق
موضوع «سلعنة» كل ش
�ء ،وجعله ً
وال�بح ،بما ن ي� ذلك
ي
بيانات الحمض النووي المستقاة من المسوح الجنينية ،وما تحمله من بيانات خاصة
أ
بالمراض الوراثية المحتملة.
أ
ن
أما موضوع« :متعقبو المراض» ،المنشور ي� قسم «أخبار /تحقيقات» ،فيتناول
يث�ه منهج استنتاج العالقات ي ن
ب� الميكروبات ،الذي يشق طريقه إل التحقيقات
ما ي
تحديدا ـ كمثال توضيحي ـ القضية الجنائية
هنا
يتناول
والذي
والجنائية،
المدنية
ً
المتعلِّقة باختصاص التخدير إ ن
يستول بانتظام ـ
سبا� خوان مايسو ،الذي كان
ال ي
ِ
ي
يّ
المورف� من مرضاه� ،ن
مشفي�ن
ن
عىل مدى ما ل يقل عن عقد من الزمن ـ عىل بعض
ي
ي
ي
ين
مختلف� ،حاق ًنا نفسه ش
البرة نفسها ،إلعطائهم جرعاتهم.
مبا� ًة قبل استخدام إ
ن
أ
شخصا
� إل 275
و� عام  ،2007اتُّ ِه َم مايسو بنقل عدوى التهاب الكبد
ً
ي
ي
الوبا� ي
أ
ن
وح ِكم عليه بالسجن لمدة
تو� أربعة منهم بسبب مضاعفات المرضُ .
عىل القل ،ي ّ
ومصداقية هذا
دقة
مدى
يتناول
ـ
هنا
إليه
والمشار
ـ
المنشور
والتحقيق
 1933سنة.
ّ
المنهج ن ي� نفي أو إثبات مثل تلك التهم.
أما موضوع «أخطاء إحصائية» ،المنشور ً ن
فيث� الشك
أيضا ي� قسم التحقيقات ،ي
ن
ق
ش
ال� تُستخدم ي� البحوث العلمية ،وهو
ن ي� مصداقية أحد أهم
المؤ�ات إ
الحصائية ي
ش
«�» ،الذي يتعرض لسوء الستخدام ،و«أسوأ المغالطات من نوع خداع
مؤ� ِق َيم ب ي
الذات» ..ذلك الذي أشاع عنه عا ِلم النفس بجامعة بنسلفانيا ،يوري سايمونسون،
ونبشها،
تعب� «قرصنة ب ي�» ( )P-hacking؛ ويُعرف ً
وزمالؤه ي
أيضا بتجريف البياناتْ ،
واصطيادها ،واقتناص دللتها ،وغمسها مر ي ن
ش
المؤ�» ،حسب قول
ت� .و«قرصنة
«أن تجرب أشياء متعددة؛ ق
ح� تحصل عىل النتائج المرغوبة»،
سايمونسون ،هي ْ
أ
ق
ُ
خال�.
ال
غ�
التالعب
إليه
ضيف
أ
بل
شك،
مثار
وكأنه لم يَك ِْف أنه
ي
ي
إن القضايا أ
الخالقية المتعلقة بالعلم ـ بح ًثا ،أو تطبيقًا ـ ل تقترص عىل تلك
ّ
أ
ق
خال� فيها
الموضوعات ،بل تتعداها إل موضوعات أخرى ،ربما يمكن قراءة الجانب ال ي
ين
ب� السطور ،وليس فوق السطور ،كما هو الحال هنا.
رئيس التحرير
مجدى سعيد
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هــــذا الشهـــــــر

افتتاحيات

رؤيــة عـالميـــة ِنقَاش العا ِلم في
العامة
مواجهة ِ
الناشط يضلِّل َّ
ص10 .

عرض
علم البيئة النحل الط ّنان ُ
الم َّ
للمبيدات الحشرية يجلب حبوب لقاح
أقل إلى مستعمراته ص12 .

اإلبصار مادة كيميائية تعيد
للفئران العمياء حساسية أبصارها
لضوء النهار ص15 .

ليس الحيـاد إلى هذا الحـد

يتعرض المناخ العلمي في سويسرا للتهديد بعد تصويت أغلبية ضئيلة من مواطنيها لصالح قوانين هجرة أكثر تشد ًدا ،من شأنها تقليص
عدد العلماء أ
الجانب العاملين في سويسرا.
عىل الرغم من رغبة سويرسا الجامحة ف ي� الستقالل ،فإنها مندمجة ـ ألبعد حد ـ ف ي� المسعى
أ
بعضا من
العالمي تجاه البحث العلمي ،إذ يضم البلد
الصغ� الواقع ف ي� جبال اللب ً
ي
أقوى الجامعات البحثية ف� أوروبا ،ولديه إحدى أهم المنشآت البحثية ف
«سن»
العالم
�
ِ
ي
ي
مخت� أوروبا ي ف
لف�ياء الجسيمات ،الذي يقع بالقرب من جنيف .لقد تولّت
 ،CERNوهو ب
أيضا ـ ف ي� ش
مرسوع
المدادات ً
دورا قياديًّا ً
أيضا من الناحية المالية ـ ومن ناحية إ
سويرسا ً
المخ ش
البرسي  ،Human Brian Projectحيث أسهمت بمقدار مليار يورو ( 1.4مليار دولر
أمريك)؛ لمحاكاة المخ ش
البرسي ف ي� حاسب يآل فائق.
ي
سء إعداده ف ي� التاسع من بف�اير
تهدد نتيجة استفتاء ضد «الهجرات ي
ِّ
الكب�ة» ـ أُ ي
ف
الما� ـ بإفساد المناخ العلمي البديع ف ي� سويرسا .فقد وافقت أغلبية ضئيلة عىل الفكرة،
ي
وال�لمان وجماعات الضغط السويرسية ،ومن بينهم
رغم المعارضة من ِق َبل الحكومة ب
العاملون بالعلوم والصناعة.
أمام الحكومة آ
قوان� هجرة ش
الن مهلة ثالث سنوات لتطبيق ي ف
أك� تشد ًدا ،من شأنها
أ
ف
تقليص عدد العلماء الجانب الذين يمكن توظيفهم ي� جامعات سويرسا ومعاهدها
يتغا� عن مبادئه أ
البحثية .وقد رصح التحاد أ
الورو� بأنه لن ف
الساسية ت
اح� ًاما لخشية
بي
أ
سويرسا من أ
ورو� ـ
الجانب .وجدير بالذكر أن سويرسا ـ العضو
المنتسب إل التحاد ال ب ي
أ
ورو�؛ لتشمل كرواتيا؛
تمد حق حرية التنقل
رفضت التوقيع عىل اتفاقية ّ
ضمن التحاد ال ب ي
العضاء بالتحاد .وتباعا ،أَجلَت المفوضية أ
أحدث أ
فورا حول ت
اش�اك
المحادثات
وروبية
ال
ً َّ ْ
ً
ف
ش
البح� «أفق  ،»2020الذي يكلِّف التحاد  80مليار يورو .ومن الواضح
ال�نامج
سويرسا ي� ب
ي
ت
ال� ستجريها سويرسا لن تَ ُم ّر دون عواقب.
أن
ي
التغي�ات ي
بتقليد تتبعه ،أل وهو َم ْنح مواطنيها حقوق واسعة بخصوص اتخاذ
ا
رس
سوي
تفتخر
ٍ
القرارات ،ش
أك� من أي دولة ديمقراطية أخرى .ويبدو أن أسباب تفضيل سويرسا لهذا النوع
ف
نسبيا ،وتعدادها
الدارة الحكومية تتمثل ي� مساحتها الجغرافية
الخاص من إ
ي
الصغ�ة ًّ
ف
ال�اجماتية.
وتطور
فيها،
تفع
ر
الم
التعليم
ومستوى
القليل،
السكا�
ب
ي
ف
ش
المباسة زاخرة بالمشكالت ،إذا تمثلت دوافعها ي� رصد حياة
وقد تصبح الديمقراطية
الشعب بواقعية ،وكذلك رصد المخاوف يغ� المنطقية ،مثل المخاوف المتعلقة بالبطالة
والجريمة (حيث إن سويرسا ـ عىل وجه خاص ـ ش
أك� الدول أمانًا ف ي� العالم ،وتبلغ نسبة
البطالة فيها بالكاد  .)%3.5ومن المؤكد أن الهجرة زادت هناك خالل ش
العرس سنوات
الماضية ،ولكن هذا يرجع ـ بشكل كب� ـ إل العتماد الكب� عىل خدمات العمال أ
الجانب
ي
ي
ف
«ليقاف الهجرات
ي� النظام القتصادي والصحي .والمفارقة هنا ،هي أن المبادرة إ
أ
نسبيا
ي
الكب� أة» اجتذبت التأييد ال بك� من المناطق الريفية ،حيث ل يوجد سوى القليل ًّ
الجانب .أما ف ي� المدن ذات الطابع التعددي ،مثل زيورخ وبازل وجنيف ،فقد رفضت
من
يف
المصوت� هذه المبادرة.
أغلبية
أ
ت
ال� تتصادم فيها مبادرة من الشعب السويرسي مع المصالح
ليست هذه المرة الول ي
ف
تضم� حماية كرامة الحيوانات
صوت الشعب السويرسي عىل ي
فالعلمية .ففي عام ّ ،1992
صعوبة شسح العلماء لوجاهة إجراء تجارب عىل الحيوانات .ف
و�
ي� الدستور ،مما زاد من
ي
المعدلة
الحيوانات
استخدام
منع
إل
تهدف
مبادرة
أخفقت
النفس،
عام  ،1998وبشق
َّ
اثيا ،بعد وقوف العلماء ضدها بكل قوة.
ور
ًّلحسن الحظ ،تتيح نصوص المبادرة أ
خ�ة وق ًتا كافيا للحكومة السويرسية؛ ت
ح�
ال
ي
ً
محتمل وقوعه عىل العلوم .وعىل سبيل المثال ..تتمتع
تتجنب أي فرصر يغ� مقصود
َ
أ
ف
ف
تضم� أحكام ،من شأنها تحقيق إعفاء كامل للعلماء الجانب
الحكومة بحرية الترصف ي� ي
ف
المهني� ،مثل الممرضات ـ من قيود هذه المبادرة ،إذ إن الحكومة
ـ ومجموعات أخرى من
ي
حصصا للهجرة المستقبلية ،حسب
الحكومة
تحدد
قد
عفاء،
ال
من
بحاجة إل ذلك .وبدل ً
إ
ً

ف
ت
ش
ت
ال�
المنطقة ،ح� تستطيع المناطق الريفية تقييد الهجرة أك� من المناطق الحرصية ،ي
ت
الجراء.
تستضيف الجامعات
صوتت ضد هذا إ
وال� ّ
والمعاهد البحثية ،ي
يجب أن ترص المفوضية أ
الوروبية ـ بحزم ـ عىل قرارها بتعليق محادثات «أفق .»2020
أ ّ
سياس أوسع ،ولكن ف ي� هذه الحالة
لالسف أن العلوم ستكون ضحية خالف
ومما يدعو
ي
ف
إن سويرسا ل يمكنها التالعب بالتفاقيات
المبادئ.
عىل
ار
رص
ال
وري
الرص
من
سيكون
إ
ّ
المواطن� أ
ال ي ف
يف
وروبي�.
الدولية ،مثل التفاقيات الخاصة بحرية تنقل
وإذا كان عىل سويرسا أن تظل ف ي� مقدمة ش
المرسوعات البحثية التعاونية العالمية
«مرسوع المخ ش
رفيعة الطراز مثل ش
البرسي» ،فيجب عليها أن
«ال يمكن
تقدم تأكيدات عىل أن العلماء يمكنهم الستمرار ف ي� المشاركة
أ
ف
لسويسرا التالعب
لج ْعل ذلك ممك ًنا.
ا� السويرسية ،إ
وليجاد السبيل َ
عىل الر ي
باالتفاقيات
يُ َع ّد نهج سويرسا المؤسف نكسة لرؤية بروكسل الخاصة
الدولية الخاصة
لمنطقة بحثية أوروبية شاملة ،يستطيع فيها العلماء والمعرفة
أ
والفكار التحرك بحرية بع� الحدود .ف ي� الواقع ،إنها نكسة ألية
بحرية التنقل
الشع�
المنطق
لمكافحة
محاولة
تهديدا.
الهجرة
يعت�
الذي
ً
ب
بين الدول».
بي
ومع تصاعد حدة المواقف ي ف
ب� ِبرن وبروكسل ،يجب أن
يسعى العلماء أ
الوروبيون والمؤسسات العلمية للحفاظ عىل التعاون المتبا َدل ـ وتعزيزه
ف
تذك� سويرسا ي� الذكرى
كلما أمكن ـ مع هذا البلد المهتم بالعلوم
اهتماما فائقًا .ويجب ي
ً
خطيئة أوروبا الحديثة أ
المئوية لندلع الحرب العالمية أ
الول ـ بأن القومية
الول ـ
أ
الطالق.
والقصاء هما من المفارقات السوأ عىل إ
إ

خطـوط متـوازيـة

النترنت في عا َلم الرياضيات ،سيعطي
مشرو ٌع
تعاوني جديد عبر إ
ٌّ
دروسا لسائر المجالت.
ً
لقد وصلت موجة التصنيف الجماعي إل عالَم الرياضيات .وللوهلة أ
الول ،تي�اءى
العلْم بدأ يجاري ُج ّل ما كانت تُنجزه سائر العلوم منذ سنوات ،بعد
لنا ّ
أن هذا ِ
ف
أن ش
الموسوعي
وع
المرس
هو
لنا
تب�
ما
لكن
السابقة،
النمطية
ته
ر
صو
حبيس
كان
أن
ي
ّ
ّ
المشارك� ّعىل طرح أ
يف
الفكار والنتائج؛ بغية
للرياضيات «بوليماث» ـ الذي يحث
المساعدة ف ي� حل أي أُحجيات َو َض َعها منسق ش
غرد خارج الرسب .ولم
المرسوع ف ـ يُ ّ
آ
لكن ح�ت
المرسوع الموسوعي التسعة ـ ت
تفلح تحديات ش
ح� الن ـ ي� إنتاج ٍّ
حل ناجعْ ،
ّ
مثمرا ،حيث تم ِّثل كافة الجهود المبذولة إسهامات فعلية
يكون
"الفشل" يمكن أن
ً
عىل أعىل المستويات الفنية.
نظرا إل تلك العتبارات ،ي ف
مرسوع «بوليماث» عن عديد من ش
يتم� ش
مرسوعات التصنيف
ً
أ
الجماعي القائمة .فمعظم تلك ش
تتوخى مبدأ
المرسوعات ـ ذات الهداف التجارية ـ ّ
وغالبا للظفر بجائزة
بالتحدي،
المنافسة البحتة ،حيث يتنافس المشاركون «للفوز»
ّ
ً
يف
أن استخدم هذه
له
سبق
الذي
الباحث�،
مالية ف ي� نهاية المطاف .وكما علَّق أحد
ْ
أ
ف
فعليا» .ويتابع
الموارد« :هذه ليست بالرصورة الطريقة المثل لضمان حل مفيد ًّ
ت
طولة من التطوير إثر انتهاء المنافسة؛
غالبا بحاجة إل ف�ة ُم ّ
الباحث بقوله« :سنكون ً
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هذا الشهر افتتاحيات

قاربة عملية» .فالمشاركون ـ حسب تعليق الباحث
عينة فائزة إل ُم
وذلك بهدف تحويل ّ
الحافز أو الوقت َ ف
الكا� للقيام بذلك.
ـ قد يفتقدون إل
ي
مرسوعات أخرى موضوعة ف ي� إطار التصنيف الجماعي ـ ومن أبرزها ش
هناك ش
مرسوعا
والخ�ة .فهي
النوعية
وليس
الكمية،
عىل
ل
تعو
أنها
ل
إ
ـ
و«فولديت»
زو»،
«جالكس
ّ
ب
ّ
ي
ف
ف
كر ٍرة ،كالقيام بتصنيف
م
ة
نمطي
بمهام
للقيام
؛
مختص�
غ�
متطوع�
بتجنيد
تقوم
ي
ي ي
ٍ
ٍّ ُ ّ
وت� ،وهي القضايا ت
ت
ال� ي ف
ال� ما زال العقل ش
البرسي
كيبات
ب�
التنبؤ
أو
ات،
المجر
تضاريس
ب
ّ
ي
أن مثل هذه الخطوات مفيد ٌة
يتناولها بشكل أفضل من الحلول ب
الم�مجة .ول ريب ّ
للغاية ،غ� أنها لن تؤدي إل البتكار المطلوب للدفع بعجلة العلوم إل أ
المام.
ي
إذًا ،بالرغم من سعي تلك أ
الساليب المختلفة لستغالل «حكمة» العامة ،أو نشاطها
ت
با� المجالت أخذها
عىل أقل تقدير ،ل تزال هناك ً
حتما عدة دروس ِوع ب َ� ،تستطيع ي
من ش
مرسوع «بوليماث» .وأحد هذه الدروس هو النفتاح ،حيث يمتاز هذا النظام
طلَقة .فبإمكان أي شخص ت
اق�اح أو تنسيق ش
الم ْ
مرسوع ما .وإذا ما أثبت
اطية
ر
بالديمق
ُ
أحد ش
أي أحد
المرسوعات جدارته بالجهود المبذولة إلنجاحه ،عندها يكون بوسع ّ
المشاركة ف� وضع حلول أو ت
مق�حات ،مهما كانت بسيطة،
ي
بتكر بوليماث« ،في بعض األحيان،
أهل ّيتها .يقول ُم ِ
حيث يتم تقييمها حسب ِ
ش
ماهية ش
مرسوعه« :الباب مفتوح أمام كل ليست قوى السوق
تيمو� جويرز ،عن ّ
ي
ليدل بدلوه» .ويتابع الكبرى هي التي
َم ْن يملك شي ًئا ليقوله عن المشكلة؛ ي
المرسوع لك إمكانية طرح أفكارك ،ت
بقوله« :يتيح ش
ح� ولو تأتي بالفعالية
يكون
ل
وقد
خاطئة».
أنها
تعتقد
أو
مكتملة،
كانت يغ�
المنشودة ،بل
ح� آ
أن مجموعة التحديات الموضوعة ت
قد
ن
ال
مفاج ًئا ّ
ِ
القوى المتعا ِونة».
ف
ف
روحا
هناك
أن
يع�
مما
،
الباحث�
كبار
أيدي
عىل
أُ يث�ت
ي
ي ّ
ً
يف
يافع�ّ ،
خ�ة.
جماعية كفيلة بإزاحة بعض الحواجز أمام مشاركة أشخاص
وأقل ب
هذه العملية قائمة عىل تبادل آ
الراء ،وليست عىل المنافسة البحتة ،وليست ـ
أ
بطريقة ..أو بأخرى ـ ً
مجال لحل المشكالت ،بل لتبادل الفكار .يقول ِت ِرنس تاو ،أحد
مرسوعنا هو جمع أ
مرسوع «بوليماث»« :أحد مكامن القوة ف ي� ش
منسقي ش
الدبيات والروابط
ّ
بمختلف المجالت أ
الخرى ،فقد ل ّف
يتس� لتعاون تقليدي وبسيط إدراك كل هذه
درك المشاركون ف ي� ش
المرسوع
الروابط ،دون حوار فمفتوح مع الطرف المناسب» .هذا ..ويُ ِ
الع�ية ـ
القدس
جامعة
الطار نفسه ،يبدي جل كالي ـ من
و� إ
ب
حدود جهودهم .ي
«المرسوعات ت
ش
رأيه ف ي� جدوى ش
ً
ال� تتطلب عاد ًة ابتكار أفكار
:
قائال
القائمة،
وعات
المرس
ي

الن من تحقيق نجاح باهر» .وهذا أحد أ
ح� آ
ت
جديدة ،لم تتمكن ت
ال� دفعت
ال
ٍ ٍ
سباب ي
ف
ائعا حقًّا إذا نجحنا ي� الحصول عىل
كالي
ي
أمرا ر ً
للتعب� عن شعوره بقوله« :سيكون ً
ش
ش
عوضا عن
س
كر
م
فهو
هذا،
"بوليماث"
وع
كمرس
وع
مرس
تماما إلرساء نظريات جديدةً ،
ً
ُ َّ
حددة».
م
مشكالت
بحل
النشغال
ُ ّ
أن علماء الرياضيات هم
ً
مفاج ًئا ّ
أمرا ِ
بعيدا عن أية أحكام ُم َ
سبقة ،ربما لن يكون ً
نسبيا ،لكنه
ق
ضي
فمجالهم
الطريقة.
بهذه
الجماعي
التصنيف
قار َب فكرة
أول َم ْن َ
ًّ
ّ
فائق ت
جدا كما يعتقد البعضً ،
فضال عن وجود نشط عىل شبكة
ال�ابط ،وليس
تنافسيا ًّ
ًّ
ت
ت
الن�نت.
ال تن�نت،
ال� يواجهونها بع� إ
إ
فالرياضيون يتجهون عاد ًة إل حل المشكالت ي
أ
ف
ش
هذا ..وتبدو المور أك� ضبابية ،إذا ما تحدثنا عن كيفية حل معضلة ي� الكيمياء
أصال ً
بتلك الطريقة ،وهو ما يتطلب ً
خاصا.
عمال ب
مخ�يًّا ًّ
السؤال الذي يتبادر إل الذهن آ
الن :هل الحال كذلك حقًا؟ بعض النماذج الناجحة
أ
للمعضالت ف ي� «بوليماث» كانت قابلة للتقسيم إل أجزاء أصغر ،حيث يستطيع الفراد
أ
التعامل معها بشكل مستقل ،وذلك رغم أن ت
الكيميا� العضوي أشبه ما
ال�كيب
ي
ٍ
ف
يكون بسلسلة من خطوات واضحة المعالم تنشأ يب� الوسطاء .عىل سبيل المثال ،ل
الحرص ..أثار إعالن ت
يف
الكين� ف ي� عام ً 1944
واسعا آنذاك،
ال�كيبة الكاملة لمادة
جدل ً
ف
ً
المركّب ي� حد ذاته ،شسع ٌّكل من روبرت ودوارد ،ووليام
فبدل من قيامهم
بصنع ُ
دويرنج بسد الفجوة أ
خ�ة ضمن عملية متعددة المراحل ،كانت قد أُنجز معظمها
ال
ي
ِ ّ
كيميائي� آخرين .وكان َحريًّا بهذا العمل الفذ أن تتوزع نجاحاته بطريقة ش
يف
أك�
عىل يد
ب� مجموعات عدة ،خاصةً ع� تبادل أ
ف
الفكار ،والنصائح ،والتقنيات المختلفة
ما
ب
توازنًا ي
أن النتائج كان يمكن أن تكون ش
طوال ت
أك� فعالية مما خلّفته مثل
شك
ول
العمل.
ة
ف�
ّ
ت
مخت�ات
غالبا ما تُبذَ ل اليوم بال كلل أو ملل داخل أروقة ب
ال� ً
تلك الجهود الشاقة ،ي
فردية ،إذ ّ
يقل احتمال خوض البعض منفر ًدا ف ي� الطريق الخاطئ عندما تسهم عقول
يّ
التخىل عن العقلية التنافسية
أن هذه العملية تتطلب
د
ي
ب
ذاته،
العمل
إنجاز
عدة ف ي�
َْ ّ
ت
ت
ال� كانت مسيطرة ـ عىل سبيل المثال ـ عند وضع ال�كيبة الكاملة
النتصارية السائدة ي
لمادة التاكسول ف ي� عام .1994
ت
ال� تجعل من مفهوم التصنيف الجماعي أبعد ما يكون عن
هذا أحد السبل أ ي
ت
مساحة لجمع آلف الزهار ،ثم النتظار ح� تتف ّتح كلها ،واختيار الف َّواحة منها ،وعن
ٍ
أ
ف
ش
الك�ى هي
أن
«� بعض الحيان ،ليست قوى السوق ب
ْ
سء بكبسة زر .ي
يتحقق كل ي
ال� ت
ت
المتعاونة».
القوى
بل
المنشودة،
بالفعالية
تأ�
ي ي
ِ

أزمـة األرقـام

ف
جدا؛ وتلك
كث�ون ًّ
واكب لما يُعد فرصوريًّا ي� إالحصاءات ي
ذوو الحس يغ� المكتمل أو ال َُم ِ
ف
ش
«�» .فعىل سبيل المثال ..نجد أن إالخفاق ي� ف ْهم
مؤس
أك� من إساءة استخدام
مشكلة ب
بي
أك� أ
الختالف إال أ
ب� إالعادات التقنية للتجارب والتجارب المستقلة هو أحد ش
حصا� ي ف
الخطاء
الجوهرية شيوعا ي ف� أ
المرسلة إل دورية ش
«نيترس».
الوراق البحثية
َ
ً ي
قد تكون إالحصاءات ً
وخصوصا بسبب إالخفاق التاريخي ف ي�
مجال يصعب التمكن منه،
ً
بالبحاث أ
تعليم التصميم المناسب للتجارب والحصاءات ذات الصلة أ
الساسية .السلوكيات
إ
عامل إالحصاءات عىل أنها خدمة نستدعيها عند
ت
ما
فغالبا
أيضا هي جز ٌء من المشكلة..
ً
ُ
َ
ً
فوات أ
ف
الوان ،بينما الحقيقة هي أنه يجب شإساك
الرصورة؛ وعاد ًة ما يكون ذلك بعد
ف
ف
حصائي� ي� المراحل المبكرة من تصميم التجارب ،فإضافة إل التدريس .يحتاج رؤساء
إال
ي
أ
بالحصاءات ،بد ًءا من
القسام ومديرو المعامل وكبار العلماء إل تطوير معرفة جيدة إ
ف
«مو� بها» إل اعتبارها «جوهرية» ي� مواصفات الوظائف .وهذا
التعامل معها عىل أنها َ
والممو ي ف
ل� ألهمية إالحصاءات؛ ومن
الجامعات
اك
ر
إد
بدوره
يتطلب
ِّ
«نيترس» الضطالع بدورها ،ت
ثم تلبية احتياجاتها .تحاول ش
«كثي ٌر من
والع�اف
بأوجه القصور لديها .ويتمثل أفضل استخدام لالإحصاءات �ف
الباحثين لديه
ي
بند أساس من مبادرة قابلية إعادة إالنتاج ،ت
ِح ٌسّ غير
ال� تهدف إل تعزيز
ي
مصداقية ي أ
البحاث ت
ال� ش
ننرسها (انظر.)Nature 496, 398; 2013 :
غير
أو
شامل،
ي
يف
ُم َو ِ
لالإحصائي�؛ للمساعدة ف ي� تقييم بعض
اكب لِ َما ي َُع ّد كذلك نقوم بتوظيف نَ ِشط
أ
الوراق البحثية بالتوازي مع المراجعة المعيارية للنظراء؛ حيث
ضرور ًيّا».
دائما( .كان العثور عىل
يمكننا الستفادة بالمزيد من المساعدة ً
صعبا ،ولذا ..ل تت�دد ف ي� تعريفنا بنفسك ).هذا وقد شنرست شقيقتنا
أفراد ذوي ب
خ�ة مناسبة ً
دورية ش
التأث�»
«نقاط
بعنوان
الجيدة،
المقالت
من
سلسلة
Nature
Methods
ميثودز"
"نيترس
ي
 ،Points of Significanceعن إالحصاءات وكيفية استخدامها.
يف
تغ�ت
عد عمل بعض
الباحث� أفضل من سواهم بالفعل .ففي عرص البيانات الهائلة ،ي
يُ ّ
إالحصاءات من كونها طريقة لتقييم العلوم إل نهج لممارسة العلوم؛ وقد تَ َب َّنت بعض
المجالت هذا التجاه .فمن علوم الجينوم إل الفلك ،لم تنبثق الكتشافات المهمة من
أ
حصا� الصحيح ،إذ أنتج التعاون
المعلومات الهائلة إل عندما جرت مراجعتها من المنظور إال ي

مهما فقط للعلوم؛
لم يَ ُع ْد الستخدام الصحيح إ
لالحصاءات ًّ
أساسيا.
بل أصبح
ًّ

ف
عد ش
الناس الذي يتعامل بحيادية مع الكفاءة المهنية لمعظم قرائه
ي� سوق إالعالم المجزأ ،يُ ّ
ت
ش
ناسا شجا ًعا .لذا ..ربما يريد المش�كون الذين ل يتقبلون النقد الرصيح تجنب الصفحة
ً
«نيترس» إال ي ف
رقم  150من دورية ش
نجل�ية ف ي� عدد  13بف�اير .2014
هناك نقد يتعلق بالمشكالت الشائكة الخاصة بالحصاءات .عندما يتعلق أ
المر بالتحليل
إ
أ
ش
«�» عندما تكون (،)0.01
المؤس
لقيمة
حصا� للبيانات التجريبية ،ينظر معظم العلماء
بي
إال ي
مخطئ� .بمع�ف
ت
يف
ويقولون« :لنف�ض أن هناك فرصة  %1لحدوث خطأ» ،لكنهم سيكونون
يف
يوميا.
ون
الكث�
يستخدمه
الباحث� ل يفهمون أسس مصطلح كهذا
آخر ..فإن معظم
ي
ًّ
أ
ف
والسوأ ..أن العلماء يسيئون استخدامه كذلك .وبهذا ..يساعد العلماء ي� دفن الحقائق
ف
ت
ال� تفشل ي� البقاء مع إعادة التجارب.
العلمية تحت أنقاض كتلة من فالنتائج الخاطئة ي
فمؤس قوة الدليل إال أ
ش
حصا�
خبارية،
ال
التحقيقات
بحسب شسح المقال المنشور ي� قسم
إ
ي
«�»  P valueليس قيمة ِلثقَل دراسة ما ،ولكنه مقياس محدد جرى إعداده لختبار ما إذا
بي
ف
لتأث� ي ّ ف
التأث�
مع� تُح َتمل مالحظتها أم ل ي �-حالة لم يكن ي
المساقة كدليل ي
كانت النتائج ُ
ش
التأث� من حيث المبدأ .لقد كنتم تعرفون
سء عن احتمالت ي
ًّ
حقيقيا .ول يذكر التحقيق أي ي
سيئ� ،دون أن ت
بسائق� ي ف
يف
ذلك مسبقًا ،أليس كذلك؟ بالطبع :مثلما أ
يع�ف
تمتىل الشوارع
أحدهم بقيادته السيئة ،فسنجد أن إالحصاءات السيئة مشكلة معروفة ف ي� العلوم ،ولكنها
تقوض نتائج شخص آخر.
عاد ًة ما ِّ
عد ت
الع�اف بالمشكلة أول خطوة تجاه حلها .وانطالقًا من هنا ،تحث دورية ش
«نيترس»
يُ ّ
ش
«�»؛ من أجل إنعاش ذاكرتهم
مؤس
لمشكالت
وملخصه
التحقيق
اءة
ر
ق
عىل
العلماء
جميع
بي
عىل أ
القل.
أما الخطوة الثانية ،فهي خطوة ش
أك� صعوبة ،ألنها تتضمن إيجاد الحل .والباحثون
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افتتاحيات هذا الشهر

يف
«الحصاءات الفلكية» .Astrostatistics
ب� علماء الفلك
ومتخصص إالحصاءات نظام إ
ي
أ
متنافرا للغاية ،بسبب اقتباسه لتطور الساليب إالحصائية للقرن التاسع
عد هذا التحاد
و(يُ ّ
ً
ش
عرس؛ مثل أسلوب النحدار الخطي لحل مشكالت ف ي� الميكانيكا السماوية).
وب� أنفسهم ـ إل إسهامهم ف� أ
الحصائيون أحيانًا ـ بينهم ي ف
البحاث من وجهة
ينظر
إ
ي
التعب� عنها بإعادة صياغة الشعار القديم ش
للرسكة الكيميائية العمالقة
نظر ..يمكن
ي
ٍ
الحصائيون من ق َْدر
« :BASFعملنا ليس إنتاج المنتجات؛ وإنما تحسينها» .وتبا ًعا ..يقلل إ
ش
يحسن العلوم،
أنفسهم .هذا ..ولم يَ ُعد ممك ًنا النظر إل إ
كسء ِّ
الحصاءات الجيدة ي
ش
أساس ،ومطلب تتنامى أهميته ،مع تقلص التمويل واحتدام التنافس
سء
ي
بل هي ي
للحصول عىل الموارد.
يستخدم معظم العلماء إالحصاءات .ويظن معظم العلماء أنهم يقومون بها عىل نحو
جيد .فهل معظم العلماء مخطئون حيال هذا الظن؟ تقول دورية ش
«نيترس» ف ي� التحقيق
إالخباري إنهم مخطئونّ ..
وإلَ ،فل ُْي ْث ِب ُتوا أننا عىل خطأ.

أزمـة البيـانـات الصحيـة
فـي بريطـانيا
ينبغي على السلطات أن تأخذ وقتها في عالج التدشين المتعجل
لقاعدة بيانات تحتوي على السجالت الطبية لكل سكان إنجلترا.
يث� نظام الرعاية الصحية الشامل ف� ت
الكث�ين بقدرته عىل
إنجل�ا يغ�ة ي
كان من الممكن أن ي
ي
ف
دمج السجالت الصحية للسكان بقاعدة بيانات يستفيد منها المر� والباحثون عىل حد
الخ�اء والعامة
قوض ثقة ب
سء تنفيذ هذه المهمة؛ مما َّ
فسواء ،ولكن من المؤسف أنه أُ ي
ي� مصداقية هذا النظام.
ت
«ك� داتا»
للجدل
المث�
نامجها
ر
ب
إطالق
ا
بإنجل�
الوطنية
الصحية
أجلّت هيئة الخدمات
ي
ي
( )care.dataلمدة ستة أشهر ،لتتخىل بذلك عن قراراتها السابقة بتحميل البيانات الطبية
يف
للمواطن� ابتدا ًء من هذا الربيع .وتشمل هذه البيانات الحساسة السجالت الرسية
الخاصة
ف
العائىل ،والفحوص الطبية،
التاريخ
مثل
أطبائهم،
مع
المر�
ات
ر
استشا
من
السابقة
ي
ووصفات العالج ،أ
وغ�ها من الفحوص والختبارات الطبية.
الدم،
تحليل
ونتائج
دوية،
وال
ي
جدير بالذكر أن مخزن البيانات ـ الذي يديره مركز معلومات الرعاية الصحية والجتماعية
ال�يطانية ـ هو جزء من ش
مرسوع
التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بمدينة ليدز ب
المر� بالمستشفيات والبيانات الطبية أ
واعد لربط سجالت أطباء ف
الخرى؛ من أجل
أ
ف
ول
إنشاء واحدة من ب
أك� وأشمل قواعد بيانات الرعاية الصحية ي� العالم .كان الهدف ال ي ّ
من ش
مرسوع إنشاء قاعدة البيانات مساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية عىل توظيف
البيانات ف
ف
ف
وغ�هم لالطالع
للباحث�
الفرصة
إتاحة
مع
الصحية،
الرعاية
إدارة
تحس�
�
ي
ي
ي
ي
عىل تلك البيانات.
ف
خط�ة سلَّطت دوريّة
ال�نامج قد وقع ي� دائرة الجدل ،إلثارته موضوعات ي
بيد أن هذا ب
«نيترس» الضوء عليها ف
ف
ش
الما� (انظر ،)Nature 505, 261; 2014 :حيث ادعت
يناير
�
َ
ي
ي
السلطات بأن قاعدة البيانات تعتمد عىل مبدأ الموافقة عن علم ،لكنها لم توضح للناس
كيف سيتم ي ف
تأم� بياناتهم الشخصية واستخدامها ،كما لم تذكر بوضوح حقهم ف ي� الخروج
أ
ف
ف
ت
ال�نامج .وقد تحولت اع�اضات المر� والطباء والحمالت
وإلغاء المشاركة ي� ذلك ب
العالمة إل رفض رصيح ف� بف�اير ف
الما� ،حيث انضمت هيئات ومنظمات بك�ى ـ مثل
إ
يطاني� يوالكلية الملكية ي أ
اتحاد أ
يف
ال� ي ف
صف المنتقدين؛ بسبب
لالطباء
طباء
ال
الممارس� ـ إل ّ
ب
ف
ال�نامج.
التعجل والرسعة ي� تنفيذ ب
ُّ
عرس من بف�اير ف
الما� ،ت
ف ي� التاسع ش
اع�فت هيئة الخدمات الصحية ـ عىل مضض ـ بأن
ي
أرصت عىل رفض هذه النتقادات ِبع َناد ف ي�
رأْي
المنتقدين ل يخلو من وجاهة ،رغم أنها َّ
بادئ أ
ال�نامج ت
ح� الخريف المقبل ،لكن يبدو أن الهيئة ل
إطالق
موعد
وأرجأت
مر،
ال
ب
تزال ف ي� حالة إنكار ،وتؤكد أن المعارضة ترجع إل القصور ف ي� التواصل وتوصيل الصورة
«ك� داتا» ليس جاه ًزا لالإطالق
الصحيحة للعامة ،إل أن هذا يغ� صحيح ،إذ إن برنامج ي
بأي حال من أ
الحوال.
NATURE.COM
ثقة العامة

يصعب تصديق أن هيئة الخدمات الطبية
الوطنية لم تفصح ت
ح� عن تفاصيل الفئات

للتعليق على المقاالت ،اضغط
على المقاالت االفتتاحية بعد
الدخول على الرابط التالي:

go.nature.com/xhunqv

ت
ت
ش
ال� تحكم هذا
ال� يحق لها استخدام هذه البيانات والطالع عليها ،والرسوط ي
ي
الطالق سوى أسابيع قليلة .ولهذا..
الستخدام ،رغم أنه لم يتبق عىل موعد إ
ت
الش�اك
ال�نامج الذي يُ تف�ض ِمن جانبهم
لم يعرف الناس بالضبط طبيعة ب
فيه ،مما يث� المخاوف من وصول البيانات الشخصية ف� نهاية أ
المر إل شسكات
ي
ي
الرسكات التجارية أ
يف
التأم� ،أو ش
الخرى .وإذا كان النمو القتصادي هو الهدف
أ
الجوهري لي حكومة بريطانية ،ل بد أن يكون هناك ضمان ّ
بأل يطغى ذلك عىل
يف
المواطن�.
حقوق
ف
ف
الما� أن مركز معلومات الرعاية الصحية
مارس
�
اتضح
فقد
فحسب،
هذا
ليس
ي
ي
ف
ت
ال� تضم بيانات
والجتماعية ي� ليدز قد سلَّم سجالت من قاعدة البيانات الضخمة ـ ي
ف
قوان� المركز ذاته.
المستشفيات الشخصية ـ إل جهات خارجية بصورة تخالف ي
أ
عديدا من التساؤلت حول دور مركز
ستث� ـ عىل أقل تقدير ـ
ً
كل هذه الحداث ي
تهدد َبم ْحو ما تَ َبقَّى من
معلومات الرعاية الصحية والجتماعية ،ومدى فعاليته ،كما ِّ
ف
«ك� داتا».
ثقة ي� برنامج ي
ف
ف
القائم� عىل ش
«ك� داتا»
الط� بلة أنه بالرغم من حاجة
مرسوع ي
ي
ما يزيد ي
الماسة إل كسب ثقة الناس ،إذ بمركز معلومات الرعاية الصحية والجتماعية
ف
ت
ش
ش
ال� تمت.
يتصلب ي� مواقفه إزاء سح سوط وأحكام عمليات نقل البيانات ي
ف
بالقائم� عىل ش
المرسوع أن يعلنوا التفاصيل الكاملة لعملية النقل ،وأي
ويجدر
ي
انتهاكات أخرى سابقة.
ف
يطا� ـ أن التذمر
الشع� من برنامج
وقد أدرك ِج ِرمي هانت ـ وزير الصحة ب
ال� ي
بي
أ
العشوا� قد وضع
التخطيط
وأن
العامة،
«ك� داتا» ليس بسبب سوء أداء العالقات
ي
ي
ف
ش
كث�ا من مزاياه .ولهذا ..أعلن ف ي� مطلع مارس
المرسوع ي� مهب الريح ،بعد أن فقد ي ً
ف
الما� عن نيته إصدار شترسيع يمنع مركز معلومات الرعاية الصحية والجتماعية
ي
ف
ف
نرس أي بيانات للمر� بأسماء مستعارةً ،
بدل من أرقامهم الحقيقية ي� نظام
من ش ْ
ِالصحة الوطنية ،حيث تظل إمكانية التعرف عىل هوية أ
الشخاص قائمة ،ما لم تكن
هناك مزايا صحية واضحة لذلك ،وحظر شنرس البيانات ألغراض تجارية .وأضاف هانت
يف
ً
قوان�
قائال إن المركز سيخضع إل شساف ومراقبة
خارجية جديدة.
«برنامج )(care.data
ال� ف
يطا� خطوة عىل المسار
الوزير
ات
ر
ا
ر
ق
تمثل
ب
في حاجة إلى دراسة،
ي
«ك� داتا» ف ي� حاجة إل دراسة،
الصحيح ،لكن برنامج ي
وتمحيص عميق،
وتمحيص عميق ،وإعادة تصميم من جديد ،مع
وإعادة تصميمه
الكا� ليشمل جميع أ
ف
الطراف والجهات
إتاحة الوقت ي
من جديد ،مع إتاحة
المعنية ،ومن بينهم الباحثون والمعارضون
الوقت الكافي
ش
للمرسوع.
جميع
ليشمل
ت
ت
ف
ال� تصدرها إنجل�ا ،فإنها
وأيًّا كانت
ي
القوان� ي
والجهات
األطراف
ستخضع لقانون حماية البيانات العامة ،الذي أصدره
الورو� ،الذي سيلزم الدول أ
التحاد أ
المعنية».
العضاء قانونًا،
بي
ف
القوان� الوطنية .يُذكَر أن
وستكون له السيادة عىل
ي
أ
أيضا
ورو� ـ الذي أعيدت صياغته ف ي� شترسيع عام  1995ـ ينظم ً
قانون التحاد ال ب ي
ف
صوتت لجنة "الحريات والعدالة
استخدام السجالت الطبية .و�
أكتوبر ّ ،2013
المدنية والشؤون الداخلية" بال� يلمان أ
ت
ف
عديدا من العوائق
يل
س�
تعديالت
عىل
ورو�
ال
ً
ب
بي
أمام أ
البحاث الطبية.

ورغم إمكانية استخدام البيانات المجهولة دون أي قيد ،يتيح أحد التعديالت
استعمال البيانات المستعارة ،دون موافقة ،إذا كان البحث يحقِّق «مصلحة عامة
بغ� ذلك ،شبرسط مراجعة الطلبات من ِق َبل هيئة مستقلة.
كب�ة» ول يمكن تحقيقها ي
ي
عرسات من الجمعيات والمنظمات الطبية أ
ف
ف
الما� ،حذّ رت ش
الوروبية
و� يناير
ي
ي
أ
ف
ت
خطرا ً
ـ ي� ترصيح مش�ك ـ ِمن أن ذلك المر يشكل
الط�،
ً
هائال عىل البحث ب ي
وقالت إن استخدام هذه البيانات يخضع بالفعل إل شساف ومراقبة أخالقية من
ِقبل مؤسسة قوية.
َ لعل استخدام البيانات الشخصية ف
معاي� أخالقية عالية هو
وجود
مع
البحوث
�
ي
ي
يف
والباحث� أن يضعوا ف ي� حسبانهم مخاوف
لكن عىل العلماء
أقل ما يبعث عىل
القلقْ ،
العامة ف� التحاد أ
ورو� حيال جمع البيانات الصحية ،والستفادة منها عىل نطاق
ال
بي
ي
واسع .وكالعادة ..فإن الرقابة الديمقراطية ،وتحقيق التوازن ي ف
ب� المتطلبات القانونية
والمخاوف الحقيقية من أساسيات ش
المرسوع .ونؤكِّد مجد ًدا أنه ل بد من توافر الوقت
ف
الكا� لتحقيق التوازن المطلوب.
في
ي� النهاية ،فإن تحديد كيفية وسبل استخدام سجالت العامة الطبية الشخصية
النسان ،ول يمكن ضمان إمكانية الحصول عىل استثناءات
ل ُه َو حق
أساس من حقوق إ
ي
ت
علم وإطالع ،فالموافقة عن ِعل ٍْم ليست عقبة ينبغي
عن
كانت
لو
ح�
أخرى،
لموافقة
ٍ
تجاوزها أو تخطِّيها ،بل مبدأ ينبغي ت
اح�امه ،ت ف
والل�ام به.
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
ِ
النـاشـط
ِن َقـاش العالِـم في مواجهـة
ِّ
َّ
العـامة
يضـلل

الخبارية
الف َرق إ
تد ِّلل فيضانات المملكة المتحدة على الحاجة إلى التعامل مع أخطار التغير المناخي ،غير أن ِ
ما زالت ُم ِص َّرة على َخ ْلق مواجهة بين الخبراء والمشك ِِّكين ،حسب قول سايمون لويس.

يقدموا نماذج تنبؤ بديلة ،ومن ثم فإن إسهاماتهم ضئيلة.
كث�ا من
ال�يطانيون مشهورون بولعهم بالحديث
للتغ� المناخي لم ِّ
ما يحدث ي
ب
عن المناخ ،وقد شهد شتاء هذا العام ي ً
رغم ذلك ..هناك بعض أ
الحوارات حول هذا الموضوع .فقد كانت أ
المور ت
ال� شهدتها بريطانيا خالل ت
المطار ت
الف�ة ي ف
ال� لم تتحسن هذه المرة .فالتقارير الواردة عن
ب�
ي
ي
شهري ديسم� وف�اير هي أ
ال� فرصبت بريطانيا تدلل مرة أخرى عىل أن العلماء يجب أن يكونوا ش
ت
أك�
ال شك� غزارة عىل إالطالق منذ عام  ،1910حيث فاضت المياه ف ي�
ب ب
الفيضانات ي
أ
ش
ت
الطرق ف ي� منطقة جنوب إنجل�ا لمدة أسابيع ،ش
رصاحةْ ،إن أرادوا أن يحصل العامة عىل معلومات أك� دقة من وسائل إالعالم .فالحداث
لصد الفيضان.
وانترس الجيش لبناء دفاعات ّ
أ
ت
ال ي ف
التغ� المناخي ينبغي أن تفتح الباب عىل
نجل�ية.
التغ� المناخي
ليتصدر قمة الجندة السياسية إ
ال� تتسق مع تصورات ي
ّ
ومرة أخرى ،عاد موضوع ي
المناخية القاسية ي
أ
تميل أ
المجتمعية .فصور البيوت
والستجابة
خطار،
لال
الستجابة
بشأن
عام
َاش
ق
لن
اعيه
رص
م
كله.
العالم
شهده
شبيه،
تحول
وثمة
التحول.
هذا
إحداث
الجواء القاسية إل
ِ
ّ
أ
ف
ف
ت
ت
ف
تهم
التغ� المناخي
فبعد إعصار ساندي ،الذي رصب الوليات المتحدة ي� عام  ،2012أصبح ي
ال� ّ
ال� اكتسحتها أ الفيضانات ي ِّ
تب� الخطر المحدق بالستثمارات طويلة الجل ي
ي
ف
ف
و� ت
نقاشا جديًّا ،عىل الجانب العلمي ً
الناس ً
أول (التصورات السابقة
أس�اليا ،أشعلت الفيضانات وحالت الجفاف
موضو ًعا
فعال .المر إذَن يستدعي ً
ً
مطروحا ي� النقاشات النتخابية .ي
أ
تعرضت
وقد
المحتملة.
السياسية
فعال
ال
ردود
عىل
ثم
ومن
سنادية)،
ال
اسات
ر
الد
ونتائج
المناخ.
علماء
تقارير
فيها
تنجح
لم
بطريقة
الموضوع
حول
الحوار
الحارة
والموجات
إ
َ
ّ
أ
ف
ت
َ
خصوما
ال� وجد العلماء أنفسهم فيها
التغ� المناخي (انظر:
عالما،
ضت لنباء زائفة عن ي
تعر ُ
ً
كو� ً
وانطالقًا من ي
صادف أن فَّ
بريطانيا مجد ًدا إل سلسلة من ف النقاشات ،ي
التغ� المناخي.
 ،)Nature 468, 7; 2010فإن هذا التصاعد ي� الهتمام يطرح
تفس�ات ي
لمعار� ي
ي
ش
مهما :هل شهدت العالقة المختلَّة ي ف
الخباري «توداي» لمحطة
أن
الجدل
يث�
ما
أك�
والعالم
ال�نامج إ
ب� العلوم إ
ب
ي
سؤال ً ًّ
أ
ف
نقاشا يب� عا ِلم الرصاد
ذاعة
ال
هيئة
المرة؟
هذه
تحس ًنا
العلماء
على
ال�يطانية َّ BBC 4
إ
بث ً
ب
ُّ
وأك� ف
هوسكي� ـ من الكلية الملكية بلندن ـ ش
فف
استجابةً
معار�
ايان
ر
ب
البارز
لحدث
الصحافيون؛
يطرحه
الذي
السؤال
أن
شك
ل
أ ي
أن يكونوا
ش
التغ� المناخي نفوذًا بب�يطانيا ،ووزير الخزانة السبق،
منطقي،
التغ� المناخي؟» ـ
تفس�ات ي
ي
كار� ـ «هل نتج ذلك عن ي
مناخي ف ي
ّ
ورصح ـ
العلْم
طياته ي
شوه ِ
قبل ضم ًنا ِ
نايجل لوسون .ليس مستغربًا أن لوسون َّ
الخ� .وهذه الستفسارات تَ َ
ويحمل ي� ّ
العلْمَّ ،
وأن النشاط ش
مؤخرة ف ي� درجات
البرسي يلعب
،
التغ�
بصدد
المناخ
بأن
الذي يفيد
عن جهل ـ بأنه لم تكن هناك أي زيادة عالمية َّ
ّ
ي ُّ
دورا محوريا ف
يحصل
أن
أرادوا
إن
وأن قياسات درجة حرارة المحيطات كانت «محض
الهواء،
ارة
ر
ح
ومدى
آثاره
إل
الحوار
ينقل
فهو
.
التغ�
هذا
�
ْ
ي
ّ
ً
جسامتهاًّ ،بد يل من السجال حول وجود المشكلة من أ
ال�يطانية
الساس.
ً
وتنص إالرشادات التحريرية لهيئة إالذاعة ب
تكهنات»ّ .
العامة على معلومات
ّ
ف
عىل أنه« :ل يجب عىل هيئة إالذاعة بال�يطانية تضليل جمهورها
كث�ا ما نسمع أنه ليس ثمة
هذا السؤال ي� محله ،ولكننا ي ً
من
دقة
أكثر
عمدا وبشكل ملموس ،ول ينبغي أن تشوه الحقائق المعلومة»،
التغ� المناخي .ورغم أن هذه
ً
حدث فردي يمكن أن ننسبه إل ي
كانت هي الحالة ف� السابق ،فقد أحرزت أ
ولكن بات من الواضح أن الهيئة أخفقت ف� ت ف
الل�ام بذلك.
ففي
ا.
تقدم
بحاث
ال
أً
ْ
ي
ي
«نرسة جمعية أ
سبتم� ف
الما� ،أوردت ش
أ
تمتىل
لماذا يحدث ذلك؟ باختصار ..ل يريد المنتجون أن
المريكية»
الرصاد
ب
ي
ف
التغ� المناخي
()Bulletin of the American Meteorological Society
صناديق بريدهم بالشكاوى .والمتشككون ي� ي
يرسلون شكاواهم ،إذا لم يجدوا َم ْن يم ِّثلهم .والتنفيذيون قد
مناخيا
تحليالت من  18مجموعة بحثية تقوم بفحص  12حدثًا
ًّ
يشعرون بأنهم ف ي� حاجة إل أن «يكونوا ُم ْن ِص ِف ي ف�» باستدعائهم
(أعاص� ،وحالت جفاف ،وصقيع شديد،
كار ًّثيا منذ عام 2012
ي
المشك ي ف
ش
ِّك� .ول شك أن صحة المعلومات ل تتعارض مع فكرة التوازن هذه .لذا ..ينبغي عىل
مساهما
ال
عام
كان
المنشأ
ي
رس
ب
المناخي
التغ�
أن
إل
وانتهت
حارة)،
وموجات
وفيضانات،
ً
َ
ي
ً
َ ِ ّ
ف� نصف أ
ت
العلماء مناقشة العلوم مع أندادهم من العلماء .فهناك خالف قائم بالفعل عىل تفاصيل
التغ�
نتيجة
ذلك
حدث
«هل
سؤال
عن
جابة
وال
وقعت.
ال�
ثية
ر
الكا
حداث
ال
إ
ي
ي
ي
ت
ال� تصبو إليها .وإذا
التغ� المناخي ،يمنح هيئة إالذاعة بال�يطانية المناظرات الخصبة
«سنخ�كم بعد النتهاء من التحليالت ،ونَ ش ْرس النتائج».
المناخي؟» هي:
ي
ب
ي
المر يستدعي استدعاء لوسون لمناقشة التغ� المناخيَ ،ف ْلتدعه يناقش ردود أ
كان أ
مع ذلك ..فالمتأثرون بشكل ش
الفعال
العامة ـ لديهم سؤال مختلف للعلماء،
مباس ـ ُ
ي
ََ ْ
وهم ّ
مفاده« :هل سأقع ضحية لهذه الكارثة مرة أخرى؟» .ف
يروج لخطة عمل مختلفة .يرأس لوسون منظمة مؤيدة للسياسات،
آخر
ناشط
مع
السياسية
الجاري
الحدث
هل
آخر..
قول
و�
ِّ
ي ٍ
بوت�ة ت ف
َفلْتضعوه إذَن ف ي� مواجهة رئيس جماعة «جرين بيس» .سيكون النقاش بينهما شائقًا بال شك.
أك� ف ي�
م�ايدة ،أو بجسامة ب
يتسق مع ما نتوقع حدوثه؟ وهل سيقع هذا الحدث ي
ت
ف
العلْم والمواجهة السياسية بهذه الطريقة فرصوري؛ لتفادي استضافة
ب�
ما
الفصل
إن
«نعم»،
هي
جابة
ال
المتحدة،
ال� فرصبت المملكة
المستقبل؟ .بالنسبة إل
إ
ي ِ
الفيضانات ي
وصف تقرير ف
ف
حتما إل تبعات مضلِّلة.
ى
د
أ
مما
يطانية،
ال�
ذاعة
ال
هيئة
فعلت
كما
،
متكافئ�
غ�
ضيوف
آنذاك،
يطانية
ال�
الحكومة
علماء
أك�
ه
أعد
ـ
2004
عام
�
بدون شك ،إذ َ
إ
ّ
ب
ي
ي
ب
َّ ب
ً
ي
عندما ل يحدث ذلك الفصل ،ينبغي عىل العلماء أن يعلنوا ت
اع�اضهم .وكنقطة
للتغ� المناخي يهدد بريطانيا.
ا
خط�
ا
أثر
باعتبارها
الفيضانات
ديفيد كينج ـ
ي
ً يً
بالتعامل مع أسئلة عن أ
ت
ال�يطانية
ذاعة
ال
هيئة
بثتها
ال�
لالوسون،
الشخصية
المقابلة
نص
إليكم
انطالق،
يمكن
الطريقة،
بهذه
المناخي
والتغ�
القاسية
المناخية
جواء
ال
إ
ب
ي
ي
أيضا نموذج الشكوى عىل الرابط:
للعلماء تفادي الفخ المعتاد الذي ينصبه لهم «المشكِّكون ف ي� المناخ» ووسائل إالعالم؛
التال .go.nature.com/nvrhar :وإليكم ً
عىل الرابط ي
.go.nature.com/boofqk
التغ�
أل وهو استقطابنا إل رفض إالقرار بشكل قاطع بما إذا كان ثمة حدث ما قد سببه ي
المناخي ،أم ل .إضافة إل ذلك ..فإن هذا أ
السلوب
NATURE.COM
ف
ف
ِّك� ،ألن ت
ف
يفصل العلماء عن هؤلء المشك ي ف
التغ�ات العالمية بكلية لندن الجامعية ،وجامعة
ال� يك� عىل
سايمون ل .لويس ُم َح ِارص ي� علم ي ّ
يمكنك مناقشة هذه
ت
ليدز ،المملكة المتحدة.
التنبؤات السابقة والحتمالت المستقبلية للنموذج ـ ح�
المقالة مباشرة من خالل:
لك� ف
ال ت
لو كانت يغ� مؤكدة ـ يسلط الضوء عىل أن الر ي ف
go.nature.com/dbklie
و�s.l.lewis@leeds.ac.uk :
يد
ال�
يعاز
إ
ب
ي
افض� إل ٍ

أكثر صراحة،
وسائل
اإلعالم
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نظرة شخصية على أ
الحداث
HARALD REHLING

ِ
الع ْلـم تحت رحمـة السيـاسة
َ
القمْ ِعيّـة

حقوقيي الحيوان تطرفًا
الم ّرة التي عاشها على أيدي أكثر
يصف العا ِلم أندرياس كرايتر محنته السريالية ُ
ِّ
وحلفائهم من رجال السياسة.

يف
نتخبة حدي ًثا باستكمال
الماضي�
أن ما ِع ْش ُته خالل العقدين
الم َ
يعيش العلماء عاد ًة حيا ًة طبيعية كسائر الناس ،يغ� ّ
تصديقًا لوعودهم تلك ..لم تسمح يل الحكومة المحلية ُ
أشبه ما يكون بحلم لطالما توقعت أن أصحو منه ،ألن أ
ش
ش
ت
الجهاز
اسة
ر
بد
الخاصة
أبحا�
العص� لقرود المكّكاك ،ضاربةً بكافة أحكام القانون
أك�
ها
ت
هد
ش
ال�
حداث
ال
ُ
َ
ُ
ي
بي
ي
سألت ،وآخرون ،عن سبب بروز مخالفات قانونية مفاجئة
سيالية من أن تكون حقيقية.
الفيدر يال عرض الحائط .وعندما ُ
ف� نهاية المطاف ،انتهيت من عذاب هذا الحلم ـ أو الكابوس ـ أ
ف
ً
دت السلطات إل تكليف
عم
ذاته،
بالقانون
ا
متاح
كان
الذي
نفسه
العلمي
البحث
حيال
ال
آم
،
الما�
سبوع
ال
َ ْ
ُ
ي ِ
ً
ي
أن مستوى معاناة
كمت محكمة ألمانية فيدرالية بعدم شسعية الحظر الطويل
ب
أن يكون عىل ي
زعم ْت هذه التقارير ّ
خ�اء بوضع تقارير عن هذه الحالت .وقد َ
خ� .فقد َح َ
حيوانات المكاك قد بلغ ـ عىل سبيل المثال ـ حد موتها ببطء ،إثر إصابتها بأمراض حادة
تجار� عىل قرود المكّاك (انظرNature 506, :
المفروض من قبل السلطات المحلية عىل ب ي
ت
لف�ات طويلة.
قضي ت ي� بالكامل؛ أللتفت بعدها إل تكريس
 .)24–26; 2014أَ َم ِ يىل أن يؤ ّدي ذلك
إل تسوية ّ
لمجموع� البحثية ف� أ
تماما ..فالختبارات العصبية الحيوية ت
ت
ت
ال� كُنا نجريها كانت
ة
عبثي
الدعاءات
هذه
كانت
كيفية
عن
ا
دروس
هذه
تجرب�
تمنح
العصبية.
حياء
ال
ُج ّل اهتمامي
ّ ً
ً
ي
ي
ي
ي
ش
استثمارا لسنوات من العمل عىل قرد واحد ل أك� ،وكانت تعتمد ـ بالكامل ـ عىل صحته
ومنارصيهم.
العلماء
مع
السياسة
ورجال
تفاعل الناس
ً
محن� بدأت فعليا ف� عام  ،1997عندما عينت عالم جهاز عص� ف
ت
ملفات قُدمت إل
أظهرت
التقارير،
هذه
إعداد
كيفية
عىل
ًا
ق
وتعلي
والسلوكية.
البدنية
�
إن
القول
أستطيع
ّ
ٌ
ُ ِّ ُ ِ َ
بي ي
ًّ ي
ي
جامعة بريمن ف
ش
َ
خ�اء ُمستقلّون تَ ّم تجاهلها
وضعها
بيانات
ثمة
أن
المحكمة
مجموعات
عىل
العمل
بح�
يتضمن
ألمانيا.
�
ب
ّ
ي
آ ي
بالكامل .فقد أعد التقارير خصومنا :وهم أ
ت
العداء الدائمون
ال� تحدد
ّ
قرود المكاك؛ بغية إيجاد أهم ال ّليات العصبية ي
لالختبارات الخاصة بالحيوانات ،الذين يَ َّدعون قدرتهم عىل
الدراك والتنبه البرصي.
هدد الغرباء
إ
َّ
تشخيص مدى خطورة إصابة هذه الحيوانات ،ت
ش
ش
ح� ولو لم
أخبارا مقلقة ..إذ
سمعت
قد
ُنت
ك
،
بح�
أباس
أن
قبل
ْ ِ
ً
ي
مناهضة أ
يسبق لهم رؤيتها قط.
لالبحاث العلمية عىل الحيوانات
قامت مجموعات ِ
ف
ش
لتفس� القانون ،من
ستغربة
انتدبت�
أن الجامعة
ي
بنرس إعالن داخل مركز بريمنَ ،ز َعم ّ
ُس ِّو َل للسلطات ابتكار طرق ُم َ
ي
ّ
ضمنها إمكانية طرحه عىل الرأي العام .وبغياب أي منطق
رقمي هاتف،
عالن
ال
احتوى
وقد
للقرود.
د
جال
بمثابة
كون
أل
إ
َ
ف
ف
ت
قانو� سليم لفرض حظر أحادي
حيوي ،أو بيطري ،أو
وح َّرض الناس عىل التصال ب ي� ،أو
إقام�
يَ
وعمىلَ ،
ي
ومكا� ت ي
أبحا� العلمية ،يقررت ف
ش
ت
تحدي قرار
2008
عام
�
عىل
الجانب
.
زيار�
ِّ
ي
ح� ي
ُ ي
وقتل ابننا
ف
ف
قوس� أو أد� من الفوز بالمعركة عندما
تشه�ية شعواء ضدي.
ُنت قاب ي
كان ذلك بدايةً لحملة إعالمية ي
المحكمة .ك ُ
ذي
أقرت المحكمة أ
أ
الول ـ ت
ت
وبا� غرف المحاكم ـ بعدم شسعية
وابننا
وزوج�
بقتىل
ي
َّ
ووصل المر إل تَ َلقِّي تهديدات من غرباء ي
ي
ت
الم َّت َخذة عىل خلفية سياسية بحتة .ومرة
ال� أعمل
تدم� ب
ذي الثالث سنوات .تم ي
وقانونية القرارات ُ
مخت� الجامعة ي
ف
وحولت القضية
النصياع،
المحلية
السلطات
رفضت
أخرى،
لالستعانة
فاضطررت
غاضبة؛
وطاردت� مجموعات
فيها.
ْ
ُ
َّ
ي
بحماية ش
الدارية ،ومن ثم إل محكمة بريمن
الرسطة.
إل أروقة محكمة بريمن إ
ألمس رد فعل ً
الدارية الفيدرالية ف ي�
العالم
وأخ�ا إل المحكمة إ
إ
مماثال من وسائل إ
سعان ما ُ
بدأت ُ
الدارية العليا ،ي ً
مدينة ب ف
المحليةً ..
لي�ج .تَ َم ف َّ� خصومي أن أستسلم .وهنا ،تحول َْت هذه
فبدل من تغطية موضوعية ومتوازنة ،شس َعت
لمناهص استخدام الحيوانات ف� أ
ف
الحلقة الرسيالية إل كابوس مخيف بفعل المواقف الشمولية ،ت
ف ف
ال� تمثلت ف ي� غياب أي
بحاث.
ال
المتطرفة
المواقف
�
ي
ي
ي
الصحافة ي� تَ َب ِّ ي
أ
أ
ت
ت
لم يستغرق المر ً
مظاهر اح�ام للحقوق الساسية ،وأحكام القانون.
طويال ،ح� بدأت تظهر العواقب الوخيمة ..حيث ألغت الجامعة
السبوع أ
أما الحكْم الذي صدر ف� أ
يس�ا من
ا
ء
جز
ل
أعاد
فقد
،2014
اير
ف�
من
ول
ال
أروقتها
داخل
تستضيف
جديدة
علمية
ات
مخت�
بتشييد
المتعلقة
كافة المخططات
ب
ب
ّ ُ
ي ً يً
بالقضاء ومبدأ فصل يالسلطات؛ أ
ت
ً
المر الذي لم يزحزح موقفي المتشائم إزاء السياسة
ثق�
وغ�
قديم
بناء
إل
نقىل
تم
ذلك..
من
وبدل
بالقرود.
الخاصة
والتجارب
الختبارات
ي
ي
ي
و� الوقت نفسه ،ما زلت ف
وطريقة عمل ساستها قيد أُنملة .ف
وق� إما ف
ف
ش
إشارة ت
ت
يع�ف
أي
انتظار
�
تطوير
�
معظم
قضيت
�
َو
ك
ل
بالكامل،
أبحا�
ت
د
م
ج
تأمينه.
يسهل
ُمالئم،
ُ
ُ ِّ َ ْ
ٍ
ُ
ِ ْي
ي
ي
ي
ي ّ ي
ف
من خاللها ُ
رجال السلطة أو السياسة بأنهم ارتكبوا خطأ ما ،أو أنهم قد أخذوا ِع ب�ة مما
وإما ف ي� مجابهة الحملة الدعائية القائمة ضدي.
المكان،
وتحس�
ي
الفق قبل حوال عقد من آ
لحت بارقة أمل ّ ف� أ
حصل ،أو يحاولون تصحيح ف
الن ،ي ف
الرصر الذي تَ َس َّببوا فيه.
العالم
ح� بدأَ ْت داخل أروقة إ
ْ
ي
ي
المحىل مالمح نقاش جاد حول ماهية بحوث الحيوانات ،أ
كفيال ف ف
المر الذي كان ً
بالرغم من تنامي اعتماد المجتمعات الحديثة عىل المجالت العلمية فائقة
ب�ع فتيل
ُ
ّ
أ ي
ت
أن هذه المجالت ،والمجموعة
جليا ـ من خالل
عدوا
تجرب� وتجارب أخرى ـ ّ
الزمة المحلية القائمة ،فضال ً عن التقليل من حدة التهديدات بالعنف ..إل ّ ّ
أن ًّ
التخصص ،يبدو ًّ
ي
يف
المتخصص� فيها ،يمكن أن تتحول بسهولة إل كبش فداء
نسبيا من العلماء
جديدا كان تي�بص ب ي� ،أل وهو (السياسة).
ي
ً
الصغ�ة ًّ
أ
ف
العالم .وهذه العمال ـ إل
للمكاسب الستغاللية المؤقتة لبعض
ف ي� خضم حمالتهم النتخابية المحلية عام  ،2007تو ّعد سياسيون ينتمون إل أحزاب
السياسي� ورجال إ
ي
جانب تزايد قسوتها ـ ستؤدي ف� النهاية إل إعاقة تحقيق أ
أساسية بالعمل عىل إيقاف ش
الهداف متوسطة وطويلة
تماما ،وذلك ف ي� حال انتخابهم لتمثيل برلمان مدينة
أبحا� ً
ي
ي
أ
ف
المد للمجتمع.
لكو�
بريمنَ .شك ََّل هذا الموقف المرير يل صدمةً بالغة ،ي
NATURE.COM
أنتمي فعليا إل جيل ما بعد الحرب ،ف
يوقنون
ممن
ولكو� ّ
ي
يمكنك مناقشة هذه
أن البقاء ًّتحت مظلة الحقوق أ
ف
ت
بريمن ي� ألمانيا.
الساسية وسيادة القانون
المقالة مباشرة من خالل:
ّ
أندرياس كراي� عا ِلم أعصاب بجامعة ِ
ف
ت
ال�يد إ ت ف
غ�هاgo.nature.com/z3gyjg .
و�kreiter@brain.uni-bremen.de :
ب
الوا� ضد عودة الشمولية ي� ألمانيا ،أو ي
اللك� ي
يمثل الدرع ي

بقتلي وقتل
زوجتي،
الثالثة
أعوام.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الطبعة العربية |

إبريل

11 | 2 0 1 4

أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبیات العلمیـة

البروتينات
JOAN MONTANYA ET AL./AGU

بروتين مضاد
للتجمد ،قلبه من ثلﺞ
الجزيء الذي يمنع دماء سمك فالوندر
الشتاء من التجمد هو أول بروتين
يُك َت َشف أن لبه ممتلئ بالماء.
ديفز وزمالؤه ـ
وقد بَل َْو َر بيتر ِ
بجامعة كوينزفي كنجستون ،كندا
سمى ماكسي  ،Maxiيقيد
ـ بروتي ًنا يُ َّ
بلورات ثلج؛ لمنع ِب ًنى جليدية أكبر من
التشكل .وبخالف معظم البروتينات ـ
ذات أ
السطح الداخلية الكارهة للماء ـ
وجد الباحثون أن قلب بروتين ماكسي
ممتلئ بالماء.
يحتجز السطح الداخلي لكل جزيء
من بروتين ماكسي حوالي  400جزيء
ماء في ِب ًنى منتظمة كطبقات بين
سالسل البروتين .هذه البنية المائية
تلتصق خارج البروتين ،حيث يبدو أنها
تقيد الجليد.
ِّ
)Science 343,795–798 (2014
علم البيئة

ضعف
ِ
المبيدات تُ
النحل الطنّ ان
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رأسا على عقﺐ
توربينات تُ ْس ِقط البرﻕ ً

تُط ِْلق توربينات الرياح ومضات برق إلى أعلى ،منتجةً
تفريغات للشحنات الكهربية هذه على فترات منتظمة
بالنسبة إلى دوران التوربين ،ويمكنها ِفعل ذلك على بُعد
عشرات الكيلومترات من منطقة عواصف رعدية نشطة.
عي َن جون مونتانيا وزمالؤه ـ بجامعة بوليتكنيك
وقد َّ
كاتالونيا في تير ّاسا ،إسبانيا ـ موقع انبعاثات الراديو من
مثبتة على
ضربات الصواعق
َ
المكتشفة بمنظومة رصد ّ
الساحل الشرقي إلسبانيا.
في البحث عن الطعام ،بعد وضعه
بمستعمرات في الحقل .وجد
تعرضت
الباحثون أن الحشرات التي َّ
للمبيدات حملت حبوب لقاح إلى
المستعمرات في  %40من الرحالت،
المعرض للمبيد
بينما حمل النحل غير
َّ
حبوب لقاح في أكثر من %60
من الرحالت.
اختبرت ِج ّيما بارون وزمالؤها ـ
بجامعة لندن رويال هولويه ،بمدينة
أيضا تأثير
إيجام ،المملكة المتحدة ـ ً
المبيد الحشري لمدا–سايهالوثرين.
واكتشفوا أن المستعمرات التي
تعرضت لمبيد الحشرات أنتجت
حجما من شغالت
شغالت أصغر ً
عرضة له.
الم
المستعمرات غير ُ َّ
يرى الباحثون أن المبيدات الحشرية

خدم فيديو عالي السرعة للتقاط الومضات
ولحقًا ،اس ُت ِ
(في الصورة) .وجد الباحثون أن ريشات التوربينات ترسل
تفريغات شحنات كهربية إلى أعلى بالتزامن مع دورانها؛ حيث
استمرت حلقات التفريغ هذه ألكثر من ساعة تحت ظروف
عاصفة معينة .يقول الباحثون إن النتائج تؤكد أن توربينات
الدوارة يمكنها أن تبادر بـ"تفريغ" البرق بسهولة أكثر
الرياح ّ
من أ
الجسام الساكنة.
)J. Geophys. Res. Atmos. http://doi.org/rfj (2014

سهم في خفض إنتاج الملكة،
قد تُ ِ
وانهيار مستعمرة النحل.
Ecotoxicology http://doi.org/rct
(2014); J. Appl. Ecol. http://doi.
)org/rcv (2014
علم المواد

مواد تحاكي
الجرافين
تَ َع َّرف فيزيائيون على مواد جديدة
يمكنها توصيل التيار الكهربي بكفاءة
في طبقات متعددة.
بعد انصباب الهتمام على
طبقات الكربون التي ُس ْمكها ذ ََّرة
واحدة ،والمعروفة بالجرافين،

تحول علماء المواد إلى مركبات ثنائي
الكالكوجينيد الفلزية ،وهي مركبات
أيضا
من طبقات
وموصالت جيدة ً
ِّ
ومؤخرا ،انضم ثاني
الكهربائي.
للتيار
ً
كبريتيد الرنيوم إلى قائمة المواد
المرشحة الواعدة بهذه العائلة.
اكتشف جونكياو ُو ْو وزمالؤه
ـ بمختبر لورنس بيركلي الوطني
بكاليفورنيا ـ أن العينات الكبيرة من
المادة تتميز بفجوة نطاق مباشرة،
وهي فجوة في مستويات الطاقة
يمكن استخدامها لمتصاص الضوء،
أو نشره بكفاءة .هناك مواد أخرى
من العائلة ،لها هذا النوع من فجوة
عزل في
النطاق فقط عندما تُ َ
طبقات أحادية.
)Nature Commun. 5,3252 (2014
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عرض للمبيدات
النحل الط ّنان ُ
الم ّ
الحشرية يجلب حبوب لقاح أقل إلى
مستعمراته ،كما تكون أجسامه أقل
كتلة من النحل الطنان غير
عرض للمبيدات.
ُ
الم ّ
فقد قامت ح ّنا فيلثام وزمالؤها ـ
بجامعة سترلنج بالمملكة المتحدة ـ
بتغذية النحل الط ّنان (في الصورة)
بالمختبر لمدة أسبوعين على حبوب
لقاح ،وماء محلَّى بالسكر ،مشوب
بجرعات ضئيلة من مبيد الحشرات
إيميداكلوبريد ،الذي قد يتعرض له
النحل في الحقل .ثم أرفّق الباحثون
أجهزة بث راديوية
ضئيلة بالنحل؛
لرصد سلوكه

الغالﻑ الجوﻱ

أضواء على األبحاث هذا الشهر
البدانة

تضارب المصالح
يشوب دراسات معينة
ربما كانت أبحاث استكشاف الرتباطات
ّ
المحالة
المحتملة بين المشروبات
بالسكر وزيادة الوزن متحيزة ،بسبب
تضارب في المصالح المالية.
بيز-رسترويّو وزمالؤها ـ
كانت ميرا َ
بجامعة نافارا في بامبلونا ،إسبانيا ـ
قد دققوا ثالث قواعد بيانات ،بح ًثا
عن مراجعات منهجية حول ارتباط
ّ
المحالة بالسكر بزيادة
المشروبات
استنتاجا
18
الباحثون
وجد
الوزن.
ً
في  17مراجعة ،وشملت  6من هذه
المراجعات تبيان عالقات تمويل
بصناعة المواد الغذائية.
استنتاجا لم يَ ِرد بها
ومن بين 12
ً
تضارب في المصالح المالية ،قال
 %83.3إن استهالك المشروبات
المحالة بالسكر قد يكون ً
ّ
عامال في
لكن نسبة
الوزن،
زيادة
مخاطر
ّ
الستنتاجات نفسها التي أوردت وجود
صلة مالية بالصناعة أظهرت عدم
كفاية أ
الدلة على وجود ارتباط.
)PLoS Med. 10,e1001578 (2014
تغير المناخ

رياح المحيط الهادئ
تحد من االحترار
ّ
إن شدة الرياح التجارية ـ غير
ّ
المسبوقة ـ بالمحيط الهادئ على
مدى العقدين الماضيين غ ََّيرت
دوران المحيطات ،وقد تساعد في
تفسير بلوغ درجات الحرارة العالمية
مستوياتها الراهنة.
وقد استخدم ماثيو إنجالند وزمالؤه
ـ بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا ـ
نموذجا للمناخ العالمي؛ للنظر في
ً
تأثير اشتداد الرياح .ويشير نموذجهم
إلى أن الرياح التجارية أ
الشد تساعد
في تبريد وسط وشرق المحيط الهادئ،
بينما تدفع الماء الدافئ إلى أعماق
المحيط في الغرب .ووجدوا أن تأثير
الرياح خفض درجات الحرارة العالمية

بمقدار  0.2–0.1درجة مئوية في عام
 ،2012مقارنةً بنتائج تشغيل النموذج،
بدون اشتداد الرياح التجارية.
وبصفة عامة ،تبالغ النماذج
التي تقيمها اللجنة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
في تقدير اتجاهات الحترار أ
الخيرة.
ومع ذلك ..يقترح الباحثون أنه لو
أخذت الرياح التجارية أ
القوى
في الحسبان ،ستتفق النماذج
التغيرات المرصودة
المناخية مع ُّ
في درجات الحرارة.
Nature Clim. Change http://
dx.doi.org/10.1038/
)nclimate2106 (2014
االستشعار عن ُبعد

َع ّد الحيتان
من الفضاء
أجرى الباحثون ـ للمرة أ
الولى ـ َع ًّدا
للحيتان من الفضاء ،فأحصوا 55
"محتم ًال " من الحيتان الجنوبية،
حوتًا
َ
وأجساما عديدة أخرى تشبه الحيتان
قبالة ًسواحل أ
الرجنتين.
حلَّل بيتر فريتويل وزمالؤه ـ بهيئة
مساحة القطب الجنوبي البريطانية
بكمبريدج ،المملكة المتحدة ـ صورة
واحدة (مصورة ،إلى اليمين؛ وإلى
اليسار صورة جوية بالطائرة للمقارنة)
عالية الستبانة من القمر الصطناعي
 WorldView2التابع لشركة تصوير
أ
الرض "ديجيتال جلوب" .غطَّت
الصورة شبه جزيرة فالديز ،وهي
منطقة تناسل ل َت َج ُّمع كبير من
الحيتان الجنوبية.
وجد الفريق أن كافة أ
الطياف
التسعة المتاحة يمكنها تحديد
عين
وقد
الحيتان عند السطح بثقة.
ّ
النطاق الساحلي أ
الزرق البعيد الذي
يخترق عمق المياه مواقع حيتان
محتملة تحت سطح المحيط .وكان
َ
كشف آلي قد وجد %89
نظام ْ
من الحيتان التي تم تصنيفها
العد العادية بوصفها
بطرق ّ
مشاهدات محتملة.
)PLoS ONE 9, e88655 (2014

DIGITALGLOBE/BAS

10 m

10 m

اختيـــــــار
المجتـــــمع

البحاث أ
أ
الكثر قراء ًة
في العلوم
الصحة العقلية

ض َرةً تعني صحة عقلية أفضل
مساحات أكثر ُخ ْ

أ
الشخاص الذين ينتقلون من مناطق ف
حرصية بها
✪ األكثر قراءةً
غطاء ت
نبا� أقل إل أماكن بها مساحات ف
خرصاء أك�ش
ي
على "تويتر"
ف
فى الشهر الماضي
تحسن ي� الصحة العقلية.
يُ ْب ِلغون عن ُّ
فقد استخدم ماثيو وايت وزمالؤه ـ بكلية طب
جامعة إكسترفي ترورو ،المملكة المتحدة ـ بيانات مشروع مسح أحوال أ
السر
التغير في نتائج تقييمات الصحة العقلية على مدى
البريطانية في تحليل ُّ
خمس سنوات ،بالنسبة إلى الذين انتقلوا من منطقة سكنية حضرية إلى أخرى
خالل تلك الفترة .احتسب الباحثون تأثير تغيرات معينة في حياة الفرد ،مثل
الحالة الوظيفية ،والحالة الجتماعية؛ ووجدوا أن النتقال إلى منطقة محاطة
تحسن فوري ومستدام في الصحة
بأشجار ونباتات أكثر كثافة ًّ
ورقيا أ َّدى إلى ُّ
العقلية.
وأبلغَ أ
الشخاص الذين انتقلوا إلى مناطق أقل خضر ًة عن تَ َر ِّدي الصحة
العقلية ،لكنهم عادوا إلى حالتهم أ
الساسية بعد النتقال.
)Environ. Sci. Technol. 48,1247−1255 (2014
البيولوجيا البنيوية

علم األعصاب

إنزيم يحول شكله
لتعديل الـDNA

كيف تعزِّ ز الماريجوانا
تناول الطعام

أظهر علماء البيولوجيا البنيوية كيف
أن إنزيم تقطيع الحمض النووي ـ في
قلب نظام قوي لتعديل الجينات ـ
شرح الحمض النووي.
يغير شكله ُلي ِّ
درس مارتن جينيك وزمالؤه ـ بجامعة
زيوريخ في سويسرا ـ نظام كرسبر–
كاس ( CRISPR–Casتكرارات عنقودية
متناوبة منتظمة التباعد–كاس) ،لتعديل
وتصحيح الجينوم ،الذي يُستخدم
فيه جزيء حمض نووي ريبي؛ لتوجيه
إنزيم  Casوبرمجته؛ لختراق جزء
محدد من الحمض النووي.
استخدم الفريق تصوير البلورات
أ
بالشعة السينية ومجهرية إلكترون
الجسيم المفرد النافذ؛ لستكشاف
بنية إنزيمات  Cas9من نوعي بكتيريا
مختلفين .وجد الباحثون أنه عندما
تتقيد إنزيمات  Cas9إلى الحمض
الموجه ،يُعاد ترتيب
النووي الريبي
ِّ
المواقع النشطة؛ لتشكيل قناة
مركزية يمكنها اللتحاق
بالحمض النووي.
كذلك ،يُ َب َرمج إنزيم  Cas9بسهولة
موجهة
بواسطة أحماض
نووية ريبية أ ِّ
معينة ،بسبب تتابع أ
المينية
الحماض
في الموقع النشط لالإنزيم؛ مما يسمح
النزيم.
بتخصيص شكل إ
Science http://doi.org/rcs
)(2014

يفسر
هناك
مستقبل معين في الدماغ ِّ
ِ
حسن الجوع حاسة الشم،
ي
كيف ُ ِّ
ويحفّز سلوك التغذية لدى الفئران.
آلية ربط الجوع والشم
أو ِل َس ْبر ّ
بالكل ،ركّز جيوفاني َمرسيكانو وزمالؤه
ـ بالمعهد الوطني الفرنسي للبحوث
الصحية والطبية ،ببوردو ـ على
المستقبل  ،CB1الذي ينشطه عدد من
ِ
الجزيئات ،من بينها تتراهيدروكانابينول
الفعالة في الماريجوانا
()THC؛ المادة ّ
(الق ّنب) .وجد الباحثون أن التعبير عن
ِ
المستقبل يتم في العصبونات التي
هذا
ِ
تصل إلى مركز الشم بالدماغ .وأسفر
المستقبل في فئران صائمة
اعتراض هذا
ِ
عن الطعام لمدة  24ساعة عن انخفاض
المستقبالت
تناولها للطعام .وتحفيز
ِ
باستخدام تتراهيدروكانابينول زاد
حساسية الحيوانات الجائعة للروائح
وتناولها أ
لالكل.
ويرى الباحثون أن دوائر حاسة
للمستقبل  CB1قد
الشم العصبية
توفر هدفًا لعالج اضط ِرابات أ
الكل.
Nature Neurosci. http://dx.doi.
)org/10.1038/nn.3647 (2014
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هذا الشهر أضواء على األبحاث
السرﻃان

تُعتبر البروتينات التي تمنع موت
الخاليا وتساعد على اندماجها أ
بالوعية
الدموية ً
حاسما في انتشار
عامال
ً
السرطان إلى الدماغ.
وغالبا ما يكون انبثاث الورم إلى
ً
لكن معظم الخاليا
الدماغ مهلكًاّ ،
السرطانية التي تغزو الدماغ تموت،
ورما .وللوقوف على
دون أن تشكِّل ً
الغازيَة
الخاليا
بها
تتمكن
الطرق التي
ِ
من تجاوز دفاعات الدماغ بنجاح،
نظر جون مساجيه وزمالؤه ـ بمركز
سلون كيترينج التذكاري للسرطان
بنيويورك ـ في مجموعة من الجينات
المعبر عنها لدى انبثاث الورم
َّ
بالدماغ ،مع التركيز على اثنين من
البروتينات المسماة سربينات serpins
(مثبطات بروتياز السيرين).
تثبط هذه السربينات بروتي ًنا آخر
منشط البالزمينوجين .ووجد
يُد َعى ِّ
المؤلفون أنه يقتل الخاليا السرطانية
في الدماغ .يحمي التعبير عن
السربين الخاليا السرطانية من الموت،
ويساعدها في النتشار على سطح
الشعيرات الدموية ،وتأمين إمدادها
بالدم بموقعها الجديد.
)Cell 156, 1002–1016 (2014
األحياء المجهرية

الميكروب العنيد
يجد مواقع لالختباء
الفالت
تستطيع بكتيريا السالمونيال إ
من المضادات الحيوية ،وهجوم
نظام المناعة بالختباء داخل خاليا
المضيف المناعية.
نقل رولن ريجيوز ،وولف
ديتريتش هارت وزمالؤهما ـ بمعهد
التكنولوجيا التحادي السويسري
في زيوريخ ـ عدوى السالمونيال
المعوية إلى فئران ،ثم عالجوها
بالمضاد الحيوي سيبروفلوكساسين.
وجد الفريق أنه بعد تطهير معظم
أ
العضاء من العدوى ،كانت حوالي
 %10من بكتيريا السالمونيال ما
تزال موجودة داخل ُعقَد الصرف
الليمفاوية أ
بالمعاء قابلة للحياة
والنمو .عاودت هذه البكتيريا
إصابة الفئران بالعدوى بعد عالجها
بالمضادات الحيوية.
وفي دراسة منفصلة ،وجدت
صوفي هلين ،وديفيد هولدن
وزمالؤهما في إمبريال كوليدج لندن
| 14
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كيف يناوﺵ السرﻃان
دفاعات الدماﻍ

علم اﻵثار

العثور على أجبان قديمة مع مومياوات

عثرعلى أقدم قطع معروفة من أ
الجبان في مقابر العصر
ُِ
البرونزي المبكر في شينجيانج ،الصين.
قام أندريه شيفتشنكو من "معهد ماكس بالنك للبيولوجيا
الجزيئية والخلوية وعلم الوراثة" في درسدن ،ألمانيا،
وتشانجسوي وانج من جامعة أ
الكاديمية الصينية للعلوم
في بكين ،وزمالؤهما بتحليل كتل عمرها  3,800سنة ُو ِج َدت
في رقبة وصدر المومياوات (في الصورة) في المقبرة؛ وتم
التعرف عليها ،كجبن "كفير".
يُص َنع هذا النوع من الجبن بتخثير حليب المجترات
أن خاليا السالمونيال يمكنها أيضا
الستمرار داخل البالعم الكبرى التي
تلتقمها .يمكن للجزيئات التي تحفّز
أنواع معينة من الخاليا المناعية ـ
مع المضادات الحيوية ـ أن
تحسن العالج.
ِّ
;)PLoS Biol. 12, e1001793 (2014
)Science 343, 204–208 (2014
علم األعصاب

تﺄريﺦ بالكربون يكشف
عصبونات جديدة
جدد الخاليا البشرية نفسها في
تُ ِّ
الم َخطَّط؛ وهي منطقة بالدماغ
الجسم
ُ
بالدراك وتنسيق
معنية إ
حركات الجسم.
والمعلوم أن العصبونات تتجدد

الملبنة الكفيرية ،وخميرة.
بمزارع بكتيرية متكافلة ،منها ّ
يقول الباحثون إن الدليل على وجود مشتقات ألبان
الكفير ـ التي تشكّل المنتجات الخالية من الالكتوز ـ في
وحلْب
يفسر النتشار واسع النطاق َلر ْعي َ
هذه المنطقة ّ
الحيوانات المجترة بين مجموعات سكانية ُعرفت بعدم
تحمل الالكتوز .بدأت صناعة الجبن منذ حوالي  4,000سنة،
ُّ
لكن الدليل على هذا يعتمد على تحليل دهون لبن ُوجدت
بشظايا أواني الفخار القديمة.
)J. Arch. Sci. http://doi.org/rpq (2014

الح َصين بأدمغة البشر
بمنطقة ُ
الراشدين .وللوقوف على ما إذا
التجدد يحدث بمناطق أخرى،
كان
ُّ
طور يوناس فريزن وزمالؤه ـ بمعهد
َّ
كارولينسكا الطبي السويدي في
ستوكهولم ـ تقنية تأريخ بالكربون–14
المشع .قارن الباحثون مستويات نظير
المستخرج
الكربون بالحمض النووي
َ
من مناطق مختلفة أ
بالدمغة بعد
الوفاة بمستويات الكربون– 14بالغالف
الجوي خالل سنوات ميالد وأثناء حياة
المتبرعين أ
بالدمغة .وجد الفريق
أن مستويات الكربون– 14بالجسم
الم َخطَّط تضاهي مستوياته الموجودة
ُ
بالغالف الجوي بعد ولدة المتبرعين،
يبين أن العصبونات الجديدة
مما ِّ
تكونت
هذه
الدماغ
بمنطقة
ّ
بعد الولدة.
واحدا فقط من
ا
ع
نو
ً
ويبدو أن ً

العصبون المتوسط،
العصبونات ،هو َ
الم َخطَّط.
ّ
يتجدد في الجسم ُ
Cell http://dx.doi.
org/10.1016/j.cell.2014.01.044
)(2014
علم الحيوان

تبدل
الزراعة ِّ
تكاثر الطيور
مبكرا
يبدو أن التعرض لموطن زراعي ً
في حياة بعض الطيور الستوائية
سرع جدول تكاثرها.
يُ ِّ
فقد درست سامانتا كارترايت
وزمالؤها ـ بجامعة ريدينج ،المملكة
عاما من
المتحدة ـ بيانات تغطي ً 23
تاريخ حياة  79من إناث طائر َع ْو َسق
موريشيوس (Falco punctatus؛ في
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© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

أضواء على األبحاث هذا الشهر
NICK GARBUTT/NATURE PICTURE LIBRARY

الصورة)؛
وهو نوع
مهدد بالنقراض،
َّ
يعيش في الغابات.
وجد الباحثون أن الطيور
الناشئة بأعشاش قريبة من
مناطق زراعية كانت معدلت
بقائها كطيور ناضجة صغيرة
مبكرا،
منخفضةً  ،لكنها ً
أيضا تتكاثر ً
مقارنةً بطيور نشأت في مواطن
شجرية.
التبدل
هذا
أن
الباحثون
ويرى
ُّ
تأقلمية
استجابة
يكون
قد
التكاثر
في
ّ
لالإجهاد الغذائي في حياة الطيور
مبكرا ،مما ينذر بحياة ناضجة قاسية،
ً
أو ل يمكن التنبؤ بها.
Curr. Biol. http://doi.org/rnc
)(2014
التجدد
بيولوجيا
ﱡ

معدلة تعزِّ ز
بروتينات
ﱠ
شفاء اإلصابات
يمكن إلضافة "ذيل" بروتيني إلى
الجزيئات ـ التي تستحث تكرار
الخاليا وإصالح أ
النسجة ـ أن تحسن
عالجات التئام الجروح.
المستخدمة
النمو
ومعظم عوامل
َ
في العيادة ل تستحث شفاء البشر
جيدا ،ربما ألنها ل تتقيد بإحكام
ً
إلى البروتينات التي تُشكِّل النسيج
بين الخاليا .وقد اكتشف جيفري
هابل وزمالؤه ـ بمعهد التكنولوجيا
التحادي السويسري في لوزان ـ أن
لعامل النمو ً PlGF-2
حمضيا
ذيال
ًّ
أمينيا يجعل البروتين يتقيد إلى
ًّ
النسيج خارج الخاليا .وأضاف
الفريق هذا الذيل إلى عوامل نمو
أخرى ،منها BMP-2؛ الذي يستحث
نمو العظام .وعندما استخدم
المعدلة
الباحثون هذه الجزيئات
ّ
لعالج فئران مصابة بجروح في
الجلد ،أو عيوب في العظام؛
الصابات بشكل أسرع بكثير
التأمت إ
الصابات التي ُعو ِلجت بعوامل
من إ
معدلة.
غير
نمو
َّ
)Science 343,885–888 (2014
JOHN A. ROGERS/UNIV. ILLINOIS

2 mm

اإلبصار

جزﻱء يجعل الفئران
العمياء ترﻯ الضوء
أعادت مادة كيميائية ُحقنت في أعين
فئران عمياء حساسية أبصار هذه
الحيوانات لضوء النهار.
اختبر ريتشارد كريمر وزمالؤه
ـ بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ـ
صغيرا ،يُسمى "ديناق"
جزي ًئا مخ َّلقًا
ً
 ،DENAQيتفاعل مع خاليا العقد
غير شكلها عندما تتعرض
الشبكية ،ويُ ِّ
لضوء أبيض معتدل الكثافة .وفي
الفئران التي تفتقد خاليا استشعار
الضوء العصوية والمخروطية بشبكية
العين ،و ُعولجت باستخدام ،DENAQ
غير الضوء التفاعل بين هذه المادة
َّ
الكيميائية وخاليا العقد الشبكية،
بحيث أصبحت الخاليا ـ التي ل
تستجيب عادة للضوء ـ ُمستجيبة
أيضا أنشط
له .كانت هذه الحيوانات ً
تعرضت للضوء.
عندما ّ
يستمر أثر هذه المادة الكيميائية
عدة أيام في شبكيات أ
العين التي
تدهورت بها الخاليا العصوية
والمخروطية فقط .يقول الباحثون
عقارا
إنه يُحتمل أن يصبح ً DENAQ
سببة للعمى؛
َّ
مرش ًحا لعالج أمراض ُم ِّ
مثل الضمور (التنكس) البقعي
المرتبط بالعمر.
)Neuron 81,800–813 (2014
علوم المواد

الدارات
وتائر تجعل ّ
مطاﻃة
اإللكترونية ّ

وضع أ
السالك بوتائر كسورية هندسية
اللكترونيات.
يحسن
مطاطية إ
ّ
(متكررة) ِّ
وهناك أجهزة معينة ـ كحساسات
الستشعار التي يمكن ارتداؤها ـ
المطّ.
تتحمل َ
تتطلب دارات إلكترونية ّ
وقد ّثبت فريق بحث ـ بقيادة جون
روجرز ،من جامعة إلينوي في أوربانا–
شامبين ـ أسالكًا في رسوم كسورية
متكررة على مواد مرنة (في الصورة).
أ
والشكال الكسورية وتائر مركبة،

اختيـــــــار
المجتـــــمع

البحاث أ
أ
الكثر قراء ًة
في العلوم
الجيولوجيا

مبكرا
الصفائح التكتونية بدأت التحرﻙ
ً

ربما كانت صفائح القشرة أ
الرضية تنزلق تحت
✪ األكثر قراءةً
 geology.gsapubs.orgبعضها (أو تندس في بعضها) منذ زمن بعيد
على
يعود إلى  4.4مليار سنة ،أي بعد وقت قصير
فى ينـايـر
من تَشكُّل قشرة الكوكب.
قد َرت أن الندساس بدأ منذ زمن يتراوح بين مليار
كانت دراسات سابقة قد َّ
وأربعة مليارات سنة .وقد درس َسيمون تيرنر وزمالؤه ـ بجامعة َمكوري في
صخورا بشمال كيبيك ،كندا ،يصل عمرها إلى  4.4مليار
سيدني بأستراليا ـ
ً
سنة .والعناصر القليلة في الصخور ،وتتابع تكوين طبقات الصخور ،تشبه
بقوة تلك التي تشكَّلت بامتداد منطقة اندساس بجنوب اليابان في العصر
الحديث؛ تسمى قوس إيزو–بونين–ماريانا.
يرى الباحثون أن أوجه التشابه الجيوكيميائية تشير إلى أن الصخور الكندية
تشكَّلت في بيئة اندساس .ويضيفون أن التفاعالت الكيميائية في ألواح قشرة
أ
الرض الغاطسة عميقًا ربما ولَّدت الجزيئات العضوية التي د َّعمت نشوء
البدائية.
الكائنات الحية
ّ
)Geology 42, 139–142 (2014
تبدو  ،عندما تُ َج ّزأ إلى أجزاء أصغر ـ
بشكلها ذاته عندما تكون كاملة .وأظهر
الباحثون أن أجهزتهم كانت مطاطة
أكثر من تلك التي تحتوي أنماطًا متكررة
من حلقات وأشكال حرف  ،Sكما أن
بعض التصميمات الكسورية تتيح الم ّط
في اتجاهات محددة.
علم اإلحاثة

أضرت
الطحالﺐ
ّ
بالحيتان القديمة
أوضح الكشف عن أكثرمن  40حفرية
ثدييات بحرية ـ بموقع في أتاكاما ،شيلي
ـ أنها ربما نفقت بشكل جماعي في
أربعة أحداث ،بسبب الطحالب السامة.
وجد نيكولس ِب ِينسن وزمالؤه
ـ بمعهد سميثسونيان بواشنطن
العاصمة ـ أن الحفريات ـ التي منها
البالين ،وحيتان أخرى ،والفقمات،
والكسالن المائي ـ كانت مرتَّبة في
أربع طبقات متميزة ،تعود إلى ما
قبل  9ماليين إلى  6.5ماليين سنة.
الحدث الوحيد المعروف حدي ًثا
إلطالق مثل هذه الحالت من الموت
السريع والمتكرر ألنواع متعددة هو
النمو الشديد للطحالب السامة .ربما
ّ
نفقت الحيوانات بعد أكل فريسة
تضررت
ملوثة ،أو ربما تكون قد َّ
مباشرة بسموم الطحالب .يقول
الباحثون إن مناطق المحيطات
أ
الخرى التي شهدت نشوء مثل هذه
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أ
الحداث في الماضي قد تؤوي مواقع
مهمة لبقايا حفريات فقاريّة.
Proc. R. Soc. B 281, 20133316
)(2014
سلوﻙ الحيوان

الديدان تتراكم لتصل
إلى ارتفاعات جديدة
تتجمع الديدان الطفيلية في أبراج
تصل ارتفاعاتها إلى  30ضعف طول
الواحدة منها ،لكي تتمكن من الوصول
إلى الخنافس العابرة .وجد هانز
يواكيم نولكر ـ من جامعة دريسدن
التكنولوجية بألمانيا ـ وتيموراس
كورزتشاليا ـ من معهد ماكس بالنك
للبيولوجيا الجزيئية والخلوية وعلم
الوراثة في دريسدن ـ وفريقهما
أن ديدان pacificus Pristionchus
الفتية تفرز مادة شمعية ،أطلق عليها
ّ
المؤلفون زيت الدودة ،يعمل كمادة
لصقة بين الحيوانات .وهذا يتيح لها
تشكيل أبراج تضم حوالي  1,000دودة،
يصل ارتفاعها إلى سنتيمتر واحد،
يمكنها أن تلتصق بالمضيف.
Nature Chem. Bio. http://doi.
)org/rqt (2014
NATURE.COM

يمكنـك الحصــول علـى تـحـديثـات
األبحاث اليومية مباشــرة على:
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يومـا
ثالثـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

أحداث

إعادة مركبة استكشاﻑ

الممكن إعادة أول مركبة استكشاف
من ُ
فضائية صينية "يوتو" ،أ
(الرنب اليشم،
في الصورة) ،للعمل من جديد،
صرحت وكالة الفضاء الصينية
حيث َّ
في الثاني عشر من فبراير  2014بأن
الجهود الرامية إلنقاذ المركبة قد
فشلت ،بعد أن واجهت مشكالت
ميكانيكية في أواخر يناير الماضي قبل
دخولها في حالة سبات في ليلة قمرية
مدتها أسبوعين .وفي الثالث عشر من
فبراير الماضي ،أعلنت الوكالة أنها
قد استأنفت التصال مع يوتو .يُذكَر
أن الصين هي ثالث دولة في العالم
ّ
استطاعت الهبوط على سطح القمر،
بعد الوليات المتحدة ،والتحاد
السوفيتي السابق.

دفعـة تمـويليـة إلنشـاء مفـاعـل
وافقت وزارة الطاقة أ
المريكية ـ في العشرين من فبراير
تمويل في صورة ضمانات قروض بقيمة 6.5
الماضي ـ على
ٍ
مليار دولر أمريكي؛ لبناء مفاعلين نوويَّين ،تصل تكلفتهما
إلى  14مليار دولر ،في محطة فوجتلي لتوليد الكهرباء (في
واينسبورو ،بولية جورجيا .والمفاعالن هما
الصورة) قرب ِ
سياسات

تعديل لوائح البراءات

أعلنت إدارة الرئيس أ
المريكي باراك
أوباما ـ في العشرين من فبراير الماضي
ـ عن عدة مبادرات لتطوير نظام
براءات الختراع المضطرب .وتشمل
هذه المبادرات ثالثة إجراءات تنفيذية:
تطوير نظام تدريب فاحصي البراءات؛
وزيادة المساعدات القانونية المجانية
للمخترعين المستقلين والمشروعات
الصغيرة ،وتسهيل التصنيف الجمعي
للمعلومات؛ لمساعدة فاحصي
البراءات لتحديد ما إذا كان الختراع
المطلوب قد استخرج براءة له ،أم
الجراءات هي جزء من حملة
ل .هذه إ
أوباما المستمرة لتضييق نطاق الف َُرص
"متصي ِدي البراءات" ،الذين
على
ِّ
يجمعون براءات الختراع؛ ويجنون
أرباحا منها عن طريق تهديد الشركات
أ ً
الخرى بالدعاوى القضائيةً ،
بدل من
تسويق الختراع.

أول منشأتين نوويتين جديدتين يتم بناؤهما في الوليات
عاما .كانت المنافسة من الغاز الطبيعي
المتحدة خالل ً 30
فضال عن المخاوف أ
َ
ً
منية ـ قد دفعت
ال
والطاقة المتجددة ـ
ّ
الغالق في العام الماضي.
عدة محطات نووية أمريكية إلى إ
لمزيد من المعلومات ..انظر.go.nature.com/pmauru :

الح ّر
التداول ُ

يستعد ناشر دوريّة "ساينس" إلطالق
الحر في أوائل
أول دوريّة للتداول ُ
عام  .2015فقد أعلنت الجمعية
أ
لتقدم العلوم ( )AAASـ
المريكية ُّ
غير الهادفة إلى الربح ـ في الثاني عشر
من فبراير الماضي عن إصدار دوريّة
عبر شبكة إالنترنت فقط ،يُطلق عليها
"تقدم العلوم" .يقول الناشر التنفيذي
ُّ
والرئيس التنفيذي للجمعية أ
المريكية
لتقدم العلوم ،آلن ليشنر ،إن رسوم
ُّ
نشر أ
الوراق البحثية ستكون "في حدود
معايير المجال" .كما أعلنت الجمعية
أيضا عن إصدار دوريّة
الملكية في لندن ً
الحر.
للتداول
التخصصات
متعددة
ُ
ففي الثامن عشر من فبراير  ،2014تم
إالعالن عن أن دوريّة الجمعية الملكية
المفتوحة للعلوم سوف تنطلق في
ً
استكمال لمحتوى
خريف عام ،2014
التداول الحر الموجود بالفعل.
لالطالع على المزيد ..انظر:
go.nature. com/mtlcdd

أبحاث الحيوانات تزداد

صرحت الحكومة البريطانية أنها
ما زالت ملتزمة بخفض أعداد
الحيوانات المستخدمة في أ
البحاث،
َ
بالرغم من فشلها في الوفاء
بتعهدها للقيام بذلك في عام
 .2010كانت أعداد التجارب التي
جرى على الحيوانات بالمملكة
تُ َ
المتحدة قد تجاوزت  4ماليين في
عام  ،2012صعو ًدا مما يزيد عن
 2.5مليون في عام  .2000وفي
السابع من فبراير الماضي ،كشف
وزير العلوم البريطاني ـ ديفيد
ويلتس ـ عن خطة جديدة للحد من
أِ
البحاث على الحيوانات ،تشمل
الحث على تبادل المعلومات،
بالضافة إلى توفير المشورة بشأن
إ
بدائل لالختبار على الحيوانات ،إل
حد
أنه أنهى تصريحه بدون وضع ٍّ
عددي للتجارب على الحيوانات.
لالطالع على المزيد ..انظر:
go.nature.com/zvmeru
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تسـريـﺐ نـووﻱ

أكّدت وزارة الطاقة أ
المريكية ـ في
العشرين من فبراير الماضي ـ أن
تسرب من منشأة لتخزين
إشعا ًعا قد َّ
النفايات النووية .وقامت الوزارة بإغالق
المنشأة التجريبية لعزل النفايات
( )WIPPبالقرب من كارلسباد بولية
نيومكسيكو ،بعد أن كشف نظام تحت
أ
الشعاع في
الرض لرصد الهواء عن إ
الرابع عشر من فبراير الماضي .وبعد
خمسة أيام من إغالق المنشأة ،أعلن
"مركز كارلسباد للبحوث والرصد البيئي"
ـ في جامعة ولية نيو مكسيكو ـ أنه
وجد مستويات مرتفعة من البلوتونيوم
أ
وال ِمريسيوم المشع ،كشفت عنها
محطة مستقلة لجمع العينات الهوائية
على مسافة كيلومتر من الموقع .يقول
إن مستويات
مسؤولو وزارة الطاقة ّ
وإن موظفي
إ
الشعاع قد انخفضتّ ،
قريبا.
عملهم
إلى
سيعودون
نشأة
الم
ُ
ً

ﻳﻮﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺛﻼﺛﻮﻥ ً
ﻣﻨﺤﺔ ﺻﺤﻔﻴـﺔ

ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﺃﻭﺗﺎﻭﺍ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 60
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻨﺪﻱ ) 54ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( .ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ
ً
ﻣﺮﺍﺳﻼ
"ﻧﻴﺘﺸﺮ" ﺑﻠﻨﺪﻥ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ُﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪﻳﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ..ﺍﻧﻈﺮ:
go.nature.com/len5fl

ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﻤﺾ ﻧﻮﻭﻱ

CONTRASTO/EYEVINE

حتمل أن تُصبح المملكة
الم َ
من ُ
المتحدة أول بلد يُق «نن استبدال
المتقدرة )Mitochondrial
 ،(Replacementوهي تقنية إنجابية
تمك«ن من إنتاج ذ «ُري·ة من ثث َخيا،
ً
بد من اثنتين .ويُمكن للتقنية أن تمنع
اطفال من وراثة ¥
¥
امراض التي تصيب
المتقدرة ـ وهي ُمنتج الطاقة في الخلية
«
ـ عن طريق نقل المادة الوراثية النووية
متقدرة سليمة.
إلى خلية مانحة لها ّ
وسيفتح ِنقَاش عام حول مشروع
هذاُ ..
القانون حتى الواحد والعشرين من مايو
المقبل .كانت اللجنة استشارية لهيئة
وادوية ¥
اغذية ¥
¥
امريكية ) (FDAقد
قامت بدراسة المادة العلمية المتعلقة
بهذه التقنية في الخامس والعشرين
والسادس والعشرين من فبراير
الماضي .لمزيد من المعلومات ..انظر:
go.nature. com/ho8haz

SOURCE: ISAAA

ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ

ﻧﺸﺮ

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ع ّززت المكتبة العامة للعلوم "بلُس"
الح ّر،
) (PLoSـ وهي دار نشر للتداول ُ
مقرها في سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
ـ سياستها التي تُطا ِلب المؤلفين بإتاحة
بيانات أبحاثهم للعامة .وابتدا ًء من
واجبا
الثالث من مارس الماضي ،أصبح ً
على الباحثين الذين ينشرون أبحاثهم
في دوريات "بلُس" تبادل البيانات ،التي
بُ ِنيت عليها النتائج التي توصلوا إليها،
في أقرب وقت من تاريخ نشر الورقة
البحثية .ويجب أن يكون ذلك على
شبكة انترنتً ،
مث في مستودعات
البيانات العامة .ويُسمح بوجود بعض
استثناءات ـ على سبيل المثال ـ في
حات انتهاك خصوصية المريض.

ﺃﺑﺤﺎﺙ

ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻡ
كشف بحث منشور في السابع من فبراير
الماضي أن إجراء التتابع الجيني ¥
لورام
السرطانية يمكنه أن يحدد العجات
ستهدفة فقط لجزء صغير من مرضي
الم ِ
ُ
سرطان الثدي المتقدمF. André et) ،
al. Lancet Oncol. http://doi.org/
شخصا
 .(rdh; 2014فمن بين ً 423
خضعوا للدراسة ،كشف المؤلفون أن
 %13فقط منهم لديه طفرات جينية
تتماشى مع العجات التجريبية المتاحة.
ومعدت نجاح تحديد العج  ترقى
إلى مستوى مزاعم بعض الشركات التي
تقوم بإجراء التتابع الجيني ¥
لورام ،إ
أن الباحثين يتوقعون أن تتحسن النتائج
مع دخول المزيد من العقاقير الدوائية
إلى مرحلة التجارب اكلينيكية.

ﺃﺷﺨﺎﺹ

ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻀﺎﺀ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ِﻋﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ

قدم رئيس وكالة الفضاء ايطالية
·
استقالته من عمله في السابع من فبراير
الماضي ،إثر مزاعم بالرشوة والفساد.
فقد ات¡ ِه َم إنريكو ساجيز )في الصورة(

قامت اثنتان من الجامعات ¥
المانية ـ
اسبوع ¥
في ¥
اول من مارس الماضي
ـ بتسليم  32من الجماجم البشرية،

ﻭﺭﺍﺛﻴﺎﺎ
ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ًّ

ﺤﺘَ ﻤﻞ
ﻭﺭﺍﺛﻴﺎﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ُﻳﻳﺤﺘَ
ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻌﺪﻟﺔ
ﺍﻟﻤ
ًّ
ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ُ
ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ
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ﻭﺭﺍﺛﻴﺎﺎ
ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ًّ
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭﺍﺕ(

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
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ﻭﺭﺍﺛﻴﺎﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ )(%
ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ًّ

ارتفعت نسبة الزراعة العالمية للمحاصيل
اثيا ) (GMبمقدار
التجارية ُ
المعدلة ور ً
 %3في العام الماضي ،لتصل إلى 175
مليون هكتار  ،وهي أقل نسبة زيادة
اطق .حيث زرعت
سنوية حدثت على 
الويات المتحدة  70.1مليون هكتار،
بزيادة  %0.9فقط عن السنة السابقة ،على
الرغم من زراعتها ¥ول أصناف الذ¡ َرة التي
¥
بشر بإمكانات
تتحمل الجفاف ،امر الذي يُ «
اعن
ال َت َو ¡سع في المستقبل .وقد تم 
عن ¥
ارقام في الثالث عشر من فبراير
الماضي من ِق َبل هيئة "الخدمة الدولية
لحيازة تطبيقات التقنية الحيوية الزراعية"
غير الربحية.

الرشاوى في مقابل إبرام عقود،
بقبول
َ
وترقية أصدقاء بشكل غير مئم،
باضافة إلى استغل المال العام

لتمويل رحت عمل فاخرة ،بما في ذلك
رحلة امتدت إلى  3أسابيع ،شملت 33
فر ًدا لمشاهدة حدث إطق صاروخ في
فاند ِنبرج بكاليفورنيا .هذا ..وقد أنكر
ِ
الموجهة إليه.
ساجيز جميع اتهامات ·
يُذكر أن للوكالة ميزانية سنوية تزيد على
 550مليون جنيه استرليني ) 750مليون
دور أمريكي( ،وهي تُ َع ّد ثالث أكبر
مساهم في وكالة الفضاء ¥
اوروبية.

و ثثة هياكل عظمية من أصل ناميبي
لمسؤولين ناميبيين .تَ ِرجع العظام
¥عضاء قبيلة قُتلوا على أيدي القوات
¥
المانية ،أو إلى هؤء الذين لقوا
حتفهم في معسكرات اعتقال في أوائل
القرن العشرين ،عندما كانت ناميبيا
مستعمرة ألمانية .وقد استخدم العلماء
العظام في البحوث التي فقدت
هذه ِ
مصداقيتها Ú
ان؛ لتحديد اختفات
¥
وحدد
التشريحية بين اجناس· .
الباحثون البقايا من بين آف العظام
في مجموعات ¥
انثروبولوجيا التاريخية
في جامعة فرايبورج ،وجامعة شاريتيه
الطبية في برلين.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﺬﻋﻴﺔ

بدأ تحقيق بشأن التقارير الفريدة التي
نُشرت في يناير الماضي ،والتي ذكر فيها
أنه بمجرد الضغط على خيا ،أو وضعها
في حمض؛ يمكن إعادة برمجتها لحالتها
صرح مركز رايكن ِ RIKENلعلْم
ّ ¥
الجنينيةّ .
كوبي ،اليابان ،في
في
نمائية
احياء ا
ِ
الرابع عشر من فبراير  2014أنه كان
يبحث في أي خلل كامن في أبحاث
عالم ¥
احياء هاروكو أوبوكاتا ،الذي
ِ
يعمل في المركز ،والذي ترأس الدراسات
التي نُشرت في دوريّة "نيتشر" .يتعقب
التحقيق بعض المحاوت الفاشلة لتزوير
النتائج ،وادعاءات حول مشكت في
المتضم َنة في البحوث ،كما تقوم
الصور
·
أيضا بالتحقيق في الموضوع.
"نيتشر" ً
لطع على المزيد ..انظرgo.nature. :
com/6cagqv

ﺻﺎﺋﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ

أعلنت وكالة الفضاء ¥
اوروبية ـ في
التاسع عشر من فبراير ـ أنها بصدد
إطق مرصد فضائي للبحث عن كواكب
ِمن بين ما يقرب من مليون نجم خارج
المجموعة الشمسية .وسوف يتم إرسال
بعثة أفطون )اختصار :مكتشف
الكواكب وذبذبات النجوم ،(PLATO
في عام  .2024وسوف تستخدم البعثة
مجموعة من  34تلسكوبًا وكاميرا للبحث
عن كواكب بحجم ¥
ارض ،وكواكب
هائلة تشبه ¥
ارض )كواكب صخرية تَكْ ُبر
¥
حجما( على مسافات من نجومها
ارض ً
تسمح بالعيش فيها .وهدف المرصد هو
دراسة الظروف الممكنة ل َتك ¡َون الكواكب
وظهور الحياة .لمزيد من العلومات.
انظر.go.nature.com/ufeafl :
NATURE.COM

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ:

www.nature.com/news
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أﺧبـــــار في دائرة الضـوء
أنثروبولوجيا تحليل الحمض النووي
لعظام طفل من قبائل الكلوفيس يثير
إشكاليات أخالقية وقانونية ﺹ20 .

الرعاية الصحية دراسة طويلة أ
المد
أ
صحاء ،وتشجعهم على الستجابة
تراقب ال ّ
للنتائج ﺹ21 .

علم الكون مخطوطة تبين
استكشاف آينشتاين لفكرة الحالة
الثابتة للكون في عام  1931ﺹ25 .

المنهﺞ العلمي ِق َيم المؤشر ”بي“ ـ
«المقياس الذهبي» للصحة إالحصائية
ـ ليست جديرة بالثقة ﺹ28 .

CHINAFOTOPRESS/GETTY

ف لوحات اإلعلنات في ساحة تيانانمن ،بكين ،في يناير الماضي.
ضباﺏ دﺧاني ثقيل َﻏلَّ َ

بيﺌة

جهود متنامية في مواجهة تلوث الهواء
الحكومة الصينية سوف توفر حوافز للمسؤولين عن أكبر قدر من التلوث ،إذا ما استخدموا طاقات خضراء ،لكن المحللين يتساءلون
أ
بعيدا بما فيه الكفاية ،أم ل.
عما إذا كانت استراتيجيتها الوسع لالرتقاء بنوعية الهواء سوف تذهب ً
ّ
جاين كيو

بعد عقود من التنمية القتصادية الفائقة ،أصبحت الصين
تعاني من التلوث الخانق على نطاق غير مسبوق .بلغ
الضباب الدخاني فوق عديد من المدن مستويات جديدة
في الفترة التي سبقت السنة الصينية الجديدة يوم  31يناير،
محدثًا فوضى للمسافرين من أجل العطلة .وقد نصحت
ِ
الحكومة المواطنين بالمتناع عن استخدام أ
اللعاب النارية،
والبقاء في أ
الماكن الداخلية.
وهناك تغيير على وشك الحدوث .ففي  12فبراير
الماضي ،أعلن مجلس الوزراء الصيني أن الحكومة سوف
تقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحويل
مصدر الطاقة أ
الولية من الفحم إلى الغاز الطبيعي
ومصادر الطاقة المتجددة ،مع وضع ضوابط أكثر صرامة
على النبعاثات ،وإنشاء صندوق قيمته  10مليار رنمينبي
( 1.7مليار دولر أمريكي) لمساعدة الشركات على تلبية
المعايير البيئية الجديدة .وسينصب التركيز بشكل أساسي
على استخدام الحوافز القتصادية  -مثل آليات التسعير

التي تحابي البدائل النظيفة للفحم والنفط الخام ،وكذلك
نظام الضرائب للمستثمرين لدعم شركات الطاقة الخضراء
فقط  -لتشجيع الصناعة على تقليل النبعاثات ،وتعزيز
تطور التكنولوجيات النظيفة ،حسب ما صرح مجلس الوزراء
في بيان له.
العالن جز ًءا من مخطط طموح يقدر بـ1.7
يشكل إ
تريليون رنمينبي لتحسين نوعية الهواء بشكل كبير في جميع
أنحاء الصين بحلول عام  .2017وتشمل أهداف المبادرة،
التي أعلنت في سبتمبر  ،2013خفض مستويات الغالف
الجوي ذات الـ  10بي إم  -الجسيمات التي يبلغ قطرها 10
ميكرومتر أو أقل  -في جميع المدن الرئيسية بنسبة  %10عن
أيضا إلى خفض نسبة
مستوى عام  .2012وتهدف الحكومة ً
الفحم المستخدم في إنتاج الطاقة بما يقارب  ،%2لتحسين
معايير الوقود؛ للتخلص التدريجي من المركبات الملوثة
بدرجة عالية؛ وللحد من عدد السيارات في المدن الكبيرة.
تم تحديد أهداف أكثر صرامة لثالث مناطق محددة
تعاني من الضباب الدخاني :منطقة بكين الكبرى ،ودلتا نهر
اليانجتسي فى شرق الصين ،ودلتا نهر اللؤلؤ في مقاطعة
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© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

جوانجدونج .وبحلول عام  ،2017كل منها يجب أن تخفض
مستوياتها من الغالف الجوي من الدقائق ذات  2.5بي إم
بنسبة  ،%25و ،%20و %15على التوالي .إن «هذا سيتطلب
إقليميا»ً ،
بدل من ترك كل مدينة ألجهزتها الخاصة،
نهجا
ً
ًّ
تشاي كينج ،نائب وزير البيئة ،في أ
السبوع الثاني
كما ذكر
من فبراير الماضي .وعلى الرغم من أنه لم يتم إعالن أي
تفاصيل حول كيفية بلوغ أ
الهداف ،يقول الباحثون إن هذا
الصعب أ
المخطط هو أ
طموحا في جهود الصين؛
والكثر
ً
أ
للحد من التلوث« .هذه هي المرة الولى التي تضع فيها
حدا لمستويات النبعاثات المطلقة» ،حسبما يقول
الصين ًّ
كيبين ،الذي يدرس تلوث الهواء في جامعة تسينجهوا
هي ّ
في بكين .إن المخططات السابقة كانت تهدف إلى خفض
كثافة النبعاثات  -كمية النبعاثات لكل وحدة من الناتج
الجمالي» .وعلى الرغم من أن كثافة النبعاثات
المحلي إ
تستمر في النخفاض ،فالتطور القتصادي السريع يعني
أن مجموع المستويات ما زال في ازدياد» ،حسبما يقول.
قائال إنه من أجل تحقيق أ
ويضيف ً
الهداف« ،يجب أن
تتحول الصين من نموذج أولويته التنمية القتصادية
الطبعة العربية |
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تحت أي ظرف إلى نموذج أكثر استدامة .وهذه فرصة
فريدة من نوعها لتحقيق ذلك التحول».
يقول ما جون ،مدير المعهد غير الحكومي للشؤون العامة
والبيئية في بكين« :هذا التحول لن يكون سهالً .إن المقاومة
التي تبديها المجموعات الصناعية وبعض الجهات الحكومية
ستكون شرسة ،بسبب المصالح المكتسبة» .ويضيف ما جون
ً
الصالحات المؤسسية والتعديالت على القوانين
قائال إن إ
البيئية ستكون مهمة إلنجاح البرنامج.
حاليا عاجزة عن التحرك ضد عديد من
تقف وزارة البيئة ً
غالبا ما يتجاهلونها ،أو يدفعون ـ بسعادة ـ
الملوثين ،الذين ً
الغرامات التي تؤثر بشكل قليل على أرباحهم .الوزارة «بشكل
جدي لديها نقص بالموارد» ،حسبما يقول مايكل والش ،الرئيس
المؤسس للمجلس الدولي للمواصالت النظيفة ،وهي منظمة
غير ربحية ،مقر إدارتها في العاصمة واشنطن دي سي .الوزارة
الصينية لديها ـ على سبيل المثال ـ فقط بضع عشرات من
الموظفين لحماية نوعية الهواء .وبالمقارنة ،فإن وكالة حماية
البيئة أ
المريكية لديها أكثر من  ،1000حسبما يقول والش.
توقع المحللون أن تعيد الحكومة تنظيم الوزارات بشكل
كبير في الجتماع السنوي للمجلس الشعبي الوطني في

الجراءات تقليص حجم وكالت
مارس الماضي .وتشمل إ
قوية ،مثل الهيئة الوطنية للتنمية والصالح ،ووزارة أ
الراضى
إ
والموارد ،ومنح وزارة البيئة المزيد من القوة والموارد .هناك
كذلك على جدول أ
العمال التعديالت على قانون حماية
البيئة لعام  1989ونظام
« إن المقاومة التي
منع التلوث في الغالف
تبديها المجموعات
الجوي لعام  .1987ومن
الصناعية وبعض
المتوقع أن تسمح هذه
الجهات الحكومية
التعديالت لوزارة البيئة
بفرض غرامات أشد بكثير
ستكون شرسة،
على أكبر المسؤولين عن
بسبب المصالح
التلوث ،ونقض المشروعات
المكتسبة».
التي تفشل في معالجة
آ
الثار البيئية وإغالق منشآت المخالفين الدائميين.
جانبا ،هناك
يقول الباحثون إنه بوضع القضايا السياسية ً
حاجة إلى التعامل مع بعض القضايا العلمية على وجه
السرعة؛ لضمان تحقيق أهداف عام  .2017يقول زهو تونج،
المتخصص في كيمياء الغالف الجوي في جامعة بكين « :إن
تلوث الهواء في الصين معقد بشكل حاد» .قد ينتج الضباب

أنثروبولوجيا

جينوم قديم ُي َف ِّجر ً
جدل أخالقيـًّا
بعد تحليل تسلسل حمض نووي لعظام طفل ينتمي إلى قبائل الكلوفيس (إحدى عشائر
أ
أ
واجبا على الباحثين إعادة التفكير في التعامل مع بقايا القبائل.
المريكيين الصليين) ،أصبح ً
إيوين ك َّلواي

كشفت بقايا ُع ِثر عليها لطفلُ ،دفن في مراسم جنائزية منذ
 12600عام في مونتانا ،عن أصل إحدى أقدم الساللت التي
سكنت أ
المريكتين ،المعروفة باسم ثقافة الكلوفيس (.)Clovis
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فقد أظهر تسلسل لجينوم الطفل ،نُشر في منتصف
شهر فبراير الماضي في مجلة  ،Natureأن قبائل السكان
أ
الصليين الحاليين المنتشرة في أمريكا الشمالية والجنوبية
أ
تنحدر من فئة واحدة عبرت جسر ِبرينج الرضي من آسيا
إلى أ
المريك َتين ( M. Rasmussen et al. Nature 506,

 .)225–229; 2014وقد أشارت الدراسة إلى النفصال
المبكر بين أسالف شعب الكلوفيس ،ومجموعة ثانية ل
باقيا في سكان كندا
يزال الحمض النووي الخاص بها ً
وجرين لند.
أثارت الدراسة المعضلة أ
الخالقية المعهودة لدراسة بقايا
الصليين ،لتعيد إلى أ
سكان أمريكا أ
الذهان ذكريات معركة
قانونية مؤلمة حول هيكل عظمي مختلف في التسعينات
من القرن الماضي.
رسلف،
ويل
َه
ك
إيس
حاول
الجدل،
هذا
ولتجنب مثل
ِ ِ
عالم أحياء الحفريات بجامعة كوبنهاجن الذي قاد الدراسة
المريكيين أ
الخيرة ،إشراك أ
أ
الصليين .ولذا ..بدأ في جولة
أ
في الراضي المخصصة للهنود في مونتانا العام الماضي،
أ
وطالبا الدعم
شارحا عمله،
وتحدث لفراد مجتمعهمً ،
ً
أ
منهم .يقول إيسكَه« :لم ِأرد لهم أن تكون معرفتهم الولى
بالدراسة بعد نشرها».
النشاء موقع الدفن الخاص بحضارة
اكتشف عمال إ
كلوفيس في مزرعة خاصة بالقرب من بلدة ويلسول الصغيرة،
في مايو ( 1968انظر أ
«الصول القديمة») .وتم اكتشاف نحو
أ
بالضافة إلى قطع
 100قطعة أثرية من الحجار والعظام ،إ
عظام ترجع إلى طفل َذكَر ،عمره أقل من عامين.
تبين أن عظام الطفل ترجع تاريخها إلى نهاية حضارة
الكلوفيس ،التي ازدهرت في وسط وغرب الوليات المتحدة
أ
المريكية بين حوالي  12.600و 13.000سنة مضت ،كانت
أ
عظام اليائل المنحوتة مع بقايا الطفل أقدم من ذلك
بمئات السنين ،مما يوضح أنها كانت أمالكًا موروثة .كانت
هذه المزرعة ـ التي يمتلكها ميلفين ،وهيلين أنزيك ـ هي
ووجدت فيه آثار
الموقع الوحيد الذي تم اكتشافه آنذاك ُ
الكلوفيس التاريخية بجانب العظام البشرية .وغالبية
الثرية معروضة آ
هذه القطع أ
الن في أحد المتاحف ،لكن
الباحثين أعادوا البقايا البشرية إلى عائلة أنزيك في أواخر
التسعينات من القرن الماضي.
في ذلك الوقت ،كانت ابنة أنزيك ،سارة ،تجري
أبحاثها على السرطان والجينوم في المعاهد الوطنية
للصحة في بيثيسدا ،ميريالند ،وفكرت في تحليل تسلسل
المادة الوراثية من العظام ،إل أنها كانت قلقة من تفجير
جدل مماثل للذي صاحب اكتشاف الهيكل العظمي لرجل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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استخدم السكان في حضارة كلوفيس نقاط حجرية مميزة (باللون البني) وأدوات من العظام تشبه العيدان.

الدخاني عن انبعاثات المركبات ،وحرق الفحم والكتل
الحيوية ،والقمامة ،والغبار» ،لكن يظل من غير الواضح
كيف تختلف إسهاماتها النسبية في كل مدينة ،وتختلف من
موسم إلى آخر».
بينما تستعد الصين لستخدام حوافز اقتصادية وتدابير
قانونية للحد من التلوث ،فإنها كذلك «تأخذ خطوات
مشجعة في ترويج الشفافية لمعلومات التلوث» حسب قول
حاليا حوالي  200مدينة عبر أنحاء البالد
ما جون ،إذ تطلق ً
معلومات عن نوعية الهواء في الوقت الراهن ،ومن المقرر
أن يضم ذلك كل المدن الرئيسة الـ 338في العام المقبل.
وتنشر وزارة البيئة قائمة شهرية ألكثر المدن الملوثة ،التي
يمكن أن تؤثر على أسعار المساكن ،وتقضي على السياحة
والستثمار وتثير احتجاج العامة .ومنذ يناير الماضي ،أطلقت
وطنيا يطلب من أكثر من  15000من
الوزارة ً
أيضا نظام رصد ًّ
أكبر الملوثين أن ينشروا على شبكة إالنترنت نسب النبعاثات
الحقيقة والتصريف في أ
النهار.
يقول ما جون« :عندما تكون المعلومات معلَنة بشكل
العامة هم أقوى
سي ْج َبر الملوثون على التصرف .إن ّ
مفتوحُ ،
حليف في المعركة ضد تلوث الهواء»■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
SOURCE: MONTANA OFFICE OF PUBLIC INSTRUCTION

ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ﻣﻘـﺎﺭ ﺍﻹﻗـﺎﻣﺔ

ﺭﻭﻛﻲ ﺑﻮﻱ
ﺗﺸﻴﺒﻮﺍ ﻛﺮﻱ
ﻗﺒﻴﻠﺔ
ِ
ﻓﻮﺭﺕ ِﺑﻚ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺳﻴﻮ
ﻭﺃﺳﻴﻨِ ﺒﻮﻥ

ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻴﻠﻜﻨﺎﺏ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺃﺳﻴﻨِ ﺒﻮﻥ
ﻭﺟﺮﻭﺱ ِﻓﻨﺘﺮ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻃﻔﻞ
ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻣﻦ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻛﻠﻮﻓﻴﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻴﺶ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻣــــﻮﻧــﺘـــﺎﻧــــﺎ

ﻓﻼﺗﻬﺪ
ِ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺳﺎﻟﻴﺶ ﻭﻛﻮﺗﻴﻨﺎﻱ
ﻭﺑﻮﻧﺪﻭﺭﺍﻱ

ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺪﻓﻦ

ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟـﻤﺘﺤـﺪﺓ

ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ

كي ِّنويك ،الذي عثر عليه على ضفاف نهر كولومبيا في
مدينة كي ِّنويك بولية واشنطن في يوليو  .1996وكان هذا
الكتشاف قد تسبب في تفجير معركة قانونية استمرت
ثماني سنوات بين قبائل أمريكية أصلية زعمت أنها مرتبطة
ثقافيا بصاحب الهيكل العظمي ،والباحثين الذين قالوا إن
ً
الهيكل الذي يبلغ عمره  9000سنة يسبق القبائل أ
المريكية
في الوجود.
انحازت الحكومة أ
المريكية لصالح القبائل ،وفقًا
لنص القانون الفيدرالي الخاص بحماية قبور أ
المريكيين
أ
الصليين ،وحق إعادة رفاتهم ( .)NAGPRAويشترط
أ
القانون إعادة البقايا البشرية المكتشفة على الراضي
الفيدرالية -مثل حالة رجل كي ِّنويك -إلى القبائل المرتبطة
به إلعادة دفنه ،غير أن محكمة قد حكمت بأن القانون
ل يسري في هذه الحالة بسبب ِق َدم العظام ،وأمرت
بعيدا عن العامة في أحد
بإيداع عظام رجل كي ِّنويك ً
المتاحف.
طلبت سارة أنزيك نصيحة القبائل المحلية حول طفل
كلوفيس ،ولكنها لم تستطع الوصول إلى اتفاق مع القبائل
حول ما يجب فعله .فتخلت عن الفكرة ،وحفظت العظام
في مكان آمن ،وواصلت أبحاثها.
في عام  ،2009اتصل عالم آ
الثار مايكل ووترز ،من
ِ
جامعة تكساس إيه آند إم في كوليدج ستيشن ،بأنزيك
رسلف.
ويل ِ
وطلب منها إرسال بقايا الطفل إلى مختبر ِ

(في بداية عام  ،2010نشر المختبر أحد التسلسالت
الجينومية إلنسان قديم سكن جرينالند منذ  4000سنة،
انظر ;M. Rasmussen et al. Nature 463, 757–762
 )2010وتتذكر أنزيك ،التي نشرت عشرات أ
البحاث
في الدوريات الكبرى ،قائلة« :قلت لهم إني سأسمح
لهم بفحص التسلسل الوراثي له ،ولكني أريد أن أكون
ضمن الفريق».
في كوبنهاجن ،استخرجت أنزيك الحمض النووي من
بقايا جمجمة الطفل عند فحص التسلسل الجينومي
للميتوكوندريا (،)Mitochondrial Genome Sequencing
والذي قدم نبذة عن أصل الشخص من ناحية أمه .وبعدها
بعدة أشهر في مونتانا ،استلمت سارة بيانات التسلسل،
واكتشفت أن أقرب جينوم للطفل هو جينوم أ
المريكيين
أ
الصليين الحاليين« .توقف قلبي في تلك اللحظة» ،هكذا
قالت أنزيك.
الحق في الرفات

رسلف الرابطة من خالل معرفة
ويل ِ
بعد أن أكد فريق ِ
تفصيال أ
ً
لالصول) ،طلب
تسلسل جينوم الطفل (مؤشر أكثر
رسلف مشورة وكالة تتولى قضايا إعادة الدفن .وأخبرته
ويل ِ
ِ
الوكالة أنه بسبب العثور على البقايا في أرض خاصة ،فإن
المريكيين أ
القانون الفيدرالي الخاص بحماية قبور أ
الصليين
ل يسري عليه ،وأنه ليس بحاجة إلى أي خدمات استشارية

الرعاية الصحية

الطـب يصبح قري ًبـا وشخص ًّيـا
أ
أ
أ
صحاء بالتفصيل ،وتشجيعهم على
ستقوم دراسة طويلة المد بمراقبة الشخاص ال ّ
الستجابة للنتائج.

وايت جيبس

يحب ليوري هود ـ رئيس معهد بيولوجيا أ
النظمة ()ISB
ُ ّ
طلق عليه اسم
بسياتل في واشنطن ـ
ّ
التحدث حول ما يُ ِ
يتميز
الطب الرباعي ()P4؛ وهو نوع من الرعاية
الطبية ّ
ّ
بالقدرة على أربعة أسس :التوقّع والوقاية والشخصية

والمشاركة .يُعتبر الطب اليوم سلسلة من التداخالت غير
المتكررة الّتي تحركها في أ
الساس أعراض المرض ،ويطرح
ّ
ّ
للصحة،
عوضا عن إالدارة
فرضية تقضي بأنّهً ،
المستمرة ّ
هود ً
ّ
البشري ً
كامال،
فضل الستخدام الكامل لتسلسل الجينوم
يُ َّ
ّ
وللعالمات الحيويّة ،بغرض عالج المرض قبل دخوله وتمكّ نه.
في مارس الماضي ،شرع هود في القيام بأول اختبار
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رسلف استشارة
ويل ِ
في هذا الصدد .رغم ذلك ..حاول ِ
القبائل المحلية .وأدى ذلك إلى اجتماع في سبتمبر 2013
رسلف والباحث
وويل ِ
في موقع الدفن ،حضرته سارة أنزيك ِ
اسات أ
المريكيين
المشارك شين دويل ،الذي عمل في در
أ
بوزمان ،وينتمي إلى
الصليين في جامعة ولية مونتانا في ِ
قبيلة الغراب.
يقول دويل« :هذا المكان عزيز على قلبي ،فهو موطن
رسلف وأنزيك أنهما ينبغي أن يعيدا
ويل ِ
أسالفي» .وقد أخبر ِ
دفن الطفل حيث وجداه ،ويتذكر دويل ما قاله لهم:
«أعتقد أنه ينبغي عليكما وضع هذا الطفل الصغير حيث
تركه أبواه».
رسلف في رحلة برية طولها 1500
وويل
دويل
انطلق
ِ ِ
كيلومتر؛ لمقابلة ممثلي أربع قبائل في مونتانا ،ثم استشار
كثيرا ممن
دويل لحقًا خمس قبائل أخرى .قال
دويل إن ً
أ
وفضل
قابلوهم لديهم بعض المشكالت في البحاثَّ ،
البعض لو أنه قد تمت استشارتهم قبل بدء الدراسة ،وليس
بعدها بعدة سنوات.
رسلف إن الباحثين الذين يدرسون رفات
ويل ِ
أ قال ِ
المريكيين السابقين ينبغي أن يفترضوا ارتباطهم بالقبائل
المكان ،لكن الجهة التي
مبكرا بقدر إ
المعاصرة ،وإشراكهم ً
دوما واضحة ،خاصة أن
ليست
يجب أن يتم التصال بها
أ ً
المريكتين .ويقول« :ينبغي
القبائل المترابطة موزعة على
المريكيين أ
أن نتعاون مع أ
الصليين ،ولكن التعامل مع هذه

عمليا أمر ليس ً
سهال».
المسألة ًّ
وقد أشاد هانك جريلي ـ وهو عا ِلم قانوني في جامعة
ستانفورد في كاليفورنيا ،مهتم بالقضايا القانونية أ
والخالقية
رسلف،
ويل ِ
لعلم الوراثة البشرية ـ بسلوك ومواقف فريق ِ
ولكنه يقول إنه ل يوجد حل واحد إلشراك القبائل في مثل
هذه أ
البحاث .ويضيف« :يجب أن تحاول التحدث مع
القبائل التي تهتم أو تتصل بمجموعة معينة من البقايا».
أشار ِدنيس أورورك ـ عا ِلم الجينات في جامعة يوتاه في
سولت ليك سيتي ،الذي يدرس الحمض النووي القديم من
السكان أ
الصليين في جزر حول ألسكا ـ إلى أن مخاوف قبائل
أ
السكان الصليين متفاوتة ،فبعضهم يريد إعادة دفن الرفات
مرة أخرى ،والبعض ل يرغب في ذلك.
وقد أرادت الغالبية العظمى من القبائل التي تقطن
مونتانا دفْن عظام طفل كلوفيس .ويجري آ
الن ـ على عجل
ـ ترتيب احتفال إعادة الدفن في موقع غير معلوم ،حيث
تقوم قبيلة الغراب بلعب دور رئيس .ومن المتوقع أن
يحدث الدفن في الربيع عندما يذوب الجليد■ .

تستمر لتسعة أشهر،
تجريبية
كبير ألفكاره عبر دراسة
ً
ّ
تتم فيها
صحة المئة شخص»ُّ ،
أطلق عليها اسم «مشروع ّ
متابعة مئة شخص عن كثب (انظر« :حياة ُمختبرة») ،وتوفير
الستجابات لهم بانتظام ،وتقديم الستشارات لهم حول
الغذائية ،أو
كالتحولت في عاداتهم
تغيرات نمط حياتهم،
ّ
ّ
ّ
السلوكية على
ات
ر
التغي
هذه
آثار
ع
تتب
النوم.
ّ
ّ
ّ
وسيتم بال ّتالي ّ
التشخيصية.
صحتهم باستخدام مجموعة من الختبارات
ّ
ّ
عديدا من قواعد تصميم التجارب؛ إذ
تكسر الدراسة ً
بالضافة إلى
تستغني عن التعمية
والعشوائية في الختيار ،إ
ّ
قوتها
في
هود
يثق
ذلك..
ورغم
نة.
ر
المقا
غياب مجموعة
ّ
وقدرتها على كسر الممارسة التقليديّة للطبُ ،مضيفًا بقوله:
الكيفية الّتي
نطور سلسلة كاملة من القصص حول
«نأمل أن ِّ
ّ
الفرص العملية من صحة أ
الفراد ،أو جعلتهم
غيرت بها
ّ
ّ
لكيفية تج ّنبهم للمرض».
واعين ّ
ستتم
،
مرجو
هو
كما
ة
التجريبي
اسة
ر
الد
سارت
وإذا
ّ
ّ
ّ
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ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﺍﻟﺮﺋﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺦ ،ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺻﺤﺔ
ﻟﺘﺘﺒﻊ ّ
 100ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ ّ
ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻋﻴﻨﺔ ﺩﻡ
ّ

ﺍﻟﻤﺦ

ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ :ﺃﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ:
ً
ﻣﺠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻢ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:
ّ

ﺍﻟﻘﻠﺐ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻴﻤﻔﺎﻭﻱ

ﺍﻟﻨﺒﺾ ،ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻳﻮﻣﻴﺎ
ً
ﻣﺠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻢ
ّ

ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻋﻴﻨﺔ ﺩﻡ
ّ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻜّﺮ ﺑﺎﻟﺪﻡ
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻋﻴﻨﺔ ﺩﻡ
ّ

ﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ

ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ّ
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻋﻴﻨﺔ ﺑﺮﺍﺯ
ّ

ﺍﻟﻜﺮﻭﻣﻮﺳﻮﻣﺎﺕ

ً
ﻛﺎﻣﻼ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻮﻡ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻴﻨﺔ ﺩﻡ
ّ
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توسعتها في عدة مراحل ،لتشمل مائة ألف شخص
تتم متابعتهم على مدار  25سنة .يدفع معهد بيولوجيا
أّ
أ
خاصة؛ حيث
تبرعات ّ
النظمة ( )ISBل ّول مائة شخص عبر ّ
يقدم حوالي عشرة آلف دولر لكل شخص .ويتوقّع هود
ّ
بشدة في دراسة أكبر بفضل
أن تنخفض هذه التكاليف ّ
التطور.
التشخيصية سريعة
التدرج والتقنيات
ّ
اقتصاديّات ّ
ّ
بالتحدي الّذي يواجهه في
هود
يعترف
ذاته،
في الوقت
ّ
متعددة
تجربة
ستحتاجها
ّتي
ل
ا
ات
ر
الدول
ماليين
مئات
تأمين
ّ
أ
الجيال كهذه.
التجريبية ،سيكون هذا المشروع دقيقًا
وحتى في المرحلة
النظمة أ
بصورة ّ غير معتادة .فمعهد ّ أ
سيتتبع جينوم
حيائية
ال
ّ
كل مشارك ً
كامال في البداية ،وفي مراحل تالية يُخبرنا هود ّأن
فريق الدراسة سيقوم باختبار علم التخلّق :المثيلة (إضافة
مجموعة الميثيل) وغيرها من التعديالت التي تدخل على
الحمض النووي ( ،)DNAوالتي يمكن أن تعكس لنا أشكال
غيض من فيض
مجرد ٌ
التعرض للبيئة .وجدير بالذّ كر ّ
أن هذا ّ
ّ
فيما يتعلّق بجمع البيانات.
رقمية تقوم
سيطلب من المشاركين ارتداء أجهزة
ّ
ُ
بتسجيل النشاط البدني باستمرار  ،ونبضات القلب،
وأنماط النوم ،بينما يقوم أ
الشخاص برفع تلك البيانات
ّ
إلى أنظمة المعهد بصورة دوريّة .سيقوم الباحثون كل
عينات الدم ،والبول ،واللّعاب ،والبراز.
ثالثة أشهر بجمع ّ
كيميائية حيويّة في اللعاب
د
موا
خمس
وسيقومون بقياس
ّ
ّ
بيئة أ
الميكروبية
نواع
ال
ع
لتتب
از
ر
الب
نات
عي
والبول،
ّ
ّ
ومتابعة ّ
الكُبرى في أ
وستمتد الختبارات الكيميائية في
معاء.
ال
ّ
المعتادة للكوليسترول
الدم لتتجاوز الختبارات ُ

النواع المراقبة أ
والجلوكوز لتشمل  20من أ
انتشارا
القل
ُ
ً
مثل البروتين الرتكاسي (- C- )CRPالذي يقوم بحمل
أيضا
إشارات اللتهابات في المستويات العالية .سيقوم ً
الخاصة
فريق هود بمتابعة حوالي  100من البروتينات
ّ
للتحولت من
حساسة
العضوية ،التي تُ ّ
ّ
عد واسمات ّ
الصحة إلى المرض في الفئران والنماذج الخلويّة ،على
ّ
حد قو ِله.
النقطة المحوريّة في هذه الدراسة – وفي الطب الرباعي
التحولت والستجابة لها قبل
بوجه
عام – هي اكتشاف هذه ّ
ظهور أ
(غالبا
شاركون
الم
ّن
ك
سيتم
ذلك،
لتحقيق
اض.
ر
ع
ال
ُ
ً
الجتماعية)
ومدعوون عبر الشبكات
مقيمون بمنطقة سياتل
ّ
ّ
الشخصية .سيكون لدى
بياناتهم
«سحابة»
من الطّالع على
ّ
كاف لالنغماس في النشرات المطبوعة
علمي
البعض تدريب
ٍ
وتفسير بياناتهم بأنفسهم .ورغم ذلك ..يتوقّع هود أن
يعتمد الكثيرون على أطباء ومدربي صحة من معهد أ
النظمة
ّ
أ
طبي أو تغييرات في
الحيائية لتفسير النتائج والنصح بعالج ّ
الغذاء أو السلوك.
الصحة
علوم
قسم
ئيس
ر
كولديتز،
يصرح جراهام
ّ
ّ
بكلية الطب في جامعة واشنطن بسانت لويس في
العامة
ّ
ّ
ميسوري ،بأن «الشيء أ
إدهاشا هنا هو تكرار التقييم
الكثر
ً
أن
لبعض هذه الواسمات كل ثالثة أشهر» .وجدير بالذّ كر ّ
صحة
كولديتز قد عمل سابقًا كباحث رئيس في دراسة حول ّ
أمريكية
ممرضة
ّ
الممرضات ،قامت بمتابعة قرابة  120ألف ّ
ّ
بالضافة إلى
عاما عبر استبيان يجرى كل سنتين ،إ
ّ
لمدة ً 37
الدم
وعينتين من ّ
تجميع قصاصات أظافر أصابع القدمّ ،
فرعية منها لمرة واحدة.
من مجموعة ّ

SOURCE: INSTITUTE FOR SYSTEMS BIOLOGY

ﻣﺨﺘﺒﺮﺓ
ﺨﺘﺒﺮﺓ
ﺣﻴﺎﺓ ُﻣ

ﻳﻮﻣﻴﺔ،
ﻳﻮﻣﻴﺔ،
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ّ
ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ –
ﻛﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﻛﺘﻐﻴ
ﻭﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ –
ّ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻊ ّ

ولكن السماح لجميع المشاركين في دراسة المعهد
هذاّ ..
يهدد
اسة،
ر
الد
أثناء
ات
ر
تغيي
حداث
ل
ودفعهم
بالتعليق،
إ
ّ
قدرة الباحثين على الوصول إلى استنتاجات حول ما أثمر
وما لم يُثمر ،حسبما يقول بعض الباحثين .يرى كولديتز
في الوقت ذاته أنّه بدون وجود أشخاص للمقارنة ل يتلقّون
تدريبا فرديًا ،ومع تدفق البيانات المعقّدة للتحليل بشكل
ً
سيعاني من أوقات عصيبة لفصل
مكثفّ ،
فإن فريق هود ُ
خضم
الحقيقية من الضوضاء غير المفيدة في
الشارات
إ
ّ
ّ
تلك البيانات.
أن
يعترف هود باحتمال حدوث مشكالت ،ولك ّنه يُ ّرجح ّ
تماما» ،ألنّها ل
التجارب إ
الكلينيكية القائمة بالفعل «تفشل أ ً
الشخاص في
تستطيع التحكّم عبر وضع جينات وبيئات
صحة المئة شخص يقر
الحسبان .ويضيف هود أن مشروع ّ
بأهمية هذه الختالفات ،ويُعالج كل شخص بنا ًء على تجربته
الشخصية« .يمكننا متابعة أ
الشياء بدقة مع كل شخص لنرى
ُ
كيف يستجيب» حسبما يقول.
أ
بكلية
يميل أتول بيوت ،رئيس قسم طب الجهزة ّ
الطب في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ،إلى منح هود ميزة
إن دراسةً مبتكر ًة مثل هذه قد تُمكّن بالفعل
الشك .فيقول ّ
الشارات المبكّرة للمرض؛ «قد ل يتمكّ نون
من التقاط إ
في النهاية من إثبات أن جميع هؤلء أ
الفراد يستفيدون
ّ
معينة ،ولك ّنهم قد يتمكّ نون من
من الدراسة بطريقة أّ
أن جميع هؤلء الفراد يستفيدون من الدراسة،
إظهار ّ
الخاصة».
بطريقته
ٌّكل
ّ
قد يكون لدى بعض المشاركين خبرة تُشبه خبرة لري
سمار ،عالم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو،
الكمي للنفس» ،إذ ّ
ظل ألربعة
والرائد في حركة «القياس ّ
عاما يقوم بمتابعة منتظمة لعالماته الحيويّة – عبر
عشر ً
ومؤخ ًرا البراز.
عينات الدم ،والحمض النووي،
ّ
ْ
سحب ّ
الرياضية
التمارين
بزيادة
نتائج
من
ظهر
لما
سمار
استجاب
ّ
والصالح الجذري للغذاء الّذي ي ّتبعه ،وقد أحدثت حياته
إ
المبهرة ..إذ فقد  11كيلوجر ًاما
النتائج
بعض
ختبرة»
«الم
ُ
ُ
من وزنه.
ورغم هذا ..فقد أعرب سمار عن أنّها قد قادته كذلك
لكتشاف عالمات إنذار في نشاطه المناعيً ،
فضال عن
لدي
«كان
ميكروبية غريبة في أمعائه .ويضيف بقوله:
بيئة
ّ
ّ
إيشريشيا
من
%10
حوالي
ِ
المتوسط
القولون ،بينما
ّ
للشخص السليم .»%0.06
أ
بأن لديه مرض
طباء ّ
أخبره ال ّ
كرون ()Crohn’s disease
متأخر الظهور – وهو شيء
ّ
يعتقد أنّه نتج عن التغييرات
الغذائية.
ّ
وقد أعرب سمار عن
رغبته في المشاركة في
«نﺄمل في تطوير
دراسة معهد بيولوجيا
سلسلة كاملة
أ
النظمة ،على أمل استعادة
ﺣول
من القصﺺ
الوضع الطبيعي لجهازه
ّرت
ي
غ
تي
الكيفيّة ا ّل
رحب به
الهضمي .وقد ّ
بها الفرص العمليّة
هود ً
إن هناك أماكن
قائال ّ
من ﺻحّ ة األفراد».
متبقية .ويقول سمار:
قليلة
ّ
عاما ،ولذا ..فمن
65
«عمري
ﻟﻴﺮﻭﻱ ﻫﻮﺩ
ً
المثير للتساؤل ما إذا كنت
سأعيش لخمس وعشرين سنة أخرى ،ألرى نهاية هذه
المد ،أم ل .على الناحية أ
الدراسة طويلة أ
الخرى ،متابعة
جي ًدا لتسجيله في قاعدة
حالتي وهي تسوء قد يكون شي ًئا ّ
البيانات»■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
ASTROBOTIC TECHNOLOGY

ص َّمم بواسطة فريق «أستروبوتيك» ،المشارك في جائزة «إكس».
الم ْستَ ك ِ
الم َ
ْشف القمري ُ
ثالث نموذج أولي للريد روفرُ ،

الفضاء

بعثات للقمر عالقة على األرض
لالطالق في  ،2015ولكن
بعض متنافسي جائزة جوجل القمرية «إكس» يحددون مواعيد إ
للم ّد.
كثيرين يقولون ّإن هذا قابل َ
نيكوال جونز

تعرض جائزة جوجل القمرية «إكس» إغراءات جديدة
خاصة ،يحاول أعضاؤها وضع مركبة هبوط
أمام  18فرقة ّ
على سطح القمر بحلول نهاية عام  .2015ففي  19فبراير
الماضي ،أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة أن خمس ِف َرق –
فرقتين من الوليات المتحدة ،وواحدة هندية ،وواحدة
ألمانية ،وواحدة يابانية – سوف يتنافسون للفوز بستة ماليين
دولر أمريكي من «جوائز التميز» .للفوز بالجائزة النقدية،
سيتوجب على النماذج أ
الولية لمركبات الهبوط أن تُ ْث ِبت
بحلول سبتمبر  2014قدرتها على الهبوط ُبيسر على سطح
القمر ،ثم قطع مسافة أكثر من  500متر بمجرد الهبوط،
وإعادة إرسال فيديو من السطح.
ستتم الختبارات على أ
الرض .وهو المكان الذي ،حسب
اعتقاد الكثيرين ،ستبقى به مركبات الهبوط لمدة عامين من
آ
الن .وعلى الرغم من أن جوائز التميز تعرض المزيد من
والعالمي  -لكن ل يزال هدف الوصول
التشجيع المالي  -إ
جدا .بعض أعضاء الفرق والمراقبين
بعيدا ًّ
إلى القمر يبدو ً
من الخارج لديهم شكوك في فوز أي من المشاركين على
الطالق بجائزة العشرين مليون دولر الرئيسة ،التي تهدف
إ
إلى تحفيز السوق الخاص للوصول إلى القمر.
يقول جوناثان ماكدويل – مؤرخ الفضاء وعالم الفلك
بمركز هارفارد سيمثونيان للفيزياء الفلكية بكمبريدج،

ماساتشوستس – إن العقبات التقنية كبيرة للغاية ،والحوافز
المالية منخفضة للغاية .ويتابع« :إن جائزة جوجل القمرية
«إكس» واحدة من أقل أ
الشياء الواعدة التي رأيتها في
القطاع الخاص لصناعات الفضاء .وفي خالل عامين ،ل
يمكنني رؤية مستقبل أل ٍّي من تلك الفرق».
تمد
الم َر َّجح أن ّ
من ُ
مؤسسة جائزة «إكس»
«هذا المكان عزيز
– القائمة بكالفر سيتي،
على قلبي ،فهو
كاليفورنيا – الموعد النهائي
موطن أسالفي».
قرر في نهاية عام ،2015
ُ
الم َ
حسب قول وولفجانج ديميش – مستشار الفضاء المتقاعد
بنيويورك ،عضو لجنة تقنية إطالق الجيل القادم بالمؤسسة
المريكية للعلوم ،لكن أليكس هول – المدير أ
الوطنية أ
الول
لجائزة «إكس» القمرية – يقول إن المؤسسة ل تفكر في أي
مد من هذا القبيل.
ّ
لقد تم بالفعل تعديل القواعد والمواعيد النهائية بعد
العالن عن الجائزة للمرة أ
الولي في عام  .2007تم َمد
إ
الموعد النهائي أ
الصلي من  2012إلى  2015في نوفمبر
واضحا أن الصين
 .2009وفي سبتمبر  – 2013بعد أن أصبح
ً
كشفها (يوتو) ،فوق سطح القمر – ألغى
تنوي وضع ُمس َت ِ
بندا من شأنه تخفيض قيمة الجائزة ،إذا سبقت
المنظمون ً
بعثة ذات تمويل حكومي الفرق المشاركة في جائزة «إكس»
(انظر .)go.nature.com/ftdob8
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إن جز ًءا من المشكلة كان إقناع المستثمرين بتخصيص
ّ
أ
الموال الالزمة .فعندما فازت «سكيلد كومبوزايتس»
 Scaled Compositesمن موهافي ،كاليفورنيا بجائزة
أنصاري «إكس» في عام  2004وقيمتها عشرة ماليين
دولر إلنجاز رحالت فضائية متكررة بواسطة مركبة مأهولة،
كان من السهل رؤية الحافز المادي وراء الجائزة نفسها.
أسس ُم َم ِولو الفريق الفائز «فيرجين جالكتيك» Virgin
 – Galacticفي لس كروسيس ،نيومكسيكو  -الذي جمع
ودائع لتذاكر سياحة فضائية بتكلفة  250000دولر منذ
عام .2005
لتوضيح وجهة النظر التجارية ،هذه المرة ،طلبت
مؤسسة جائزة «إكس» اجراء دراسة من الشركة الستشارية
البريطانية «لندن إيكونوميكس»َ .خل َُصت الدراسة إلى
أنه بحلول عام  2025سيكون هناك سوق قمري يبلغ
 1.9مليار دولر لكل شيء ابتدا ًء من نقل الحمولت إلى
تطوير أ
الجهزة .إن تسليم الحمولت جزء كبير من خطة
«أستروبوتيك»  –Astroboticوهي شركة متفرعة من جامعة
كارنيجي ميلون في بيتسبرج ،بنسلفانيا ،وإحدى الفرق
المنافسة بجوائز التميز« .يمكنكم اعتبارنا «فيديكس» إلى
القمر» كما يقول جون ثورنتون ،الرئيس التنفيذي للشركة.
لقد حصلت بالفعل على عدد من عقود إرسال الحمولت
– على سبيل المثال ،إرسال الرماد البشري إلى القمر لشركة
«سيليستيس» ،وهي شركة تقوم بإعداد «رحالت فضاء
تذكارية» .تخطط «أستروبوتيك» لتكلفة تبلغ  1.2مليون
دولر لتوصيل الكيلوجرام بهبوط يسير ،وتكلفة أقل لهبوط
غير خاضع للتحكم.
وتأمل غالبية الفرق في عدد أكبر من العمالء – على وجه
الخصوص ،وكالة «ناسا» .وقد أعربت الوكالة عن اهتمامها:
ففي عام  ،2010قامت بتسليم ستة عقود (أربعة منها
لفرق جائزة «إكس») تبلغ قيمتها  30مليون دولر على مدار
خمس سنوات لجمع بيانات عن كل شيء من نتائج اختبارات
الطيران لمركبات الهبوط إلى خواص التربة القمرية .ثم،
في شهر فبراير الماضي ،أعلنت «ناسا» عن برنامج سوف
يقدم خبرات ومعدات ومرافق تقنية مجانية لشركات تطوير
مركبات الهبوط القمرية .يقول الفريق أ
الكاديمي الوحيد
بجائزة «إكس» – «لونار ليون»  Lunar Lionبجامعة ولية
بنسلفانيا بيونيفرسيتي بارك – إنه يستخدم المنافسة
لكتساب خبرة في عالم عقود بعثات وكالة «ناسا» ،لكن
ماكدويل يشير إلى أن أموال وكالة ناسا «تعتمد بشكل كبير
على نزوات الكونجرس».
يتوقع المنافسون بجائزة «إكس» أن يتمكنوا من إتمام
مهمتهم أ
الولى فوق سطح القمر مقابل عشرات الماليين
زهيدا بالمقارنة بمهمات سابقة
من الدولرات .سيكون هذا ً
لوكالة «ناسا» ،مثل بعثة «باثفايندر» للمريخ التي قامت
بوضع مستكشف صغير على الكوكب أ
الحمر في عام 1997
ُ َْ ِ
أ
مقابل  265مليون دولر ،ولكن حتى مع انخفاض السعار،
لم تذكر أي من الـ 18فرقة أنها جمعت أ
الموال الكافية.
فقط أربع فرق – «أستروبوتيك» ،و«لونار ليون» ،و«مون
إكسبريس» ،و«بارسيلونا مون» – قامت بحجز مواعيد إطالق
خالل عام ( 2015انظر .)go.nature.com/ftdob8 :وقد
أعلنت «أستروبوتيك» فقط عن اختبار نموذج أولي كامل
لوحدة هبوط .واعترفت القليل من تلك الفرق لدورية
قريبا
«نيتشر» بأن عام  2015كموعد نهائي للجائزة سيكون ً
ً
مستحيال ،لكنه ممك ًنا» حسب
وغير مناسب« .هذا ليس
قول مايكل بول قائد فرقة «لونار ليون».
وتنوي غالبية الفرق الستمرار في خطتها ،بوجود أو عدم
وجود جائزة «إكس» .يقول ثورنتون« :سنظل نسعى وراء
القمر ..رغم كل شيء»■ .
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وبائيات
ّ

فيتنـام على أهبة الحـذر من
إنفلـونـزا الطيـور

أ
قادما من الصين.
قد ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور  H7N9للمرة الولى في فيتنامً ،
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وال ّتصاعد السريع لحالت الصابة بفيروس  H7N9يُلقي
بالصحة
الضوء على خطر ال ّتهديد -وربّما الجائح -المتربص
ّ
حد كبير ،على ال ّنمط الوبائي
العامة .ليس هناك تغيير ،إلى ٍّ
ّ
للفيروس عما كان عليه العام الماضي :فبشكل رئيس ،ما
زال فيروس خاص بإنفلونزا الطيور يصيب أ
الشخاص
ُ
الدواجن ،وليس
بصورة فردية من
مستودع ]فيروسي[ ما في ّ
ٍ
أن الفيروس ذو قدرة على النتقال
على
هناك أي إثبات
ّ
بين أ
ّ
أن الفيروس يُحفظ في مستودعات
إل
شخاص،
ال
ّ
الدواجن ،ما
]فيروسية[ مجهولة داخل سلسلة إنتاج ّ
ّ
ستقبلية ،بينما يكون
يجعل من المحتمل انتشار فاشيات ُم
ّ
امتداد انتشاره الجغرافي بمثابة تذكير لخطر عبوره الحدود
ً
بالرغم من ُمالحظة عالمات
وفضال عن ذلك،
الصينية.
لنخفاض عدد حالت الصابة ّفي النصف أ
الخير من شهر
بأن هذا
المبكّر الجزم ّ
فبراير الماضيّ ،إل أنّه ما زال من ُ
يدل على منحى واضح.
بعد مرور سنة منذ أول انتشار فيروسي ،ما زال الباحثون
وديناميكية ُمستودعات الفيروس
يجاهدون لمعرفة أصول
ّ
الصعب رصد هذا الفيروس ،ومر ُّد
وسبل انتشاره .من ّ
أحد أوجه هذه الصعوبة إلى طبيعة المرض الطفيفة في
الدواجن ،أ
وعمليا
المر الذي يُساعد في انتشاره خلسةً ،
ّ
ًّ
يكون ظهور أول حالت العدوى البشريّة بمثابةً التحذير
أ
الدواجن .على النقيض من ذلك ،ففيروس
ال ّول لتفشيه في ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تم اكتشاف فيروس  H7N9 -الذي أدى إلى وفاة أكثر من
 100شخص في الصين ،للمرة أ
الولى في العام الماضي -في
افعا بذلك
ُمقاطعة صينية ُمتاخمة للحدود مع فيتنام ،ر ً
احتمالت انتقال الفيروس عبر آسيا ودول أخرى .فقد ُعثر
الحية في
على الدواجن مصابة بالفيروس بأسواق الطيور ّ
مقاطعة جوانجشي جنوب الصين مع نهاية يناير الماضي،
حيث أُبْ ِلغَ آنذاك عن إصابة ثالثة أشخاص بالعدوى في
تلك المنطقة.
أ
الصابات
توضح هذه الخبار الزدياد المفاجئ لعدد إ
البشرية بإنفلونزا الطيور  ،H7N9بعدما ظهرت عالمات
لنحسار عدد حالت إالصابة في مطلع هذا العام ،قد يعود
سبب انحسارها إلى إعادة تطبيق مقاييس مكافحة الفيروس.
أعدت خططًا ُمسبقةً لالستجابة على
وضعت فيتنام التي ّ
عال
مستوى
على
نفسها
H7N9
لفيروس
حدوث أي انتشار
ً ٍ
أهب .يقول بيتر هوربي ،باحث في قسم البحوث
من ال ّت ُّ
كلينيكية في هانوي ،ال ّتابع لجامعة أكسفورد« :هناك
ال
إ
ّ
الدواجن
قطاع
إلى
H7N9
فيروس
يصل
أن
كبير
احتمال
ّ
في فيتنام».
وقد تم الكشف عن فيروس إنفلونزا  H7N9للمرة أ
الولى
ّ
في الصين في مارس من العام الماضي ،ثم أُبْ ِلغ عن معظم
حالت إصابة البشر بالفيروس في الشهر ال ّتالي .ومن ّثم،
عاد لينخفض عدد حالت العدوى بشكل حاد إث َْر تنفيذ
أ
أن ّتم
الحية ،بعد ّ
اغالق مؤقّت أوفوري لسواق الطيور ّ
تبين ّأن هذه السواق هي مصدر العدوى في معظم حالت
ّ
بأن سبب الرتفاع المفاجئ
إالصابة البشرية .ويعتقد العلماء ّ
الصابة منذ مطلع العام يعود ،على ما يبدو ،إلى
لحالت إ

بالدواجن في أسواق
قدوم فصل الشتاء وتزايد التّجار ّ
الحية مع حلول العام الصيني الجديد الذي صادف
الطيور ّ
 31من يناير الماضي.
وحتى آ
النّ ،تم توثيق أكثر من  200حالة لالإصابة
بالفيروس منذ مطلع العام الحالي ،مقارنةً بـ 160حالة
ُس ِّجلت في عام ( 2013انظر’ :بين هبوط وارتفاع’) .وقد
المقاطعات
تركّزت حالت إ
الصابة لهذا العام في معظم ُ
الشرقية ذاتها كما كان عليه الحال العام الماضي،
تحول نحو الشاطئ والجنوب (انظر:
بالرغم من مالحظة ُّ
ّ
أن مقاطعتي زيجيانج
ويبدو
.)go.nature.com/dog4da
ّ
الصابات.
وجوانجدونج تشهدان أسوأ تأثر من حيث عدد إ
وقد ا ْك ُت ِشفَت ّأول حالة إصابة بشرية بفيروس  H7N9في 20
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عرقل جهود مكافحته.
الصعب رصده ،كما أنه ُي ِ
ً
ينتشر فيروﺱ إنفلونزا الطيور H7N9
الدواجن ،اﻷمر الذي يجعل من ّ
ﺧلسة بين ّ

فبراير الماضي ،في ُمقاطعة جيلين الواقعة أقصى شمالي
البالد ،لترفع من خطر انتقال الفيروس إلى كوريا الشمالية
المتاخمتين للمقاطعة.
وروسيا ُ
وفيتنام ،على أ
القل ،على أهبة الستعداد ،إذ سبق أن
وتكبدت
بقوة في ِ
اجتاحها فيروس ّ H5N1
العقْد الماضيّ ،
في أعقاب ذلك خسائر اقتصادية فادحة مع موت أكثر من
 60شخصا .فقد تعلّمت الدرس من تلك التجربة أ
الليمة،
ّ
ّ
ً
ومنذ ذلك الوقت أًصبحت تتب ّنى مقاييس لمنع انتشار
الجراحين
فيروس إنفلونزا الطيور ،بما فيه تعزيز عدد ّ
شخيصية.
البيطريين وتحسين المرافق ال ّت
ّ
ولمواجهة خطر إنفلونزا فيروس  ،H7N9على وجه
الدواجن من
الخصوص ،قامت فيتنام بحظر استيراد ّ
الصين .كما بدأت برصد الفيروس مرتين أسبوعيا في أ
السواق
ً
شمالي البالد ،وفرضت تعقيم هذه أ
أسبوعيا.
السواق
ًّ
ّ
طو َرت وزارتا الصحة والزراعة في
إضافة إلى ذلكّ ..
فيتنام خطط الطوارئ؛ لتفعيلها في حال وصول الفيروس
أ
وسد الطرق التجارية.
إلى البالد ،بما في ذلك غلق السواقّ ،
«إن استعداد فيتنام لالستجابة للفيروس يجب أن تكون
ّ
نموذجا يُحتذى به في المنطقة» ،هذا ما قاله سكوت
ً
نيومان ،منسق تقني كبير لدى الفرع الفيتنامي لـ«مركز
الطوارئ ألمراض الحيوان العابرة للحدود» ،وهو جزء من
الغذية والزراعة التابعة أ
منظمة أ
لالمم المتحدة.
ّ
وقد استغرب عدد من الباحثين بعدم إقدام المسؤولين
في المدن الصينية على غلق أ
السواق بسرعة حينما بدأت
ُ
الصابة بالفيروس بين البشر في ديسمبر
ترتفع حالت إ
فمثال ،أُعلن البدء في إغالق أ
السواق في ُمدن
الماضيِ ْ ً .
الغالق
ولم
يناير،
نهاية
في
فقط
ُمقاطعة زيجيانج
يمتد إ
ّ
المقاطعات َإل في الخامس عشر من فبراير
ليصل إلى باقي ُ
الماضي .كذلك لم تُغلق مدينة جوانجزو شديدة ال ّت ُّلوث
ـ ال ّتابعة ُلمقاطعة جوانجدونج ـ أسواقها ّإل في الخامس
عشر من فبراير.
وبائيات في جامعة هونج كونج:
عالم
كولينج،
يقول بن
ّ
ّ
حزما» .ويضيف« :حسب
أقل
يبدو
العام
هذا
ل
دخ
«إن ال َّت ُّ
ّ
ً
الشتاء ،مقارنةً
ة
المالي
ف
للمخاو
كان
انطباعي،
تأثير أكبر هذا ّ
ّ
ٌ
ِ
الدواجن بشدة في
بالربيع الماضي» .فقد اعترضت صناعة ّ
وجه سياسة غلق أ
السواق.

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

 ،H5N1ف ّتاك بالطيور ،ما يُس ّهل من مالحظة تفشيه في
وبالرغم من الختيار الواسع
الطيور ،وبال ّتالي ُمكافحتهّ .
وأسواق بيع الطيور أ
والجزاء
لعينات فحص مزارع الطيور،
أّ
تبين حتى
فقد
واجن،
الد
انتاج
كونة لسلسلة
ّ
الخرى ُ
الم ّ
ّ

الن أن أسواق الطيور الحية هي الرابط أ
آ
القوى للدللة
ّ
ّ
على فيروس .H7N9
الدواجن
ناعة
ص
في
نات
عي
وفحص
وصعوبة رصد
ّ
ّ ٍ
ّ
الضخمة في الصين –والتي تنتج  6باليين طير سنويًا -تفيد
ّ
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ألبرت أينشتاين في مرصد جبل ويلسون في عام  ،1931مع إدوين هابل (في الوسط) ،ووالتر آدمز.

علم الكون

الكشـف عن نظريـة أينشتاين
المفقـودة
استكشف أينشتاين فكرة الحالة الثابتة للكون في عام .1931
ديفيد كاستفيتشي

ALBERT EINSTEIN ARCHIVES, HEBREW UNIV. OF JERUSALEM, ISRAEL

مخطوطة ظلت غير معروفة للعلماء لعقود،
تم الكشف عن
ٍ
تفيد بأن ألبرت أينشتاين فكّر سابقًا في طرح بديل لما بات
مقترحا توسع الكون بشكل
يُعرف باسم النفجار العظيم،
ً
مؤخرا والمكتوب عام
المكتشف
مطرد وغير نهائي .العمل
ً
 ،1931يذ ّكرنا بالنظرية التي دافع عنها الفيزيائي الفلكي
البريطاني ِفريد هويل بعد ذلك بنحو  20سنة ،لكن أينشتاين
سريعا ،ويكشف أصل
لم يتعمق في الفكرة وتخلى عنها
ً
المخطوطة عن استمرار تردده حيال قبول نظرية خلق الكون
أثناء حدث انفجاري واحد.
ظهر الدليل أ
الول على نظرية النفجار العظيم في
عشرينات القرن الماضي ،وذلك عندما اكتشف عالم
الفلك أ
المريكي إدوين هابل وغيره أن المجرات المترامية
تتحرك مبتعدةً ،والفضاء نفسه آخذٌ في التوسع .وتضمن
هذا العتقاد أنه في الماضي كانت محتويات الكون القابلة
جدا.
للرصد بمثابة «حساء بدائي» كثيف وحار ًّ
ومنذ أواخر أربعينات القرن الماضي ،طرح هويل نظريته
القائلة إن الفضاء يمكن أن يتمدد إلى أ
البد مع الحفاظ على

تقريبا ،وقد يحدث هذا عن طريق إضافة مادة
كثافة ثابتة ً
جديدة باستمرار ،وظهور جسيمات أولية بشكل تلقائي من
الفضاء .ومن ثم ستتجمع الجسيمات لتشكل المجرات
والنجوم التي ستظهر فقط بالمعدل الصحيح لتشغل
الحيز الزائد المتشكل بواسطة تمدد الفضاء .لقد كان كون
دائما بال نهاية ،ول يتغير حجمه لدى تمدده؛ إنه
هويل ً
في «حالة ثابتة».
وتشير الوثيقة المكتشفة حدي ًثا إلى أن أينشتاين قد
مبكرا .فقد كتب يقول« :من أجل ثبات
وصف الفكرة نفسها ً
تكون مستمر لجسيمات جديدة».
الكثافة ،ينبغي وجود ّ
ويعتقد أن المخطوطة تمت كتابتها خالل رحلة إلى ولية
كاليفورنيا في عام  ،1931بشكل ما ،نتيجة ألنها ظهرت على
ورقة مالحظات أمريكية.

تصحيح أينشتاين للخطأ الحسابي الذي وقع فيه.
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بأنَّه من غير المحتمل أن تكون هذه هي الصورة الحقيقية
للوضع ،بحيث تعوق هذه الضبابية كذلك جهود تطوير
فعالة ُلمكافحة الفيروس ،تكون ّ
أقل حدة من غلق
مقاييس ّ
أ
السواق ،كما يقول كولينج■ .

وتم الحتفاظ بالمخطوطة على مرأى من الجميع في
أرشيف ألبرت أينشتاين بالقدس -وهي متاحة للعرض على
اللكتروني -لكنها ُصنفت بالخطأ على أنها مسودة
موقعه إ
أولية لورقة بحثية ألينشتاين .يقول كورماك أورايفيرتاي،
فيزيائي بمعهد ووترفورد للتكنولوجيا في إيرلندا ،إنه «كاد
يسقط من كرسيه» عندما أدرك عما تدور حوله المخطوطة.
وقد نشر ـ بالشتراك مع معاونيه ـ النتائج التي توصلوا
إليها ،مع ترجمة إنجليزية للمخطوطة أ
الصلية ألينشتاين
المكتوبة أ
باللمانية ،على الخادم  arXivقبل طباعتها ( C.
O’Raifeartaigh et al. Preprint at http://arxiv.org/
 )abs/1402.0132; 2014ثم تقدموا بورقتهم البحثية
لدورية الفيزياء أ
الوروبية.
طرحا
«هذا الكتشاف يثبت أن ما ذكره هويل لم يكن ً
غريبا» ،كما يقول الباحث المشارك في الدراسة سايمون
ً
ميتون ،وهو مؤرخ للعلوم في جامعة كمبريدج ،بريطانيا،
وأصدر كتابًا في عام  2005عن سيرة «فريد هويل :حياة
في العلم» .إن مجرد تشكيك أينشتاين في نموذج الحالة
مزيدا من المصداقية
الثابتة للكون كان له أن يمنح هويل ً
لدى نقاشه مع المجتمع الفيزيائي« .لو كان هويل يعرف
بأمر ما فكر فيه أينشتاين ،لكان استخدمه كضربة لخصومه»
كما يقول أورايفيرتاي.
على الرغم من استبعاد نموذج هويل في النهاية من قبل
الرصاد الفلكية ،فقد كان طرحه على أ
أ
القل متناسقًا من
الناحية الرياضية ،مستعي ًنا بمعادلت أينشتاين في النظرية
النسبية العامة ،ومضيفًا تعديالته لتوفير آلية ممكنة تفسر
تولد المادة بشكل تلقائي .يقترح أورايفيرتاي وفريقه أن
مخطوطة أينشتاين غير المنشورة تشير إلى تفكيره في
اللية من نظريته أ
البداية بنشوء مثل هذه آ
الصلية دون
حسابيا ،وربما قرر عندما
تعديل ،لكنه أدرك خطأه بعد ذلك
ًّ
صححه -بشطبه الرقم بلون مختلف -أن الفكرة لن تنجح
جانبا.
ووضعها ً
ربما كانت المخطوطة «مسودة بدأت بشعور مؤلفها
بالثارة حيال التعامل مع نظرية أنيقة ،لكنه سرعان ما
إ
تخلى عنها ،إلدراكه بأنه يخدع نفسه» ،كما وصفها عالم
الكونيات جيمس بيبليس من جامعة برينستون في ولية
نيوجيرسي .ويبدو أنه ل يوجد أي دليل على ذكر أينشتاين
لهذه الحسابات مرة أخرى.
وحقيقة اختبار أينشتاين لمفهوم الحالة الثابتة يدل على
مقاومته المستمرة لفكرة النفجار العظيم ،التي وجدها
«بغيضةً » في البداية ،على الرغم من إظهار فيزيائيين
نظريين آخرين لها كنتيجة طبيعية لنظريته العامة في
النسبية( .باحثون كبار آخرون ،مثل فلكي كمبريدج البارز
أيضا حيال نظرية النفجار
آرثر إيدنجتون ،كانوا متشككين ً
العظيم ،ألنها اقترحت لحظة صوفية للخلق) ،لكن لدى
عثور الفلكيين على الدليل إلثبات التمدد الكوني ،كان على
أينشتاين التخلي عن تحيزه للكون الساكن ،وكانت نظرية
الحالة الثابتة هي أفضل شيء قادم ،كما يقول أورايفيرتاي
ومعاونوه .ويتفق هيلجه كراج ،مؤرخ العلوم في جامعة
آرهوس في الدنماركً ،
قائال« :ما تظهره المخطوطة هو أنه
على الرغم من موافقة أينشتاين على توسع الفضاء ،فهو لم
اضيا عن نموذج الكون المتغير مع الزمن»■ .
يكن ر ً
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علم الحفريات

البرازيل تضيق الخناق على
التجارة غير الشرعية للحفريات
ارتفاع الجدل بشأن العقوبة التي تواجه جامعي الحفريات المتهمين بتصدير عينات
عاما.
بالحبس لمدة عشرين ً
إليزابيث جيبني

شخصا في البرازيل المحاكمة بتهمة
ينتظر ثالثة عشر
ً
تهريب حفريات خارج البالد لصالح جامعي حفريات
يعملون لحسابهم الخاص أو إلى متاحف في ألمانيا
والمملكة المتحدة.
تعد حملة العتقالت ،التي تلت ضبط نحو  1000حفرية
بواسطة السلطات الفرنسية في شهر أكتوبر الماضي ،جز ًءا
من الجهود المتزايدة التي تقوم بها السلطات البرازيلية للحد
من التجارة غير الشرعية للحفريات .وبالرغم من أن الشرطة
لم تفصح بعد عن أسماء المتهمين ،إل أن السلطات تصرح
بأن أحد المتهمين يحمل الجنسية أ
اللمانية ويعمل لحساب
متاحف علوم الحفريات في الوليات المتحدة وأوروبا
والصين .وفي حال ثبوت إدانة المتهمين ،سيواجه البعض
عاما.
منهم أقصى عقوبة قد تصل إلى الحبس عشرين ً
فتحت القضية ،التي لم يتم تحديد ميعاد المحاكمة
فيها بعد ،باب النقاش مرة أخرى حول تجارة الحفريات،
وهل ينتفع العلم في الدول النامية من سياسات الداعين
لحماية الحفريات أم ل.
سمح ألي شخص غير منتسب إلى
في البرازيل ،ل يُ َ
مؤسسة بحثية وطنية أو تابعة للدولة أن يبحث عن حفريات
الدارة الوطنية لالإنتاج المعدني بالبرازيل.
دون تصريح من إ
نادرا ما
أنه
إل
،1942
عام
إلى
القانون
ويرجع تاريخ إقرار
ً
يتم الحصول على التصاريح الرسمية .كما ينص الدستور
البرازيلي على أن الحفريات التي يتم العثور عليها داخل
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البالد تعد ملكًا للدولة ،مما يجعل من بيعها أو تصديرها
أمرا غير قانوني .يقول ماكس لنجير ،رئيس
بدون إذنً ،
الجمعية البرازيلية لعلوم الحفريات إنه على الرغم من
ذلك ،فإن البعض يأخذون أطنانًا من الحفريات ويهربونها
خارج البالد بصفة شهرية.
لطالما ظل حوض مدينة أراريب في الشمال الشرقي لدولة
مصدرا لعينات السوق السوداء
البرازيل ،الغني بالحفريات،
ً
الدارة الوطنية
ير
لم
إنه
لفترة طويلة .يقول لنجير
أبدا إ
َ ً
تصريحا لجامعي الحفريات
تمنح
لالنتاج المعدني بالبرازيل
ً
الحفريات أ
الراريبية الموجودة
هناك ،مما يعني أن معظم
حاليا بالخارج تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
ً
وقد أيّد عديد من علماء الحفريات في البرازيل ذلك
القانون .وحجتهم في ذلك أن إالبقاء على الحفريات داخل
البالد يعمل على حفظ التراث الثقافي ويسهم في تطوير
الخبرات في مجال علم الحفريات في البرازيل .كما أن البعض
يقول إن جمع الحفريات بطريقة غير شرعية يدمر العينات
ويمنع ،إلى حد ما ،الحصول على البيانات الميدانية القرينة.
الجراءات الصارمة تقلق بعض علماء الحفريات
وتلك إ
خارج البرازيل ،ألنهم يرون أن تلك القوانين تعرقل العلم.
ديفيد مارتيل ،عالم الحفريات بجامعة بورتسموث بالمملكة
المتحدة يقول« :إن العلماء الذين ليبغون إل العلم أصيبوا
بخيبة أمل».
يوضح ألكسندر كيلنر ،عالم الحفريات بالمتحف الوطني
بالبرازيل الذي هو جزء من جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية،
أن القتصاد المتنامي للبرازيل وقوتها في مجال علم
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حفريات نادرة ،مثل ذلك التيروصور الذي ُعثر عليه في مدينة أراريب ،يتم ضبطها بانتظام من ِقبل السلطات.

الحفريات قد ساعدا على دعم تطبيق القانون ،إضافة إلى
ذلك ازدياد الوعي العام بعملية بيع الحفريات وما يترتب
عليها من خسارة التراث الثقافي .فعلى سبيل المثال ،كان
سريعا الشهر الماضي عندما عرض موقع
رد فعل السلطات ً
ازيليا للبيع
ر
ب
ا
تيروصور
نت
ر
نت
ال
عبر
إي باي  eBayللمزادات
إ
ً
ًّ
مقابل  262,000دولر أمريكي .أغلق المزاد الذي أقامته شركة
جيوفوسيلز الفرنسية دون بيع ،ومن المفترض أن الشرطة
حاليا في القضية .ومن
البرازيلية والشرطة الدولية تحققان ً
الممكن أن تطالب البرازيل فرنسا بإعادة تلك الحفرية إذا
تمكنت السلطات من إثبات أنها ُع ِث َر عليها داخل البالد.
كثيرا بالعلم
يقول باحثون إن فقدان الحفريات أضر ً
البرازيلي ،فبالنظر إلى المكتشفات التي تم عرضها في الندوة
البرازيلية السابعة لعلوم الحفريات الفقارية التي انعقدت
في عام  2010على سبيل المثال ،وجد ماركوس سيلز،
عالم الحفريات بجامعة ريو جراندي دو سول الفيدرالية
بمدينة بورتو أليجري ،أن  14عينة من بين  24عينة مرجعية
لحفريات تيروصور تم جمعها من حوض أراريب مملوكة
لمؤسسات أجنبية.
الجراءات ليست قاصرة على البرازيل فحسب.
هذه إ
فالبالد التي تصنف الحفريات علي أنها ملكية وطنية وتمنع
تصديرها مثل الصين ومنغوليا والمغرب تقوم بتقوية
قوانينها الخاصة بشكل متزايد وتعمل على جعلها أكثر
صرامة .فعلى سبيل المثال ..ناضلت منغوليا في عام 2012
لسترداد حفرية طولها  7.3م لتاربوسور كان قد خرج إلى
الوليات المتحدة بطريقة غير شرعية وبيع هناك مقابل أكثر
من مليون دولر ونجحت في ذلك.
والمنتقدون لذلك ـ مثل مارتيل ـ يقولون إن تجريم
تجارة الحفريات سوف يتسبب ببساطة في القضاء عليها.
المداد بسبب خوف
فالجراءات الصارمة ستقطع خطوط إ
إ
المنقبين غير الشرعيين مثل عمال المناجم من أن يتم إلقاء
القبض عليهم .وبذلك يكون معرفة بعض المحتالين هو
السبيل الوحيد للحصول على العينات ،على حد قول مارتيل،
ألن إالدارة الوطنية لالنتاج المعدني بالبرازيل تتجاهل طلبات
أيضا بأن علم الحفريات يحتاج إلى
التنقيب .ويعقب ً
التعامل التجاري ألن بدونه ستقل عمليات التنقيب والحفر.
يقول ديفيد أنوين ،عالم الحفريات بجامعة ليستر،
بالمملكة المتحدة ،إن بعض الحفريات متوفرة بشكل كبير
ضررا .كما يشير
لدرجة أن أخذ بعضها إلى الخارج لن ِ
يحدث ً
جدا لتجهيز وعرض الحفريات.
ً
أيضا إلى التكلفة العالية ًّ
ويقول «إذا كانت الدولة فقيرة إلى حد ما ،ول تستطيع
تحمل تلك التكاليف المرتفعة ،فمن أ
الفضل أن تذهب تلك
الحفريات إلى مكان آخر» .ويصف لنجر وجهة النظر تلك
بأنها تعبر عن «فكرة العالم أ
الول بشكل كبير».
يعترف كيلنر بعدم مثالية القانون البرازيلي ،فقد كان أحد
ضحاياه .كان ذلك عام  2012عندما تم القبض عليه أثناء نقله
بعض الحفريات داخل البرازيل ،ولكن تم إسقاط التهم عنه.
كيلنر ما زال يؤيد القانون ،لكنه يقول إن إالجراءات الصارمة
التي تتبعها الحكومة يجب أن تصاحبها حملة لتمويل علماء
الحفريات البرازيليين ليتمكنوا من جمع الحفريات .بينما يقول
آخرون إن إالدارة الوطنية لالإنتاج المعدني في البرازيل تفتقر
إلى الموارد الالزمة لتطبيق القانون.
البقاء على الحفريات داخل البالد
يعتقد لنجير أن إ
ضروري لتسهم في تحسين العلم البرازيلي .ويتوقع من
زمالئه الباحثين احترام القانون البرازيلي أكثر من جامعي
أيضا تلك التجارة .ويقول« :إن
الحفريات الذين يمولون ً
الجانب يعرفون أن هذا أ
الباحثين أ
المر غير قانوني .وإنهم
يستطيعون أن يعملوا هنا في البرازيل مع شركاء برازيليين،
ولكنهم يفضلون عدم فعل ذلك»■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
تشخيص

شركات مسح الحمض النووي الجنيني ِ
توسّع
من مجال اختباراتها
رغم تزايد دقة التحليالت ..فإنها تحمل في طياتها معضلة أخالقيةِ ،لك َْون الحصيلة النهائية غير مؤكدة مئة في المئة.
WESSEX REG. GENETICS CENTRE, WELLCOME IMAGES

إيريكا تشيك هايدن

حين تختفي قطعة الكروموسوم  22الصغيرة والمرتبطة
بمتالزمة دي جورج ،يمكن لهذا أن يتسبب في حدوث
تشوهات في النمو ،مثل تأخر الكالم واضطرابات النطق،
وانشقاق الحنك ،وضعف جهاز المناعة ،والعيوب القلبية،
أو ولدة طفل طبيعي ظاهريًّا فقط.
ومع تزايد استخدام أساليب المسح الجيني السطحي،
صارت الشركات تتسابق إلى إضافة المزيد والمزيد من
حالت الشذوذ الجيني التي يمكن أن تختبر وجودها،
كتلك المرتبطة بمتالزمة دي جورج ً
مثال .لكن لكون تأثير
هذه الحالت غير مؤكَّد أحيانًا ،فإن نتائج الختبار قد تضع
العائالت التي تتلقى مثل هذا التشخيص في موقف ل
تُحسد عليه ،يفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية.
تطور يُحتفى به وموضع
إن وجود هذه الختبارات هو
ٌ
ترحيب ،ذلك وفقًا لما تقوله فيليبا برايس ،مديرة التصالت
في مؤسسة  PHGغير الربحية في كمبريدج ،المملكة
المتحدة ،التي تنادي بالستخدام المسؤول لعلم الطب
الحيوي ،لكنها تضيف قائلة« :هناك خطر أن تتلقى السيدات
في مرحلة مبكرة من حملهن نتائج ل تفهمها بشكل كاف».
يتزايد شيوع هذه المسألة ،خاصة مع توضيح شركات
وتصر على أهمية أن
المسح الجيني لمدى دقة الختبارات-
ّ
يتم مسح كل السيدات الحوامل .في  26فبراير الماضي أعلن
العلماء في شركة «إلومينا»  Illuminaـ وهي شركة تسلسل
اسة تقارن
جينومي في سان دييجو ،بكاليفورنيا ـ نتائج در ٍ
اختبارها الجيني «ڤيريفاي»  Verifiمع المسح الكيميائي
قدم بشكل روتيني للسيدات الحوامل
الحيوي القياسي الذي يُ ّ
( D. W. Bianchi et al. N. Engl. J. Med. http://doi.org/
 .)rqn; 2014يتحرى الختبار الجيني أي شذوذ في الحمض
النووي الجنيني الذي يعبر المشيمة ويدخل مباشرة إلى
مجرى الدم لدى أ
الم الحامل ،بينما يقوم المسح الكيميائي
الحيوي بتقدير احتمالت حدوث اضطرابات كروموسومية
بطريقة غير مباشرة عن طريق قياس البروتينات والهرمونات
في دم أ
الم المرتبط حدوثها مع المعدلت المرتفعة لعيوب
أي من المسحين إلى وجود عيب ،فإن
الولدة .وإذا أشار ٌّ
باختبار مثل بزل السائل أ
المنيوسي.
تأكيده يتم عادة
قامت الدراسة التي مولّتها شركة «إلومينا» بمسح أكثر
من  1900سيدة أمريكية لتحري حالت شذوذ كروموسومي
بما في ذلك متالزمة داون ،باستخدام الطريقتين الكيميائية
الحيوية والجينية .كان لختبار «ڤيريفاي» نتيجة إيجابية
كاذبة بمعدل  ،%0.3وهو ما يوازي ُعشر النسبة المرتبطة
بالمسح الكيميائي الحيوي .إن هذه النتيجة مهمة ،ألن
معظم مجموعات أ
الطباء تنصح بأن يتم استخدام المسح
فقط عند السيدات اللواتي لديهن احتمال عال أن يحملن
جني ًنا مصابًا باضطرابات جينية (وهن بشكل أساسي السيدات
اليجابية
فوق عمر  35سنة) ،وذلك لتقليل فرصة أن تقود إ
الكاذبة إلى اختبار تدخلي  .invasiveوقد شملت الدراسة

إن حذوفات الحمض النووي بكروموسوم ( 22والمشار إليها باللون الوردي في الصورة) مرتبطة مع اإلصابة بمتلزمة دي جورج.

سيدات ،متوسط أعمارهن تحت الـ  30سنة.
اليجابية
ومع وجود مثل هذا المعدل المنخفض من إ
الكاذبة ،يجب أن يتم تقديم المسح الجيني للسيدات في
كل أ
العمار ،وفقًا لما يقوله آنتوني جريج ،المتخصص في
علم الجينات والتوليد في جامعة فلوريدا في جاينزڤيل،
والمؤلف الرئيسي إلرشادات المسح الجيني التي نشرتها
أبريل الماضي الكلية أ
المريكية للعلوم الصبغية الطبية
وعلوم الجينوم في بيثيسيدا في ميريالند.
من شأن تزايد القبول أن يؤدي إلى اتساع سوق المسح
الجيني المتنامي بالفعل .في شهر يناير الماضي ،قالت شركة
«سيكوينوم»  ،Sequenomوهي شركة تسلسل جينومي
مقرها سان دييجو ،إنها أجرت  148500اختبار «ماتيرني تي
 Materni T21 »21في عام 2013
«تحاول جميع
ويعكس هذا زيادة  %140عما
الشركات أن
قامت به في عام  .2012أما شركة
تتفوق على
«آريوزا»  Ariosaفي سان هوزيه
بعضها البعض ».بكاليفورنيا ،فلقد قالت في نوفمبر
إنها أجرت اختبار «هارموني»
 Harmonyعلى  150000امرأة منذ إطالقها في مايو من عام
 .2012يتم إجراء معظم الختبارات في الوليات المتحدة،
عالميا.
هذا مع اعتزام الشركات الخروج والنتشار ً
تحاول الشركات الظهور بشكل متميز بزيادة عدد
حالت الشذوذ الجيني التي تستطيع الكشف عنها .وتعد
الخطوة أ
الولى للوصول إلى هذا الهدف هي الكشف عن
العيوب الكروموسومية مثل الحذوفات المجهرية الدقيقة
والتضاعفات المجهرية الدقيقة  -وهي عيوب جينية قد
تطول لتشمل ماليين القواعد  -مع العلم بأن بعض الشركات
تمتلك تصاميم للقيام بمسح تسلسل جينوم الجنين
بالكامل« .تحاول جميع الشركات أن تتفوق على بعضها
البعض» وفق ما تقوله ويندي تشنج ،طبيبة أطفال وعالمة
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وراثة في جامعة كولومبيا في نيويورك سيتي ،لكنها تضيف:
«ليس من الواضح متى سيتوقف هذا الرقم عن التزايد».
وحتى آ
الن تقوم المسوح الجينية والكيميائية الحيوية
بالبحث فقط عن كروموسومات مفقودة بالكامل أو متضاعفة،
هذا عادة يعطي نتائج ذات محصالت نهائية واضحة ،فعلى
سبيل المثال ..وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21
هي متالزمة داون .لكن في شهر أكتوبر الماضي بدأت شركة
«سيكوينوم» بالبحث عن الحذوف المجهرية الدقيقة ضمن
الكروموسومات ،وذلك من خالل اختبارها «ماتيرني تي 21
بلس»  .MaterniT21PLUSكذلك فعلت شركة ناتيرا في سان
كارلوس في كاليفورنيا ،بإضافة اختبارات جديدة للكشف
عن الحذوف المجهرية الكروموسومية في فبراير الماضي
لختبارها «بانوراما»  .Panoramaكما تقول شركة «إلومينا»
وتوسع من قدرات اختبارها «ڤيريفاي»
أنها
ستحذو حذوهما ّ
خالل أ
الشهر القليلة القادمة .يقول ماثيو رابينوفيتز المدير
التنفيذي لشركة ناتيرا« :يجب أل تبقى سيدة حامل في القرن
الواحد والعشرين دون خضوعها لختبار البحث عن هذه
الحذوف المجهرية الدقيقة».
من شأن التحري المستمر عن الحذوف المجهرية الدقيقة
أن يساعد العائالت على التحضر والستعداد بشكل أفضل
لقدوم مولود له احتياجات خاصة ،لكن لكون هذه الحذوف
المجهرية الدقيقة أصغر من أنواع الشذوذ الكروموسومي
الكامل ،فإنها تؤثر على عدد أقل من الجينات ،وبالتالي ل
دائما التنبؤ بتأثير هذا على الصفات الجسدية والعقلية.
يمكن ً
تذكر ويندي تشنج أمثلة عن الكثير من البالغين الذين تعرفهم
وكيف اكتشفوا إصابتهم بمتالزمة دي جورج ،بعد أن تم
بالصابة ،ولذلك قرروا أن يتم فحصهم
تشخيص أطفالهم إ
شخصيا .وتقول إنه مع اتساع مجال الختبارات ودقتها،
ًّ
فإن عائالت كثيرة ستجد نفسها في مواجهة قرارات صعبة
ومصيرية تتعلق بأطفالها الذين لم يُولدوا بعد■ .
الطبعة العربية |

إبريل
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أخبـــــــــــار تحقيقات

أخـطـــاء إحصـائيــة
الحصائية ،ليست جديرة
ِق َيم المؤشر «بي» « ،P-valuesالمقياس الذهبي» للصحة إ
فترض الكثير من العلماء.
بالثقة كما يَ ِ
ريجينا نوتزو

| 28

إبريل

| 2014

الطبعة العربية

خارج السياق

دوما ناقدوه .ففي العقود التسعة
كان لمؤشر “بي” ً
لوجودهُ ،ش ِّبه المؤشر بالبعوض (مزعج يستحيل القضاء
المبراطور الجديدة (حافلة بمشكالت
عليه) ،وبمالبس إ
ظاهرة يتجاهلها الجميع) ،وبأداة في يد أ
‘الكاديمي
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DALE EDWIN MURRAY

لحظة ما في سنة  ،2010كان مات موتيل على شفا
في
ٍ
سياسيا يرون
المتطرفين
أن
اكتشف
إذ
علمي:
مجد
ًّ
البيض ،أ
العالم «حرفيا» باللونين أ
والسود.
ًّ
«جلية كالنهار» ،كما يتذكر موتيل،
كانت النتائج
َّ
طالب الدكتوراة في علم النفس بجامعة فرجينيا،
المستم َّدة من حوالي
بتشارلوتسفيل .فبيانات الدراسة ـ
َ
سياسيا شاهدوا
المعتدلين
ألفي شخص ـ تبدي أن
ًّ
يسارا
المتطرفين
من
أدق
الحلول الوسطى بشكل
ً
أو يمي ًنا .يقول موتيل« :كانت الفرضية جذابة ،وقد
واضحا لها» .بلغت قيمة “بي” P
دعما
وفرت البيانات ً
ً
 ، valueوهي مؤشر إحصائي على قوة الدليل شائع
الستخدام بين الباحثين ،حوالي  ،0.01وهي قيمة
تفسر عادة بأن البيانات ذات «دللة إحصائية عالية».
َّ
وبدت إمكانية نشر بحث موتيل بدورية بالغة أ
الهمية،
ونظرا
والتأثير في متناول اليد ،لكن الواقع تَ َد َّخل..
ً
لحساسيتهما تجاه الجدل حول قابلية نتائج التجربة
للتكرار ،قرر موتيل وأستاذهَ ،بريان نوزيك ،تكرار
الدراسة .ومع بيانات إضافية ،جاءت قيمة المؤشر“بي”

تساوي  ،0.59أي ل تقترب حتى من المستوى التقليدي
إحصائيا .0.05 :اختفى التأثير
المقبول لدللة البيانات
ًّ
المرصود سابقًا ومعه أحالم موتيل الفتية في الشهرة.1
وظهر أن المشكلة ليست في البيانات أو في
الحصائية .بل تكمن في الطبيعة
تحليالت موتيل إ
المتقلبة المفاجئة لقيم المؤشر “بي” ،وهي غير
موثوقة أو موضوعية ،كما يفترض معظم العلماء.
يقول ستيفن زيلياك ،عالم القتصاد بجامعة روزفلت
بشيكاغو ،إلينوي ،وناقد مثابر لطريقة استخدام
الحصاء« :إن قيم المؤشر “بي” ل تقوم بعملها ،ألنها
إ
ل تستطيع ذلك».
وهذا مقلق ،وبشكل خاص بالنسبة إلى علماء كثر،
في ضوء المخاوف حول إمكانية إعادة إنتاج الدراسة
بنتائجها .ففي عام  ،2005اقترح جون يوانيدس،
عالم أ
الوبئة بجامعة
NATURE.COM
ستانفورد بكاليفورنيا،
للمزيــد عـن
أن معظم النتائج
اإلحصـائيــات ،انظــر:
المنشورة زائفة2؛ ومنذ go.nature.com/xlj9lr

ذاك الحين ،أرغمت سلسلة ذائعة من إشكاليات عدم
قابلية التجارب للتكرار العلماء على إعادة التفكير بكيفية
تقييم النتائج.
الحصائيون عن طرق
في الوقت ذاته ،يبحث إ
أفضل للتفكير بشأن اختبار وتقييم البيانات ،لمساعدة
العلماء على تجنب فقدان معلومات مهمة ،أو الهتمام
بالدللت الكاذبة .يقول ستيفن جودمان ،الطبيب
تغير فلسفتك
إ
والحصائي بجامعة ستانفورد« :حالما ِّ
الحصائية ،ستجد فجأة أن أشياء مختلفة أصبحت
إ
يوما
اها
ن
ظن
التي
حصاء
ال
‘قوانين’
أن
يتبين
ثم
مهمة،
إ
ّ
ً
ُمنزلة من السماء لم تَ ُعد مقدسة .فقد جاءت في
الحقيقة م ّنا ،عبر المنهجية التي تب ّنيناها».

تﺤﻘيﻘات أخبـــــــــــار
)R. NUZZO; SOURCE: T. SELLKE ET AL. AM. STAT. 55, 62–71 (2001

ﻋﻠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

 ((Pﻳﻘﻴﺲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ .ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻣﺆﺷﺮ ”ﺑﻲ“ )P value
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ؟ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻫﻢ ،ﻣﺪﻯ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ.

ﺍﻟﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ-ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﺱ،
ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ .ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻫﻨﺎ.
ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺆﺷﺮ ”ﺑﻲ“
ﺎ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ 0.05
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ،
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ
ً
ﻟﻤﺆﺷﺮ ”ﺑﻲ“ "ﺩﺍﻟﺔ
ﺎ"؛ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ"؛
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴ
ً
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ".
ﺎ".
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴ
" 0.01ﺩﺍﻟﺔ
ً

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ”ﺑﻲ“ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ
ﻭﻗﺒﻮﻻ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻗﺪ ﻻ
ً
ﺩﺭﺍﻣﻴﺎ.
ﺎ.
ﺩﺭﺍﻣﻴ
ﻳﻜﻮﻥ
ً

ﻗﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ -19ﺇﻟﻰ1-

ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺪ

ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ -1ﺇﻟﻰ1-

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ %95

%50

ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ -9ﺇﻟﻰ 1-ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻦ

%90

%50

%10

ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ %5

P = 0.05

P = 0.05

P = 0.01

P = 0.01

P = 0.01

P = 0.05

ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
%11

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ %89

الخبيث العقيم’ الذي ينتهك الممارسة العلمية ثم
يتركها دون نتاج .3اقترح أحد الباحثين إعادة تسمية
الحصائية بـ«اختبار استدلل الفرضية
هذه المنهجية إ
أ
النجليزية،
الحصائية» ،3ربما لن اختصار التسمية إ
إ
(،)Statistical Hypothesis Inference Testing
بالحرف أ
أ
الولى يعطي كلمة سلبية المعنى.
الحصائي
المفارقة الساخرة أنه عندما أدخل إ
البريطاني رونالد فيشر اختبار مؤشر “بي” في عشرينات
حاسما
اختبارا
القرن الماضي ،لم يقصد به أن يكون
ً
ً
نهائيا .كانت نيته أن يكون الختبار طريقة غير رسمية
ًّ
الحصائية للدليل بالمعنى التقليدي:
للحكم على الدللة إ
أي أنه يستحق نظرة ثانية .كانت الفكرة إجراء تجربة ،ثم
النظر فيما إن كانت النتائج تتسق مع ما تسفر عنه فرصة
عشوائية ،أم ل .وينبغي للباحثين ً
أول تعيين ‘فرضية
العدم’ (الصفرية) التي يريدون إبطالها ،مثل عدم
َ
وجود ارتباط أو اختالف بين مجموعتين .ثم يقومون
يحسبون احتمال
دافع عن فرضية العدم ،ثم ِ
الم ِ
بدور ُ
الحصول على نتائج ل تقل تطرفًا عن النتائج المرصودة
ً
فعال في التجربة .هذا الحتمال هو مؤشر “بي” .ورأى
فيشر أنه كلما صغرت قيمة المؤشر ،تعاظمت أرجحية
بطالن فرضية العدم.
مع وضوح ودقة مؤشر “بي” ،أراد فيشر منه أن يكون
مجرد جزء واحد من عملية سلسة غير رقمية تخلط
البيانات والخلفية المعرفية؛ لتصل إلى استنتاجات
علمية ،لكن المؤشر سرعان ما اكتسح عبر حركة ترمي
إلى جعل عملية صنع القرار على أساس أ
الدلة صارمة
ْ
وموضوعية بأقصى قدر ممكن .كان رأس حربة هذه
غريم ْين ل َُدو َديْن لفيشر،
الحركة في أواخر العشرينات َ
والحصائي
نيمن ،إ
هما :الرياضي البولندي جرزي َ
إطارا ً
بديال
اقترحا
البريطاني إيجون بيرسون ،اللذان
ً
الحصائية ،والموجبات
لتحليل البيانات شمل القوة إ
الزائفة ،والسالبات الزائفة ،ومفاهيم أخرى كثيرة

%30

%70

%71

%29

%89

آ
الحصاء التمهيدية .وقد تركا
مألوفة الن في دروس إ
عمدا.
مؤشر “بي” ً
وبينما احتدم الصراع بين الغرماء ،اعتبر نيمن
رياضيا «أسوأ من كونها حتى عديمة
بعض أعمال فيشر
ًّ
«طفوليا» و«مفز ًعا
نيمن
نهج
فيشر
الفائدة»؛ واعتبر
ًّ
بالنسبة إلى حرية الفكر في الغرب» ،في حين فقد
باحثون آخرون صبرهم ،وشرعوا في كتابة كتب إرشادية
كثيرا من المؤلفين
الحصاء للباحثين.
في إ
ونظرا إلى أن ً
ً
لم يكونوا إحصائيين ،وليس لديهم الفهم الكافي ألي
نظاما هجي ًنا حشروا فيه
من النهجين ،فقد أنشأوا
ً
مؤشر فيشر لقوة الدليل سهل الحساب ،مع نظام
نَيمن وبيرسون الصارم القائم على القواعد .ويكون
هذاً ،
مثال ،حين يتم اعتبار قيمة  0.05لمؤشر «بي»
أبدا
يكن
«لم
جودمان:
يقول
إحصائية’.
دللة
‘ذات
ً
ستخدم على نحو
ي
أن
“بي”
مؤشر
حساب
من
القصد
َ
ُ
استخدامه اليوم».
ماﺫا يعني ﻛﻞ ﺫلﻚ؟

إحدى النتائج هي زيادة اللتباس حول ما يعنيه مؤشر
سياسيا.
“بي” ،4لننظر لدراسة موتيل حول المتطرفين
ًّ
سينظر معظم العلماء إلى قيمة مؤشر “بي” البالغة
 ،0.01ويقولون إن احتمال كون نتائجه كاذبة يبلغ %1
فقط ،لكنهم سيكونون مخطئين ..فقيمة مؤشر “بي”
ل تستطيع قول ذلك؛ وكل ما يمكنها فعله هو إجمال
عدم محددة .فهي ل
البيانات التي تفترض فرضية ٍ
تملك العمل باتجاه عكسي ،وتقرير الحقيقة الكامنة.
فذلك يتطلب معلومات أخرى :احتمالت أن يكون هناك
تأثير حقيقي (ارتباط) في المقام أ
الول .وتجاهل ذلك
يشبه أن يستيقظ المرء بصداع ،ويخلص إلى أنه مصاب
بورم دماغي نادر ،وهو أمر ممكن ،لكنه غير محتمل،
يوميا
يج َّب
بحيث يتطلب أدلة أكثر بكثير لكي ُ
تفسيرا ًّ
ً
معتا ًدا كرد فعل حساس عادي .وكلما زادت عدم قابلية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

%11

%96

%4

%1

%99

الفرضية للتصديق ـ التخاطر ،والغرباء ،ومسار التماثل
ـ زادت فرصة أن يكون الكتشاف المثير مجرد دللة
كاذبة ،مهما كانت قيمة مؤشر “بي”.
الحصائيين حاولوا
هذه مفاهيم شائكة ،لكن بعض إ
تقديم قواعد تحويل عامة (انظر« :علة محتملة»).
وفقًا لعملية حسابية واسعة النتشار ،5عندما تبلغ
قيمة مؤشر “بي”  0.01فهي تناظر احتمال وجود
دللة كاذبة بنسبة  ،%11حسب الحتمال الكامن
لوجود تأثير حقيقي .وقيمة  0.05لمؤشر “بي” تزيد
احتمال الدللة الكاذبة إلى  %29على أ
القل .وهكذا،
يكون احتمال الدللة الكاذبة في نتائج موتيل أكثر من
واحد في العشرة .وبالمثل ،يكون احتمال تكرار نتائجه
أ
الصلية ليس  ،%99كما يفترض الكثيرون ،بل احتمال
قريب من  ،%73أو ربما  %50فقط ،إذا رغب في نتائج
مكررة ذات ‘دللة إحصائية عالية’ .6،7وبكلمات أخرى..
كان عدم قدرته على تكرار النتائج مفاج ًئا بالدرجة نفسها
لمفاجأة أن تكون في قرعة ،وتختار أحد وجهي العملة،
ثم تظهر النتيجة بالوجه آ
الخر.
أيضا على الطريقة التي يستطيع
يتحسر المنتقدون ً
بها مؤشر “بي” تشجيع التفكير المشوش .ومثال ذلك
هو ميله إلى صرف النتباه عن الحجم الحقيقي للتأثير.
ً
فمثال ،أظهرت دراسة في العام الماضي ـ شارك فيها
أكثر من  19ألف شخص 8ـ أن الذين تعرفوا على
النترنت أقل عرضة للطالق (كان مؤشر
أزواجهم عبر إ
“بي” ،)p < 0.002 :ويرجح أن يحصلوا على رضا
زوجي عال ( ،)p < 0.001مقارنةً أ
بالزواج الذين
ٍ
النترنت (انظرNature http://doi. :
التقوا خارج إ
مثيرا لالإ عجاب ،لكن
 .)org/rcg; 2013ربما بدا ذلك ً
النترنت زحزح
التأثيرات كانت ضئيلة :فالتعارف عبر إ
معدل الطالق ألسفل من  %7.67إلى  ،%5.96وبالكاد
زحزح السعادة الزوجية ألعلى من  5.48إلى  ،5.64على
إن اقتناص قيم ضئيلة لمؤشر “بي”،
مقياس من سبعةّ .
الطبعة العربية |
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أخبـــــــــــار تﺤﻘيﻘات

وتجاهل السؤال أ
الكبر ،يعادل الوقوع فريسة لـ«إغراء
الحصائية» ،حسب قول جيف كيومنج،
توكيد الدللة إ
عا ِلم النفس غير المتفرغ بجامعة لتروبيه في ميلبورن،
أستراليا .والدللة الحصائية ليست مؤشرا على أ
الهمية
إ
ً
العملية .يقول كيومنج« :ينبغي لنا أن نسأل ‘كم من
التأثير هنالك’؟ ،ل أن نسأل ‘هل ثمة تأثير هنا؟’»
ربما كانت أسوأ المغالطات من نوع خداع الذات،
ذلك الذي أشاع عنه عالم النفس بجامعة بنسلفانيا،
يوري سايمونسون وزمالؤه تعبير «قرصنة بي»
أيضا بتجريف البيانات ونبشها
()P-hacking؛ ويُعرف ً
إن «قرصنة
تين.
ر
م
وغمسها
دللتها
واصطيادها واقتناص
ّ
المؤشر» ،حسب قول سايمونسون ،هي «أن تجرب
أشياء متعددة؛ حتى تحصل على النتائج المرغوبة»،
ولو حتى بدون وعي .ربما كان ذلك أول تعبير إحصائي
النترنت،
يحتل تعريفًا في القاموس الحضري على إ
حيث جاءت أمثلة استخدامه بالغة التعبير:
تحصل من
«يبدو أن ذلك الكتشاف قد ّ
خالل قرصنة بي ،فقد أسقط المؤلفون أحد
الشروط ،حتى تكون قيمة مؤشر “بي” أقل من
دائما تراقب
« ...»0.05إنها قرصان بي ،فهي ً
البيانات خالل جمعها».
لمثل هذه الممارسات تأثير يحول
الكتشافات من دراسات استكشافية ـ ينبغي
سليما،
النظر إليها بتشكك ـ إلى ما يبدو إثباتًا ً
لكنه يختفي عند التكرار .أظهرت محاكاة
سايمونسون 9أن التغيرات ـ في قليل من
قرارات تحليل البيانات ـ يمكنها زيادة
معدل الموجبات الزائفة في دراسة واحدة
إلى  .%60يقول سايمونسون إن قرصنة “بي”
حاليا بشكل خاص في بيئة الدراسات الراهنة،
مرجحة ً
التي تقتنص تأثيرات صغيرة كامنة في بيانات مشوشة.
ومن الصعب تحديد مدى انتشار هذه المشكلة ،لكن
لدى سايمونسون إحساس بخطورة الموقف .في أحد
التحليالت ،10وجد سايمونسون ً
دليال على أن أبحاث
قيما لمؤشر “بي” تتكتل
نفسية منشورة كثيرة تورد ً
تماما كما يُ َتوقع
،0.05
بشكل مريب حول قيمة
ً
إحصائيا لمؤشر “بي”
دالة
م
عندما يتعقب الباحثون ِق َي
ًّ
حتى يجدوها.

إلى عينة من أ
البحاث المنشورة حدي ًثا تقنعك بأن
ِّ
جدا».
جدا ًّ
شائعا ًّ
استخدام مؤشر “بي” ل يزال ً
يحتاج أي إصالح أن يزيل ثقافة بحثية راسخة.
الحصاء ،وكيفية
وينبغي له أن يغير كيفية تدريس إ
إجراء التحليل ،وكيفية تسجيل النتائج ،وتأويلها ،لكن
على أ
القل ـ حسب قول جودمان ـ يسلِّم الباحثون
كثيرا من
بأن هناك مشكلة« .هذه الصيحة تعني أن ً
نتائجنا المنشورة ليست حقيقية» .يقول جودمان إن
ظهر الصلة بين إشكاليات
عمل باحثين ـ مثل يوانّ ِيدس ـ يُ ِ
الحصاء النظرية والصعوبات الفعلية« ،فالمشكالت
إ
التي تنبأ بها الحصائيون هي بالضبط ما نراه آ
الن ،غير
إ
الصالحات بعد».
أننا ل نملك كافة إ
الحصائيون إلى عدد من التدابير التي قد
أشار إ
تساعد في ذلك .ولتجنب فخ التفكير في كون النتائج
إحصائيا ،يرى كيومنج أنه ينبغي
دالة أو غير دالة
ًّ

الجراءات المتخذة في الدراسة» .يأمل سايمونسون
إ
أن يثبط إفصاح كهذا قرصنة “بي” ،أو ـ على أ
القل ـ
متيحا لهم الحكم وفقًا
ينبه القراء ألي إشكالت،
ً
لما سبق.
والحصاء
يقول أندرو جيلمان ،عالم السياسة إ
بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك ،إن هناك فكرة أخرى
ذات صلة تجذب النتباه ،هي التحليل ثنائي المرحلة،
جرى
أو ‘التكرار سابق التسجيل’ .في هذا النهج ،تُ َ
تحليالت استكشافية وأخرى توكيدية بشكل مختلف،
وعوضا عن إجراء أربع دراسات
وسم بشكل واضح.
ً
وتُ َ
منفصلة صغيرة ،وإيراد نتائجها في ورقة بحث واحدة،
ينبغي للباحثين ً
أول إجراء دراستين صغيرتين ،وجمع
النتائج محتملة أ
الهمية ،دون تخوف مفرط من الدللت
الكاذبة .وعلى أساس هذه النتائج ،سيقرر الباحثون
بالضبط كيف خططوا لتوكيد النتائج ،وسيسجلون
مسبقًا نواياهم في قاعدة بيانات عامة ،مثل
نطاق العلوم المفتوح (Open Science
 .)Framework( )https://osf.ioوينبغي لهم
إجراء دراسات التكرار ونشر النتائج بجانب
نتائج الدراسات الستكشافية .يقول جيلمان
إن هذا النهج يتيح الحرية والمرونة في
التحليالت ،بينما يوفر صرامة كافية لخفض
عدد الدللت الكاذبة التي تُنشر.
وعلى نطاق أوسع ..يحتاج الباحثون إلى
الحصاء التقليدي ،حسب
إدراك محدودية إ
قول جودمان .وينبغي لهم أن يجلبوا إلى
تحليالتهم عناصر الحكم العلمي حول
معقولية الفرضية ،وأن يدرسوا المحدودية المستبعدة
عاد ًة من المناقشة ،كنتائج التجارب المماثلة ،آ
والليات
الكلينيكية ،وغيرها .يقول
المقترحة ،والمعلومات إ
الحصائي ريتشارد رويال بكلية بلومبرج للصحة العامة
إ
بجامعة جونز هوبكنز في بلتيمور ،ميريالند ،إن هناك
الجابة
ثالثة أسئلة ينبغي للعالم ـ في نهاية الدراسة ـ إ
على :ما هو الدليل؟ ماذا ينبغي أن أعتقد؟ ما الذي
الجابة
ينبغي فعله؟ إن طريقة واحدة ل تستطيع إ
السئلة .يقول جودمان :أ
على هذه أ
«الرقام هي بداية
النقاش العلمي ،وليست نهايته»■ .

أبدا الﻘصد
»لﻢ يكن ً
من حساﺏ مﺆشر ”بي“
ستﺨدﻡ علﻰ نﺤو
أﻥ ُي
َ
اﺳتﺨدامﻪ اليوﻡ«.

لعبة اﻷرﻗاﻡ

الصالح بطي ًئا .يقول
رغم كل هذه النتقادات ،يبقى إ
جودمان« :الطار أ
الساسي لالإحصاء لم يتغير منذ أن
إ
طرحه فيشر ونيمن وبيرسون» .وقد رثى لذلك جون
كامبل ـ عالم النفس بجامعة منيسوتا في مينيابوليس
حاليا ـ في عام  ،1982حين كان رئيس تحرير دورية علم
ً
النفس التطبيقي (،)Journal of Applied Psychology
ً
بعيدا
تقريبا جر المؤلفين
قائال« :من المستحيل
ً
عن مؤشر “بي” .وكلما زادت ً أ
الصفار بعد الفاصلة
أي انخفضت قيمته -زاد تعلق الباحثين به» .11فيروثمن من جامعة
عام  ،1989عندما بدأ كينيث
َ
دورية علم أ
الوبئة
بوسطن ،بماساتشوستس ،إصدار
( ،)Epidemiologyبذل ما في وسعه لتثبيط استخدام
مؤشر “بي” على صفحاتها ،لكنه ترك الدورية في عام
 ،2001ومنذئذ بدأ مؤشر “بي” في الظهور من جديد.
حاليا ،ينقّب يوانيدس في قاعدة بيانات أ
البحاث
ّ ِ
ً
الطبية المنشورة  PubMedبح ًثا عن بصيرة لستخدام
المؤلفين عبر مختلف التخصصات لمؤشر “بي” أ
والدلة
الحصائية أ
الخرى .يقول يوانّ ِيدس« :إن نظرة خاطفة
إ
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دائما حجم التأثير وفترات
للباحثين أن يوردوا ً
الثقة (التأكد) .تنطوي هذه المؤشرات على ما ل
يتضمنه مؤشر “بي” ،أل وهو حجم التأثير ،وأهميته
النسبية.
الحصائيين إلى أن تُستبدل بمؤشر
يدعو بعض إ
“بي” طرق تستفيد من قاعدة بايز (،)Bayes‘ rule
وهي نظرية من القرن الثامن عشر ،تصف كيفية التفكير
عوضا
حول الحتمالت باعتبارها درجة معقولية نتيجة ماً ،
قدرا معي ًنا من الذاتية،
عن قابليتها للتكرار .يستتبع هذا ً
الحصاء تجنبه ،لكن إطار
وهو أمر كان يحاول رواد إ
نسبيا للمراقبين أن يدمجوا
قاعدة باير يجعل من السهل ًّ
ما يعرفونه حول الموضوع في استنتاجاتهم ،وأن يحسبوا
كيفية تغير الحتمالت بظهور دليل جديد.
ً
شمول ،بتشجيع
يحاجج آخرون لصالح نهج أكثر
الباحثين على تجربة طرق متعددة لتحليل مجموعة
الحصائي بمركز
سن ،إ
يشبه ستيفن ّ
البيانات نفسهاِّ .
أبحاث الصحة العامة في لوكسمبورج سيتي ،هذا
باستخدام روبوت لتنظيف أرضية ،رغم أنه ل يستطيع
أن يجد طريقه داخل ركن ،فأي طريقة لتحليل البيانات
ستصطدم ـ في نهاية المطاف ـ بالحائط ،وسنحتاج
إلى بعض التفكير السليم لتحريك العملية مرة أخرى.
ويقول إنه إذا جاءت الطرق المتعددة بإجابات مختلفة،
«فذلك يعني أن نكون أكثر إبدا ًعا ،وأن نحاول التوصل
إلى العلة» ،مما يفترض أن يؤدي إلى فهم أفضل
للحقيقة الكامنة.
يقول سايمونسون إن إحدى أقوى الحمايات للعلماء
أن يُ ِق ُّروا بكل شيء .وهو نفسه يشجع المؤلفين على
َو ْسم دراساتهم بمصداقية بمؤشر “بي” ،P-certified
ل بقرصنة «بي»  ،P-hackedبتضمين هذه الكلمات:
«نحن نورد كيفية تحديد حجم العينة ،وكافة البيانات
المستبعدة (إن وجدت) ،وكافة المعالجات ،وكافة

المشاركة � ��
الحصاء
ریجینا نوتزو كاتبة حرة ،وأستاذة إ
ِ
جامعة جالوديت � �� واشنطن العاصمة.
1. Nosek, B. A., Spies, J. R. & Motyl, M. Perspect.
Psychol. Sci. 7, 615–631 (2012).
2. Ioannidis, J. P. A. PLoS Med. 2, e124 (2005).
3. Lambdin, C. Theory Psychol. 22, 67–90 (2012).
4. Goodman, S. N. Ann. Internal Med. 130,
995–1004 (1999).
5. Goodman, S. N. Epidemiology 12, 295–297
(2001).
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تحقيقات أخبـــــــــــار

مـوت

قبل أن يتحطم
قرب الشمس ،صار
المذَ نَّ ب «أيسون»
ُ
من مشاهير العلم.
ويحاول الباحثون اآلن
استقاء الدروس من
هذا الحدث.

ُم َذنَّ ب
ألكسندرا ويتز

DAMIAN PEACH

بالقرب من ضفاف نهر بوتوماك ،في مكتب تتبعثر فيه قواعد أقداح
عليها شعار كرافت بير ،وقدح دكتور ُهو ،يواصل كارل باتامس مشاهدة
المذَ نَّبات الطائشة التي تدنو من سطح الشمس.
ُ
منذ عقد من الزمان ،عندما انضم عالم الفيزياء الفلكية إلى مختبر
بحوث البحرية أ
المريكية في واشنطن العاصمة ،لم يكن له اهتمام قوي
بالمذَ نَّبات ،لكنه أُرغم على الخدمة بسبب عمل المختبر في معدات
ُ
أ
قريبا
بعثتين في مجال الفيزياء الشمسية ،يمكنهما رصد الجرام التي تمر ً
المذَ نَّبات
جدا من الشمس .وقد رصدت البعثتان حوالي
ًّ
 2600من تلك ُ
«التي ترعى حول للشمس»  sun-grazingحتى آ
الن .ومن مهام وظيفة
باتامس إعداد دليل مصور لهذه الكتشافات .إنه آ
الن الوحيد في العالم
المذَ نَّبات التي ترعى حول الشمس .وقد قال في صباح
العاكف على اقتفاء ُ
غائم في يناير الماضي« :آمل أن أحصل على طالب متدرب في فصل
الصيف ،لكن حتى ذلك الحين ..سأظل أنا وحسب».
المذَ نَّبات التي
لكن
كل ُمذَ نَّبات النظام الشمسي ترتحل حول الشمس،
ُ
ترعى حول الشمس تطير في حدود ثالثة أنصاف أقطار الشمس من مركز
النجم (نحو  1.4مليون كيلو متر فوق سطحها) .حظي باتامس بالشهرة

المذَ نَّبات التي
في الخريف الماضي ضمن مجموعة بحثية ،تتبع أثر أكثر ُ
ترعى حول الشمس شهرة ،أل وهو ُمذَ نَّب «أيسون»  .ISONوبينما كان
«أيسون» يرتحل في النظام الشمسي الداخلي ،ازدادت التوقعات بسرعة
بين الفلكيين وهواة الرصد .وقد ساور كثيرين ٌ
أمل في احتمال نجاته
مثيرا في السماء
ا
مشهد
أثناء مروره القريب من (الشمس) ،حتى يصير
ً
ً
ليال ،واستمراره زا ًدا للدراسة العلميةً .
ً
المذَ نَّب على
ت
ت
تف
ذلك..
وبدل من
َّ
ُ
نحو مشهود في نوفمبر ،قبل سويعات ،حيث كان يتهيأ لجتياز الشمس.
يتساءل العلماء لم لقي «أيسون» هذا المصير .تشير النتائج أ
الولية
متطايرا للغاية ،وأصغر من أن ينجو من حرارة الشمس
إلى أنه ربما كان
ً
الحارقة ( M. M. Knight and K. Battams Preprint at http://arxiv.
 .)org/abs/1401.7028; 2014كان «أيسون» ُمذَ نَّ ًبا غازيًا دقيقًا يقوم
الطالق في النظام الشمسي الداخلي  -توليفة ربما
بأول رحلة له على إ
مبكرا.
بالنهاية
عليه
هي التي حكمت
ً
المذَ نَّبات التي ترعى حول
اسة
ر
د
في
فارقة
عالمة
يمثل
قد
بيد أن موته
ُ
جدا في النظام الشمسي ،وسمح مساره
ا
نائي
«أيسون»
شوهد
الشمس.
ً ًّ
تدور حول أ
الرض والمريخ وعطارد أن تلتقط
غير العادي لمركبة فضائية
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أخبـــــــــــار تﺤﻘيﻘات

المذَ نَّبات التي
صورا من عدة نقاط ممتازة .جعل هذا «أيسون» أكثر ُ
له ً
ترعى حول الشمس دراسةً حتى يومنا هذا .وما تعلمه الباحثون حتى
آ
المذَ نَّبات التي ترعى حول الشمس لديها الكثير الذي
الن يشير إلى أن ُ
المذَ نَّبات ،وكيف أنه من الصعب التنبؤ بما يمكن أن
تكشفه عن تنوع ُ
النتائج وينتزعونها من حادثة «أيسون»،
يعتصرون
تفعله .وحتى وهم
َ
المذَ نَّبي القريب التالي في نهاية عامنا هذا.
للتناوش
العدة
يعد الفلكيون
ّ
ُ
ذَ
معيارا
«أيسون»
ب
ن
لم
المرصودة
الهائلة
ان
ر
الني
قوة
أرست
لقد
َّ
ُ
أ ً
جديدا للتنسيق بين أسطول المركبات الفضائية والتليسكوبات الرضية.
ً
جميعا» كما يقول باتامس« .وهذا لم
«لقد كان على وشك جمعهم
ً
يحدث من قبل قط».

لﻢ يﺤدﺙ
أﻥ
ﻗﻂ ْ
شاﻫد
الﻔلكيوﻥ
ُم َذنَّ ًبا
ﺩيناميكيا
ًّ
ﺟديدا
ً
يدنو بﻬذا
الﺸكﻞ من
الﺸمﺲ
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وﻫﺞ المجد

َّ
ظل مراقبو السماء ـ لعدة قرون ـ يتعرفون على أجرام تختفي على
جانب الشمس ،وتعاود البزوغ على الجانب آ
الخر .ففي عام ،1687
نشر إسحاق نيوتن أول حسابات لمدار أ
الجرام التي ترعى حول الشمس،
مبي ًنا أن ُمذَ نَّب  1680الهائل انتقل وفق قوانين الجاذبية التي وضعها،
لكنه لم يكن عصر أ
القمار الصطناعية ،التي يمكن للناس من خاللها
أ
والمذَ نَّبات التي ترعى حول الشمس عن كثب.
مشاهدة الجرام ُ
أ
والمذَ نَّبات التي ترعى حول
اكتشف هواة علم الفلك معظم الجرام ُ
الشمس قبل أيام قليلة من مرورها عبر جو الشمس ،وذلك بغربلة
الصور الملتقَطة عن طريق المركبة الفضائية للرصد الشمسي والغالف
الشمسي -سوهو ( - )SOHOوالبحث فيها .فالمسبار الشمسي الذي انطلق
في عام  1995يحدق في الشمس عن طريق مجموعة من ثالثة رواسم
كليل الشمسي ،جهزتها البحرية أ
المريكية ،التي تحجب قرص الشمس
لالإ
ّ
الوهاج وما
المركزي ،ما يسمح للفلكيين برؤية تفاصيل غالفها الخارجي ّ
ً
ينبه الهواة باتامس.
حوله .وبمجرد أن يروا ُمذَ نَّ ًبا
محتمال؛ ِّ
أ
والمذَ نَّبات التي ترعى حول الشمس تنتمي إلى
وغالبية الجرام ُ
المذَ نَّبات ،التي ُسميت تَ َي ُّم ًنا بهينريش كروتز ،عا ِلم
عائلة ‘كروتز’ من ُ
فلكي عاش في القرن التاسع عشر ،وقام بحساب كثير من مداراتها.
ربما ترجع أصول ُمذَ نَّبات كروتز إلى ُمذَ نَّب واحد تحطَّم منذ آلف
السنين .وعند كل مرور قرب الشمس ،إما أن تمر بصرير متجاوزة
إياه وتنجو ،أو تغوص في لظى الشمس؛ لتلقى مصيرها إذا اقتربت
المذَ نَّبات هذه
ًّ
جدا .كل أسبوع أو نحوه ،يشاهد باتامس أحد قطع ُ
وهي تتحول إلى رماد.
ومع ذلك ..ففي عام  ،2011اقترب ُمذَ نَّب من نوع كروتز لمسافة
 140ألف كيلو متر فقط من سطح الشمس؛ ونجا مؤق ًتا .وبعد أن أصدر
المذَ نَّب «لف جوي»
ً
أزيزا وهو يمر عبر الغالف العلوي للشمس ،ظل ُ
عرضا مشهو ًدا في سماوات الجنوب.
سليما متماسكًا،
صانعا ً
ً
ً Lovejoy
انهار بعد أيام ،وتحطَّم إلى شظايا بسبب قوى المد الناتجة عن سحب
الجاذبية الجبارة للشمس .أخذ الباحثون قياسات غير مسبوقة من ذيل
«لف جوي» المتأرجح في مجالت المغناطيسية القوية للشمس أثناء
للمذَ نَّب عبر جو الشمس ( C. Downs et al. Science
المرور الوجيز ُ
.)340, 1196-1199; 2013
وفي سبتمبر  ،2012تحولت أ
الضواء إلى راع آخر حول الشمس ،عندما
فلكيان روسيان نقطة صغيرة في السماء في كوكبة السرطان.
اكتشف ّ
أ
ولن تليسكوباتهما كانت تنتمي إلى الشبكة البصرية العلمية الدولية،
المذَ نَّب اسم «أيسون».
أُطلق على ُ
في ذلك الوقت ،كان ُمذَ نَّب «أيسون» على بعد مليار كيلو متر من
تقريبا ،بعد كوكب المشتري .كان هذا أبعد بكثير من معظم
الشمس
ً
المذَ نبات ،أ
ذَ
ووضوحا كلما
ًا
ط
نشا
أكثر
تصبح
بات
ن
الم
ن
ل
اكتشافات
َّ
َّ
ُ
ُ
ً
اقتربت من الشمس .ألمح الكتشاف المبكر إلى أن «أيسون» ّإما مهول
مشهدا
الحجم أو مدهش النشاط؛ ما أذكى التوقعات بأنه سيصبح
ً
تاريخيا في السماء عند وصوله إلى النظام الشمسي الداخلي.
ًّ
ظهرت شكوك في إبريل من عام  ،2013عندما صور تليسكوب الفضاء
المذَ نَّب «أيسون» .ورغم أن فريق الرصد لم يمكنه قياس نواة
هابل ُ
المذَ نَّب مباشرة ،إل أن الباحثين خلصوا إلى كمية المياه التي ينضحها
ُ
القلب الجليدي ،التي تشير إلى أن عرضه قد ل يزيد عن ستة كيلومترات،
أي أقل ً
قليال من المتوسط.
الطبعة العربية

المذَ نَّب في أواخر سبتمبر ،عندما كان يطير
جاءت فرصة أخرى لقياس ُ
مارا بالمريخ .عندما تأرجحت كاميرا تجربة التصوير العلمي عالية الدقة
ًّ
( )HiRISEعلى المسبار المداري للمريخ ( – )MROوهي أكثر الكاميرات دقة
على الطالق تخطَّت مدار أ
الرض– كي ترى «أيسون» ،وتلتقط مجموعة
إ
أ
أ
من الصور الفوتوغرافية المحببة بالبيض والسود .أسفر هذا عن تقدير
أفضل للحجم ،إذ قد ل يكون عرض «أيسون» أكثر من  1.2كيلومتر.
المذَ نَّبات في مختبر
«كان شي ًئا
صغيرا» ،كما يقول كاري ليسه ،الذي درس ُ
ً
الفيزياء التطبيقية بجامعة جون هوبكنز في لوريل بولية ميريالند.
المذَ نَّب أصغر ،كان احتمال نجاته
أقلق هذا الفلكيين .فكلما كانت نواة ُ
قريبا من الشمس .وحتى مع ذلك ..اعتقد بعض العلماء
أقل عند مروره ً
أن «أيسون» سوف يفعلها (انظر .)Nature http://doi.org/rdm; 2013
بدأ مصير «أيسون» يتضح في أ
اليام التي سبقت وصوله قرب
الشمس .ففي  20نوفمبر الماضي ،كان ينضح كمية هائلة من بخار
الماء ،بمعدل يشير إلي أن عرضه ل يزيد عن  500متر .وبعد أيام
الكليل الشمسي الموجودة على
قليلة ،دخل في مجال رؤية رواسم إ
القمار الصناعية لرصد العالقات أ
توأمي أ
الرضية الشمسية ،أو مسبار
أ
آ
ستيريو ( ،)STEREOالتي على الجانب الخر من الشمس من على الرض.
المذَ نَّب السطوع ،ثم خفت ً
قليال ،ثم سطع مرة أخرى ،كما لو
واصل ُ
لهبا بالفعل.
ّى
كان يتلظ ً
كلما اقترب من الشمس ،بدا حال «أيسون» أسوأ .قال ماثيو نايت،
عالم الفلك بمرصد لويل في فالجستاف ،بولية أريزونا« :كنا مشدوهين
صباح القتراب الوشيك» .في  28نوفمبر  ،2013كانت أجازة عيد الشكر
في أمريكا ،حيث اجتمع نايت ،وباتامس ،وليسه في مرصد كيت بيك
المذَ نَّب .كان نايت يأمل في استخدام التليسكوب
بولية أريزونا؛ لمراقبة ُ
الشمسي هناك؛ للتقاط أطياف «أيسون» وهو يطير على بعد  1.2مليون
كيلومتر من الشمس .استيقظ مبكرا جدا ـ (طالع أ
الرقام حول سطوع
ً ًّ
متجاوزا آماله.
المذَ نَّب خفت بين عشية وضحاها،
ً
المذَ نَّب) ـ وأدرك أن ُ
ُ
مترا  -و كان على وشك
50
ربما
معه-
دوام
ل
وقد تقلص إلى حجم
ً
تماما.
التفتت إلى شظايا ً
بالمذَ نَّب في جميع
المعجبين
جانب
إلى
ـ
الفريق
لساعات ..قام
ُ
مارا بمجال الرؤية لسوهو
يطير
وهو
«أيسون»
بمشاهدة
أنحاء العالم ـ
ًّ
وستيريو .وازداد خفوتًا مع اقترابه من الشمس ،ولم يعد ممك ًنا رؤيته على
الطالق بالمسبار الشمسي الثالث الذي يلقي نظرة أقرب على النجم.
إ
على الجانب البعيد من الشمس ،حيث كان ينبغي للنواة أن تظهر ،ظل
سليما متماسكًا ،حيث ظهر شبح سحابة من الغبار المتبقي،
«أيسون» ً
ما لبثت أن تالشت بسرعة من المشهد.
تق ََّبل باتامس فقدان «أيسون» بشكل شخصي« ،حقًّا ،كان شي ًئا انفطر
«و ِل َد من  4.5مليار سنة قبل الميالد ،وتفتت في  28نوفمبر
له القلب»ُ .
«باقيا على قيد
«أيسون».
رصد
مدونة
على
نعيه
في
كتب
 ،»2013هكذا
ً
الحياة بعد وفاة عدة تريليونات من أ
المذَ نَّب «أيسون» وراءہ
يترك
شقاء،
ال
ُ
للفلكيين إرثًا لم يسبق له مثيل ،والمتنان أ
البدي لجمهور عالمي مفتون».
ﺫيﻞ ﻃويﻞ

المل ،تحرك باتامس والفلكيون آ
رغم خيبة أ
الخرون بسرعة؛ لستخالص
الدلئل والحلول من موت أيسونِ .ل َم نجا ُمذَ نَّب «لف جوي» ،رغم مروره
كبيرا.
كثيرا إلى الشمس ،بينما تحلَّل «أيسون»..؟ كان هذا ً
لغزا ً
أقرب ً
والجابة قد تكمن في التواريخ القديمة ،كما يقول نايت.
إ
ومن حيث انتمائه إلى عائلة ُمذَ نَّبات كروتز ،فقد ارتحل «لف جوي»
عبر النظام الشمسي الداخلي عدة مرات من قبل ،حارقًا مكوناته أ
الكثر
جديدا» لم يسبق له مطلقًا
«ديناميكيا
تطايرا ،لكن «أيسون» كان ُمذَ نَّ ًبا
ً
ًّ
ً
أن زار هذه المنطقة من الفضاء .نزل مباشرة من سحابة أورط Oort؛
للمذَ نَّبات خارج مدار بلوتو .وقضى معظم حياته
الخزان الجليدي ُ
في هذه السحابة ،إلى أن وكزته جاذبية نجم عابر إلى مدار جديد،
قبل بضعة ماليين من السنين (انظر« :رحلة نهاية») .وعند اقترابه من
أ
بعيدا عن نواته
الشمس للمرة الولى ،بدأت الجزيئات المتطايرة تحلق ً
الجليديةً .
أول ،احترقت المركبات العضوية البسيطة ،مثل الميثان،
وأول أكسيد الكربون ،وتبعتها تلك أ
كثيرا
يشبه
فيما
ا،
تعقيد
كثر
ال
ً
ً
شريحة لحم تُركت على مشواة مدة طويلة .كل هذا النشاط المبكر
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تﺤﻘيﻘات أخبـــــــــــار

ﺭﺣـﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳـــﺔ

ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﻣﻮﺕ ﺃﻳﺴﻮﻥ
ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ

ﺍﻷﺭﺽ

ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭﺭﻁ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ،
ً
ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ
ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ ﺃﻳﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﻤﺲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ
ﻋﺪﺩﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻣﻦ
ﻋﺎﻡ  ،2012ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ
ً
ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭه .ﻭﺭﻏﻢ
ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺠﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ،
ﺗﺤﻠﻞ ﺃﻳﺴﻮﻥ ﻣﺘﻔﺘﺘً ﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 2013ﻡ.

ﺳﻮﻫﻮ

ﻋﻄﺎﺭﺩ
ﺳﺘﻴﺮﻳﻮ ﺏ
ﺳﺘﻴﺮﻳﻮ ﺃ

ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭﺭﻁ

ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ

ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺃﺩﻧﺎه

ﺍﻟ

ﺰﻫﺮﺓ
ﺍ

ﻷﺭﺽ

ﺍﻟ

ﻤﺮﻳﺦ

ﺍﻟ

 29-28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013

ﺻﻮﺭ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺳﻮﻫﻮ ﺗﻈﻬﺮ
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺃﻳﺴﻮﻥ

 25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013

ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﺘﻴﺮﻳﻮ ﺃ ﻳﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮﺭﺓ
ﻷﻳﺴﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭﻋﻄﺎﺭﺩ

ﺃﻳﺴﻮﻥ ﺑﻌﺪ
ﺗﻔﺘﺖ ﻧﻮﺍﺗﻪ

 10ﺇﺑﺮﻳﻞ 2013

ﺗﺸﻴﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻮﺏ ﻫﺎﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﻛﺒﻴﺮ
ﺃﻳﺴﻮﻥ ﻟﻴﺲ
ً

ﺘﺮﻯ
ﻤﺸ

 21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012

ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻫﻮﺍﺓ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ
ﺃﻳﺴﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ

ﻋﻄﺎﺭﺩ
ﺍﻷﺭﺽ

ﺃﻳﺴﻮﻥ ﻳﻤﺮ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ

ﺃﻳﺴﻮﻥ
ISON

SATELLITE LOCATIONS: NASA/STEREO. PHOTOGRAPHS, LEFT TO RIGHT:
VITALI NEVSKI/ARTYOM NOVICHONOK; NASA/ESA/J.-Y. LI (PLAN. SCI. INST.)/
HUBBLE COMET ISON IMAGING SCI. TEAM; NASA/STEREO; ESA/NASA/SOHO

جدا في البداية.
يفسر لماذا بدا «أيسون»
ساطعا ًّ
ً
ذَ
جديدا يدنو
ا
ديناميكي
ا
ب
ن
م
الفلكيون
شاهد
لم يحدث قط أن
َّ
ً
ًّ
ُ ً
والمعدل الذي احترقت به جزيئات
فالتتابع
الشمس.
بهذا الشكل من
َّ
«أيسون» تمثل بيانات نقاط مهمة وإرشادية لفهم المذَ نب التالي آ
التي
ُ َّ
المذَ نَّبات الديناميكية الجديدة
إلى الداخل .يقول ليسه« :لقد تعلمنا أن ُ
تتطور وتتغير» .إن ذلك أكثر ما احتال الفلكيون ليتعلموه في عام 2011
ائرا حدي ًثا
من ُ
المذَ نَّب «إلينين»  Eleninالراعي حول الشمس ،الذي كان ز ً
يزود بعلم
أن
على
ا
جد
ا
ت
خاف
كان
لكنه
الداخلي،
الشمسي
للنظام
نسبيا
ً ًّ
ّ
ًّ
قبل أن يلقى حتفه .وعلى نطاق أرحب ..قد تعمل تجربة «أيسون»
المذَ نَّبات في المستقبل .إن ً
مكونًا من 14
كنموذج لحمالت مراقبة ُ
سجال َّ
المذَ نَّب من الفضاء ،كما يقول ليسه ،هو الذي قام بتنسيق
بعثة صورت ُ
حملة ناسا .وقد اشتملت على سطح عطارد ،بيئة الفضاء ،الجيوكيمياء،
والمركبة الفضائية الجوالة «ماسنجر»،
NATURE.COM
والمسبار المداري ( )MROللمريخ.
لمزيد من الﻔيديوﻫات
لحدث
تلك التجربة ستوفر معلومات
التي تابعﺖ رحلة المذنب
«سايدنج
كبير في أكتوبر ،عندما يمر ُمذَ نَّب
»أيسوﻥ« ...انظر:
سبرينج»  Siding Springعلى بعد go.nature.com/nwyxzr 140

الطالق،
ألف كيلو متر من المريخ .ولسوف يكون أقرب مرور يُ َ
شاهد على إ
أ
المذَ نَّب ،أو حجاب الجليد
فعليا في ذؤابة ُ
وسوف يُلف الكوكب الحمر ًّ
والغبار حول النواة .وكالمناورة التي مورست مع «أيسون» ،فإن مركبة
مثل  MROتدور لتصوير «سايدنج سبرينج» .يقول ليسه« :إنها مثل
تحليق رخيص قرب مذَ نَّب».
وبتكلفة أكثرُ ،سوف ترسل وكالة الفضاء أ
الوروبية مركبة روزيتا؛
المذَ نَّب «تشريموف-جيراسمينكو» 67P/ Churyumov-
كي تهبط على ُ
 Gerasimenkoفي نوفمبر القادم (انظرNature 505, 269- 270; :
 .)2014وبضم «سايدنج سبرينج» المعروف جماهيريًّا باسم  ،CGوفي
المذَ نَّب.
أعقاب أيسون ،وصف البعض عام  2014بأنه عام ُ
وهذا يروق لباتامس ،الذي يسلط عي ًنا حادة على كل ما قد يدخل
مجال رؤيته المتمركزة حول الشمس .وهو يقول :آ
«الن ،في حالة سكون
وانتظار للشيء المثير القادم»■ .
ألکسندرا � �
وی� مراسلة لدورية �
«نيت�» � �� بولدر ،بولية كلورادو.
المذَ نَّب «أيسون» وهو يلقى
لقد فاتها عيد الشكر بينما كانت تشاهد ُ
�
ال�ء.
حتفه ،وما زالت مستاءة بعض �
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ّ
متعقبو

األمراض

منهج قوي لستنتاج العالقات بين الميكروبات يشق طريقه
إلى التحقيقات المدنية والجنائية ،ولكن يتعين على المحاكم
الجراءات بحذر.
اتخاذ إ
شاوني باتاشاريا
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ILLUSTRATION BY KATIE SCOTT

عاش اختصاصي التخدير خوان مايسو حياة بدت محترمة
السبانية الساحلية ،لكنه كان يخفي
في فالنسيا ،البلدة إ
سرا .فعلى مدى ما ل يقل عن عقد من الزمن ،كان يستولي
ّ
بانتظام على بعض المورفين من مرضاه ،في مشفيين
البرة نفسها
مختلفين ،حاق ًنا نفسه مباشرة قبل استخدام إ
إلعطائهم جرعاتهم.
في عام  ،2007اتُّهم مايسو بنقل عدوى التهاب الكبد
أ
توفي أربعة منهم
الوبائي سي إلى ً 275
شخصا على القلّ ،
وح ِكم عليه بالسجن
بالمرض.
صلة
بسبب مضاعفات على
ُ
سجن
ي
أن
المتوقع
من
أنه
من
الرغم
لمدة  1933سنة ،على
ُ َ
السباني.
 20سنة فقط ،حسب القانون إ
عيا أن
دافعا ببراءتهّ ،
يحتج مايسو ً
وحتى يومنا هذاّ ،
مد ً

مريضا قد نقل إليه عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي
ً
سي ،لكن الدليل العلمي ـ الذي نُ ِشر ً
كامال في السنة
الماضية فقط 1ـ يشير بشكل لفت إلى ما يخالف ادعاءہ.
في هذا العمل ،عمد فرناندو غونزاليس كانديالس وزمالؤه
في جامعة فالنسيا إلى تحليل وتصنيف ما يقرب من 4200
تسلسل فيروسي ،في محاولة لتفكيك وتحليل المسار الذي
اتبعته العدوى ،وذلك باستخدام عملية تُعرف باسم
الدراسة الجنائية لنشوء الساللت.
إن استخدام هذا المنهج ـ الذي يزاوج بين ممارسات
البيولوجيا التطورية ،وتكنولوجيا التسلسل الحديثة ـ ِآخذٌ في
التزايد في التحقيقات الجنائية والمدنية ،والدفاع البيولوجي.
فعلى سبيل المثال ..نُشر في فبراير الماضي ،2بحث يصف

تتبع المنشأ المحتمل
كيف أتاحت هذه التقنية للعلماء ُّ
لدفعة الهيروين التي خالطتها الجمرة الخبيثة ،والتي أودت
بحياة مستخدميها في جميع أنحاء أوروبا منذ عام .2009
تقول آن ميكي ڤاندام ،المتخصصة في علم الوراثة
التطوري في جامعة لوڤن في بلجيكا ،التي عملت في
«إن
 19قضية جنائية منذ عام  ،2002معظمها للدفاعّ :
تصادم هذا العلم مع النظام القانوني يضع العديد في
حال من الهلع» .وعلى العكس من ِأدلّة الحمض النووي
ٍ
التي تستخدم بشكل روتيني في المؤسسات القانونية في
جميع أنحاء العالم ،فإن نتائج الدراسة الجنائية لنشوء
أبدا
نادرا ما تكون قاطعة« .لن يكون بوسعك ً
الساللت ً
إثبات الذنب» ،كما تقول.

تحقيقات أخبـــــــــــار

كما توجد مخاوف اجتماعية ..فكثيرون من المدافعين
عن المرضى يشعرون أن تتبع مسار العدوى في القضايا
يعمق من وصم أمراض معينة ،مثل
المدنية
والجنائية قد ّ
اليدز .آ
والن ،ومع تطور هذا الميدان بفضل تقدم أدوات
إ
التسلسل والتحليل ،يحاول فريق من الخبراء بقيادة ڤاندام
صعيدي
وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات على
ّ
التقنية العملية ،وطرق تقديم أ
الدلة في المحاكم .وهي
والم َّد ِعين
تأمل ،كما تقول« ،أن نوضح أللمحامين والقضاة ُ
العامين مزايا وحدود هذه الساليب».
ّ

عامل مشترك

بدأت آثام مايسو في التكشف عندما لحظ أ
الطباء في
ّ
السبانية وجود مجموعات من
شركات المرافق العامة إ
المصابين بالتهاب الكبد بالفيروس سي بين العمال.
وأثناء مراجعة السجالت الطبية لهؤلء العمال ،لحظ أحد
أ
جميعا قد خضعوا
الطباء ،مانويل بلتران ،أنهم كانوا
ً
لعمل جراحي بسيط في مستشفى كاسا دي سالود في
فالنسيا قبل بضعة أشهر.
مطلقًا
ة،
المحلي
ة
العام
الصحة
اتصل بلتران بسلطات
ِ
ّ
ّ
شرارة ما انتهى إلى تحقيق مستفيض طال سجالت أكثر
واتضح في وقت مبكر
من  66,000مريض في مشفيينّ .
أن مايسو كان ً
عامال مشتركًا في كثير من الحالت ،ولكن
المدعين العامين يحتاجون إلى مزيد من أ
الدلة.
ّ
ّ
من هنا ،انبثق علم نشوء الساللت .وبعض
الفيروسات ،مثل فيروس التهاب الكبد سي ،وفيروس
العوز المناعي البشري وفيروس أ
النفلونزا ،يتحور بسرعة
عينات الفيروس المأخوذ من
ل تصدق .وبإجراء تسلسل ّ
أفراد مختلفين  -ومن ثم مقارنة اختالفات ضئيلة في
تتبع تطورها ووضعها على
جينوماتها -يمكن للعلماء ّ
شجرة عائلة (انظر «الطب الشرعي المعدي») .يقول
أوليفر بايبس ،الذي يدرس التطور أ
والمراض المعدية
ّ
َ
في جامعة أكسفورد ،المملكة المتحدة« :إن ما نقوم به
هو تحديد أنساب الفيروس».
يتيح هذا المنهج للعلماء التنبؤ بكيفية أرجحية
الرتباط الوثيق بين اثنتين أو أكثر من حالت العدوى،
التحسن المطّرد
وما هي العالقة بين كل حالة وأخرى .ومع
ّ
للتكنولوجيا ،أثبتت هذه المعلومات فائدتها المتزايدة.
الصابات
المدعون
العامون في حالت إ
وقد استخدمها ّ
ّ
عمدة ،كما في حالة ريتشارد شميت ،الذي أُدين عام
الم َت َّ
ّ
 1998من قبل محكمة لويزيانا بمحاولة قتل من الدرجة
الثانية .فقد حقن صديقته السابقة بدم ملوث بفيروس
العوز المناعي البشري وفيروس التهاب الكبد سي،
خدم
موهما أ إياها بأنه يحقنها بالفيتامين  .B12وقد اس ُت ِ
ً
السلوب للمساعدة في تتبع مصدر جراثيم الجمرة
هذا
الخبيثة التي أُ ِرسلت إلى العديد من السياسيين ووسائل
العالم أ
المريكية في عام  .2001كما كان قد استخدم
إ
أ
لتقديم الدلة في اتهامات الغتصاب ،وفي التحقيقات
أ
سبب انتقال
حول العتداء الجنسي على الطفال ،الذي َّ
أمراض قبل سنوات.
جدا في طبيعتها عن
مختلفة
الساللت
وأدلة نشوء
ًّ
مطابقات الحمض النووي التي قد يكون المحلفون أكثر
درايةً بها ،تقول ڤاندام :كثيرا ما يمكن لهذا أ
الخير تأكيد أو
ً
جدا .أما
استبعاد تورط متهم في جريمة بدرجة يقين عالية ًّ
تحليل نشوء الساللت فيمكنه تقديم أ
الدلة الداعمة  -كأن
نقول ً
جدا أن الفيروس الذي عثر
مثال أنه من المحتمل ًّ
عليه في الشخص  Aقد جاء من الشخص ً ،B
مثال  -ولكن
أبدا إثبات انتقاله المباشر من تلقاء نفسه ،كما
ل يمكنه ً
تقول .في حالة مايسوً ،
مثال ،استخدم المدعي العام

علم نشوء الساللت الفيروسية لدعم أ
المكتسبة
الدلة
َ
من الستقصاءات الوبائية.
استخدم جونزاليس كانديالس وزمالؤه أنماط التغيرات
في منطقة شديدة التغير من جينوم  HCVلفرز الفيروسات
إلى فروع ،أو أغصان شجرة توضح عالقاتها التطورية.
وقد حلّل العلماء ما معدله  11من مثل هذه التسلسالت
شخصا يُعتقد أن
الفيروسية لكل شخص من ضمن 321
ً
شخصا
ولـ42
مايسو،
العدوى قد انتقلت إليهم من
ً
من مجموعة المقارنة ،وهي مجموعة المرضى المحليين
المصابين بعدوى  ،HCVدون أن تربطهم صلة معروفة
بهذه القضية .وعند طباعتها ،بلغ طول الشجرة التي
مترا.
وضعها الباحثون ً 11
وباستخدام كافة البيانات ،قرر الفريق «نسبة أرجحية»
لكل فرد مصاب بالعدوى ،أي احتمال وجود عالقة بين
العدوى وإصابة مايسو آ
والخرين الذين من المفترض أن
مايسو نقل العدوى إليهم ،في مقابل احتمال أنها قد
ونظرا إلى
انتقلت من مصدر ل عالقة له ّ
بتفشي المرضً .
وجود عدد كبير من العينات ،ووجود إشارة قوية لنشوء
الساللة ،كانت نسب أ
الرجحية التي حصل عليها العلماء
مرتفعة .ومعظم النسب كانت أعلى من  ،105وكانت
أ
دعما قويًّا بشكل
النسبة العلى  ،1095 × 6.6وهذا يمثل ً
لتحليل من هذا النوع.
استثنائي
ٍ

«إن مجرد استطاعتنا
اختبار هذه العالقات

ال تعني

أن القيام بها سيكون

»

دوما في مصلحة المجتمع .
ً

أيضا ،لمحاولته تحديد الوقت
كان عمل
مميزا ً
فالنسيا ً
الذي تلقَّى فيه أ
الفراد الفيروس ،وذلك باستخدام تقنية
عينات
«الساعة الجزيئية» .وللقيام بذلك ،أخذ الباحثون ِّ
من التنوع الجيني للفيروسات الموجودة في كل شخص،
معدل طفرة فيروس التهاب الكبد سي في
ثم استخدموا ّ
الفاشية؛ لتقدير متى أصيبوا بالعدوى .وكان ما يقرب من
ّ
ثلثي التواريخ التقديرية للعدوى م ّتسقًا مع الوقت الذي
زار فيه المرضى مستشفيات فالنسيا ،مما شكّل إضافة إلى
أ
الدلة التي تشير إلى أن مايسو كان هو المصدر.
ينطوي تقديم بيانات كهذه في المحكمة على التحدي.
فقد اضطر جونزاليس كانديالس وزميله أندريس مويا
لمحاضرة القضاة والمحامين لمدة يومين؛ لتعريفهم
بالمصطلحات والمفاهيم التطورية قبل ثالثة أسابيع من
تقديم الشهادة العلمية.
أحد التحديات كان التفريق بين هذه العملية ،والختبار
العتيادي للحمض النووي في أذهان القضاة والمحامين.
كان موظفو المحاكم بحاجة إلى فهم أن التحليل بطبيعته
تحور فيروس
ونظرا إلى السرعة الكبيرة في ّ
أكثر فوضويةً :
التهاب الكبد الوبائي سي ،فكلما طال أمد إصابة الشخص
تنوع فيروسي أكبر لديه.
بالعدوى ،ازدادت إمكانية وجود ّ
شخصا آخر بالعدوى،
وعندما يصيب ذلك الشخص
ً
التغير ،ولن
حديثة
فيروسات
فمن الممكن أن تنتقل أي
ّ
العينات التي ستجمع
في
ات
ر
المتغي
تؤخذ بالضرورة كل
ّ
ّ
في سياق إجراءات الطب الشرعي ،وهذا يعني أن حلقة
اتصال قد تُ ْفقَد أو أن قوة العالقة ستتشوه« .ل يوجد
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الطالق تطابق كامل بين ساللت من أفراد مرتبطين،
على إ
أو حتى لدى الفرد نفسه» ،استنا ًدا إلى ڤاندام .وحتى
في الحالت التي يوجد فيها ارتباط واضح بين فيروسات
اثنين أو أكثر من أ
الفراد ،تتابع قائلة« :هناك العديد من
الساللت الممكنة ،اعتما ًدا على وقت أخذ العينات ،وعدد
المتغيرات المأخوذة أثناء النقل».
ّ
في حالة مايسو ،كانت الحتمالت التي تربط بينه وبين
أ
أيضا
جدا ،لكن هذا السلوب ساعد ً
بعض المرضى قوية ًّ
على تبرئته من اللوم في  47حالة مشتبه فيها .لذا ..لم
يكن من حق هؤلء أ
الفراد الحصول على تعويض« .لقد
ّ
كانت تحليالتنا مفيدة في كال التجاهين» ،حسب قول
جونزاليس كانديالس.

حد قاطع
ّ

يرى العديد من العلماء أن قدرة هذه التقنية على تبرئة
أ
الفراد من الجرائم هي أعظم نقاط قوته .ففي مايو
بالعدام على خمس ممرضات
 ،2004صدرت أحكام إ
بلغاريات وطبيب فلسطيني ،بنا ًء على زعم بأنهم حقنوا
ً 426
طفال بفيروس العوز المناعي البشري في مستشفى
الفاتح في بنغازي ،ليبيا (انظر .)Nature 430, 277; 2004
وتعرضوا للتعذيب
وقد اع ُتقل (مجرمو) «بنغازي الستة»ّ ،
منذ عام .1999
كان تحليل نشوء الساللت قد أشار إلى أن الساللة
والمعنية
المعينة من فيروس العوز المناعي البشري
ّ
ّ
بالعدوى كانت موجودة منذ سنوات قبل وصول العاملين
الصحيين أ
الجانب .نشرت دورية «نيتشر» النتائج على
النترنت قبل إعادة المحاكمة مباشرة عام ( 2006المرجع
تغير رأي المحكمة في عقوبة
 ،)3وعلى الرغم من أنها لم ّ
ً
غيرت العالقات
أنها
فعال
العدام حينذاك ،إل أنه بدا
إ
ّ
الدبلوماسية «بشكل ملموس إلى حد كبير» ،حسب قول
بايبس ،الذي كان أحد أعضاء فريق البحث .وفي عام
أ
وسلّمت
ُ ،2007خففت الحكام إلى سجن مدى الحياةُ ،
العامالت الصحيات الى بلغاريا ،حيث حصلن على عفو
من ِق َبل الرئيس البلغاري.
وقد تطور هذا المجال منذ هذه الحالت الفاصلة .ففي
عام  ،2010وصف عالم أ
الحياء التطوري ديفيد ِه ِلس ـ من
أ
قدمت
جامعة تكساس في أوستن ـ وزمالؤه الساليب التي ّ
للمرة أ
الولى أدلة داعمة على اتجاه انتقال الفيروسات.4
وللقيام بذلك ..يراقب الباحثون بدقة مجموعات
الفيروسات لدى أ
واحدا
الفراد المصابين .وبما أن
شخصا ً
ً
المتغيرة ،فإن مجموعة فرعية
عديدا من الفيروسات
يؤوي ً
ّ
جديدا بالعدوى.
ا
شخص
تصيب
عندما
تنتقل
التي
فقط هي
ً
ً
وبمجرد انتقالها ،ستتكاثر هذه المجموعة الفرعية عدديًّا،
وستستمر في التطور بسرعة .ونتيجة لذلك ..قد تبدو
بعض الفيروسات لدى المصدر أكثر ارتباطًا بالفيروسات
لدى المتلقِّي ،مقارنةً بالفيروسات أ
الخرى الموجودة
لدى المصدر ،استنا ًدا إلى تفسير ِه ِلس .إن تحديد هذه
سبب
العالقات قد يساعد على دعم فرضية َ(م ْن الذي ّ
العدوى لغيره).
كما تسهم تقنيات التسلسل الجديدة بزيادة قوة ما
يمكن لعلم نشوء الساللت أن يقوم به .يقول أندرو
رامبوت من جامعة أدنبرة ،المملكة المتحدة ،الذي عمل
مع بايبس على قضية بنغازي« :كلما ازداد عدد العينات
التي تأخذها ،كان أفضل ،وازدادت إمكانية سد الثغرات».
آ
كما ً
هائال من
ويمكن للتسلسل اللي السريع أن يعطي ًّ
المعلومات ،حسب بروس بودول ،الذي عمل كعا ِلم في
أ
عاما ،ويشغل
مكتب التحقيقات الفيدرالي المريكي لمدة ً 26
حاليا منصب مدير معهد علم الوراثة التطبيقية في جامعة
ً
الطبعة العربية |
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أخبـــــــــــار تﺤﻘيﻘات
ﺍﻟﻄـــﺐ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ
ّ

ﻟﻸﻣـﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳــﺔ

1

ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﻮﺀ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺩﺍﻋﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﻌﺪﻭﻯ ﻣﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

2

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻴﻨﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﺮﺽ ﺃﻥ
ﺗﺘﻄﻔﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﻣﺸﻜّﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ

ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻴﻨﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ،ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ
ﺷﺠﺮﺓ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ.

3

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻲ
ﺳﺒﺐ
ﺐ
ﺳﺒ
ﻣﻦ
ﻓﺮﺿﻴﺔ َﻣ
ﻦ ّ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻟﻤﻦ.

4

ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺔ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺯﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ
ﻛﺴﺎﻋﺔ ﺟﺰﻳﺌﻴﺔ.

?
?

?

مركز شمال تكساس للعلوم الصحية في فورت وورث.
فكم البيانات الهائل يجب أن
هذا ..وهناك مأخذ ماّ ..
مفيدا ألغراض الطب الشرعي ،كما
يعالج بطريقة تجعله ً
يقول :فإذا لم يتم التحقّق المناسب من صحة البرنامج
أو أساليب تطوير علم نشوء الساللت ،فيمكن الطعن
في النتائج في المحكمة .قد ل يكون الكثير من التطبيقات
موضعا لمثل هذه المصادقة،
أكاديميا
المطورة
المفيدة
ً
َّ
ً
ليست من ضمن أ
الولويات ،إلى أن
ألن هذه التطبيقات
تبرز الحاجة لستخدام هذه أ
الساليب في أعمال الطب
حبا بالعلم ،إلى أن يطرأ أمر ما؛
الشرعي.
«كثيرا ما نهيم ً
ً
ونضطر لستخدامه» ،حسب قول بودول.
كان بودول وزمالؤه في هذه الحالة بالضبط أثناء
هجمات الجمرة الخبيثة عام  .2001ومن أجل تجميع
أصول الساللت البكتيرية ،كان عليهم استخدام أسلوب
غير مصادق عليه ،كان قد وضعه أ
الكاديمي المختص
ُ َ
بالميكروبيولوجيا بول كيم ،من جامعة ولية اريزونا
وجهنا بشأن ما
الشمالية في فالغستاف .يقول بودول« :لقد ّ
حدث ،وأشار إلى ساللة مخبرية وليس إلى ساللة موجودة
في الطبيعة».
ساعد هذا أ
المر الباحثين في تتبع الميكروب إلى ساللة
متغير
مخبرية تدعى إيمز  .Amesوفيما بعد تم ربط نوع ّ
من هذه الساللة بالخبير الميكروبيولوجي بروس ايفينز ،من
المريكي أ
معهد البحوث الطبية للجيش أ
لالمراض المعدية
في فورت ديتريك في ولية ميريالند .من المستحيل القول
كم كانت درجة أهمية بيانات نشوء الساللت ،ألن القضية
لم تذهب إلى المحكمة .لقد انتحر ايفينز ،بعد أن بدأ
مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق معه في عام ،2008
(انظر.)Nature 454, 672; 2008 :
أدى العتماد الكبير في كثير من القضايا التي تستخدم
علم نشوء الساللت إلى مخاوف أخرى ،أبرزها أن هذه
التقنية قد تسهم في وصم أ
الشخاص المصابين بعدوى
الع َوز المناعي البشري ،أو تجريم انتقال فيروس
فيروس َ
ُوحق الناس
ل
البلدان،
من
كثير
في
البشري.
المناعي
الع َوز
َ
ِ
قضائيا بتهمة القتل العمد ،والشروع في القتل ،أو إلحاق
ًّ
تعمد للفيروس إلى
الم َّ
إصابات جسدية بسبب النقل غير ُ
الشريك الجنسي ،أو لعدم الكشف عن حملهم للفيروسـ
حتى لو لم ينقلوه .يعتقد بعض الباحثين أن هذا قد يُ ِثني
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التقدم إلجراء الختبار.
الناس عن ّ
لهذا السبب ..توقّف بعض العاملين في مجال نشوء
كليا ،أو أصبحوا
الساللت عن العمل في القضايا الجنائية ًّ
شديدي النتقائية للقضايا التي يتولونها .وساعد أندرو لي
الع َوز المناعي البشري
براون ـ الذي يدرس تطور فيروس َ
في جامعة أدنبرا ـ في أول تحقيق من نوعه باستخدام نشوء
الساللت من أجل الطب الشرعي في أوائل تسعينات القرن
العشرين ،ولكنه لم يعد يعمل على مثل هذه القضايا.
أسهم لي براون في وضع وثيقة السياسة العامة،
الصادرة عن برنامج أ
المعن ّي
المم المتحدة المشترك
ِ
(اليدز) في مايو من
الع َوز المناعي البشري إ
بفيروس َ
حد للمحاكمة بتهمة نقل
وضع
إلى
ا
داعي
الماضي،
العام
ّ
ً
الع َوز المناعي البشري في غير الحالت المتعمدة
فيروس
َ
جليا ،يجب أن تُستخدم
بشكل واضح .وحيث يكون ّ
التعمد ًّ
الدراسة الجنائية لنشوء الساللت بحذر إلى جانب غيرها
من أ
الدلة المؤيدة .وتنصح الوثيقة بضرورة أن تكون أهمية
الدليل عالية.

وعد ومخاطر

تأسف ڤاندام لعدم وجود توجيه للباحثين في الطب
الشرعي لنشوء وتطور الساللت .وهي تأمل أن تكون
حاليا على صياغتها
المبادئ التوجيهية التي تعمل
ً
ـ بالشتراك مع غيرها من المتخصصين المعنيين ـ
وبالضافة
مساعد ًة للعلماء لتجنب التفسيرات الخاطئة .إ
إلى ِتوفير أ
الدوات الالزمة لتقديم النتائج في المحكمة،
تأمل ڤاندام في التوصل إلى توافق في آ
الراء بشأن
القضايا الفنية ،مثل كيفية العثور على مجموعة المقارنة،
وما هي المناطق الجينية للفيروس التي يجب تقييمها.
تقول« :سيساعد هذا أ
المر العدد المتزايد من خبراء نشوء
الساللت الذين تستدعيهم المحكمة لتقديم خبراتهم
في سياق الطب الشرعي».
قدما ،يقول العلماء إنهم سيستمرون في
وبالمضي ً
ّ
الختيار الحذر للقضايا التي سيوافقون على المشاركة فيها.
مجرد استطاعتنا اختبار هذه العالقات ل
يقول ِه ِلس« :إن ّ
دوما في مصلحة المجتمع .إن
سيكون
يعني أن القيام بها
ً
خياري الشخصي هو العمل على مثل هذه التحليالت فقط
عندما تُستخدم لختبار جريمة واضحة تتجاوز النتقال

الع َرضي للفيروسات ،كالغتصاب ،أو الشروع في القتل».
َ
وعلى الرغم من أن عمر قضية فالنسيا عدة سنوات،
جدد النقاش حول الطب الشرعي
إل أن نشر البيانات ّ
لنشوء وتطور الساللت ،واستخداماته المحتملة ومخاطره،
بالجراءات القانونية فحسب ،بل بالدفاع
ليس فيما يتعلق إ
أيضا .وتحقيقًا لهذه الغايةُ ،د ِع َي جونزاليس
البيولوجي ً
كانديالس في أكتوبر الماضي إللقاء كلمة في اجتماع في
َزغرب ،كرواتيا ،بغرض وضع صياغة مستفيضة للتحديات
الرئيسة التي تواجه هذا المجال.
توصلت إليها ورشة العمل،
لم تُنشر بعد
النتائج التي ّ
الوطنية أ
التي استضافتها أ
المريكية للعلوم،
الكاديمية
والجمعية الملكية في المملكة المتحدة ،من بين جهات
ئيسا في هذا
أخرى ،لكن بودول يقول إن هناك
ً
تعارضا ر ً
جمعيات أ
المن
المجال حول إتاحة البيانات ،مع أعضاء
البيولوجي والستخبارات الذين يرغبون في الحفاظ على
سرية البيانات بسبب مخاوفهم من المخاطر.
تداول أمور الحياة بالميزان ،فإن ضبطها
عندما تُ َ
أساسيا ،حسب
ا
أمر
يكون
الصحيحة
بالطريقة
وتسييرها
ًّ
ً
رأي بودول .ويمكن لالإجابات المستقاة من الطب الشرعي
لنشوء وارتقاء الساللت أن تعني إرسال فرد إلى السجن،
أو نبذ مجموعة مصابة بمرض .وفي الحالت التي تنطوي
على أ
السلحة البيولوجية ،يمكن لالستنتاجات أن تعني
فرض عقوبات ضد بلد ،أو حتى اللجوء إلى الحرب .ويصبح
التحقق من أ
الدوات والختبارات أكثر تحديًا في مجال
تغير الكائنات الدقيقة
بسرعة تعادل
يتطور
ٍ
تقريبا سرعة ُّ
ً
التي يتعقبها .يقول بودول« :ما زال ً
مجال ناش ًئا .ولذلك..
نتوقع أن ما نستخدمه اليوم ،ربما لن نستخدمه بعد
آ
سنتين من الن»■ .
�
شاو� باتاشاریا كاتب مستقل � �� الشؤون العلمية � ��
�
لندن.
& 1. González-Candelas, F., Bracho, M. A., Wróbel, B.
Moya, A. BMC Biol. 11, 76 (2013).
2. Hanczaruk, M. et al. Emerg. Infect. Dis. 20, 322–323
(2014).
3. de Oliveira, T. et al. Nature 444, 836–837 (2006).
4. Scaduto, D. I. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 107,
21242–21247 (2010).
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السياسة الصحية يجب اعتبار
عقارا؛
البراز البشري ً
نسيجا ،وليس ً
طبيا ﺹ42 .
الستعماله ًّ

تـعـليــﻘـات

مطورة لدراسة
علوﻡ األرض طرق َّ
المعادن عند مستويات ضغط ودرجات
حرارة قصوى ﺹ44 .

سﺆال وجواﺏ جون سلوبودا
يستكشف طبيعة عالقات الموسيقيين
ِ
بجمهورهم ﺹ49 .

علوﻡ البيﺌة دراسة أالنماط
وعمليات انخفاض التنوع
البيولوجي على أ
االرض ﺹ50 .

FRANS LANTING/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

ﻏابات مطيرة على ارتفاﻉ منخفﺾ في حديﻘة مانو الوطنية في بيرو.

إدارة الغـاﺑات في أوﻗـات ﻣﻀﻄـرﺑة
أ
مزيدا من الوقت لنتعلم المزيد حول كيفية
ستتيح لنا الزيادة في كمية محاصيل الغابات واالخشاب ً
أ
وسباستيان لويسار.
امتصاص االشجار للكربون ،وفقًا لما ذكره فالنتين ِب ّ� ِسنِ ،

هناك نقَاش ساخن حول الطريق أ
االمثل إالدارة الغابات،
ِ
تغ�
لمساعدتها عىل تخزين الكربون بما يخفف من آثار ي
أ
ض
ثا� أكسيد الكربون
المناخ .تقوم االشجار بامتصاص ي
من الجو ،ويمكن أن تكون أخشاب الغابات ً
بديال عن
الوقود أ
االحفوري والمواد كثيفة الكربون ،مثل الفوالذ
ض
والخرسانة .ي� العقود القليلة السابقة ،قامت غابات
ض
ثا� أكسيد
العالم بامتصاص  %30من انبعاثات ي
1
(حواىل  2بيتاجرام سنويًّا)  ،وهي
الكربون شب�ية المنشأ
ي
ت
وحاليا،
ا.
تقريب
المحيطات
تها
امتص
ال� َّ
ً
ً
الكمية نفسها ي
يخضع ثلثا غابات العالم لالإدارة.

الكث� عن دورة الكربون ض ي� الغابات ،بيد أنه
تعلّمنا ي
كث�ة ض ي� معرفتنا .فقد وضعت
فجوات
ال تزال أمامنا
ي
أرصاد جديدة عالمات استفهام حول نظريات مقبولة
منذ زمن طويل ،كاكتشاف أن الغابات يغ� المحصودة
تقوم بامتصاص كميات من الكربون ش
أك� مما تطلق،2
ض
الكربو� ،وهذا
تقريبا نصف حجم التخزين
مما يغطي ً
ي
بعكس أحد المعتقدات الرئيسة ض ي� علم البيئة ،المعروف
بإطار أُدوم ( ،)Odumالذي يقول إن تدفق الكربون ض ي�
الغابات الطبيعية يجب أن يكون ض ي� حالة توازن.
هذا السلوك المتعلق بتخزين الكربون ض ي� الغابات
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تغ�ات بيئية واسعة النطاق ،تناقض
الناضجة يعود إىل ي
االف�اض القائم حول الحالة الثابتة ت
ت
ال� يستند إليها
ض ي
ض
ثا� أكسيد الكربون
إطار أُدوم ،وهي أن زيادة ي
ترك�ات أ ي
عالميا ،وأن
شجار
اال
نمو
ض ي� الجو تؤدي إىل تسارع ض ي�
ًّ
ت
الني� ي ض
وج� المنبعث من الصناعة والزراعة وحرق الوقود
أ
ي�ايد تخصيبه تل�بة الغابات المدارة �ض
ت
ض
االحفوري
ُ
ي
3
ض
والص� ،ش
و�ق الواليات المتحدة .
أوروبا،
ي
التخاذ القرارات السليمة حول كيفية استخدام
تغ� المناخ ،كاالختيار ي ض
ب�
الغابات؛ للتخفيف من ي
حصاد الغابات ،أو الحفاظُّ عىل أ
االشجار ،يجب
الطبعة العربية |
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تـعـليــﻘات

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

 1,060ﺕ.ﺝ.

Harvesting more timber
and encouraging tree
ﻣﻦgrowth will
increase
ﺕ.ﺝ.
carbon storage
in forests
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

756

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻭﻣﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻛﺮﺑﻮﻥ

ﺣﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

92

Biomass sink

ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺔ

7 ± 2 Fires

80 ± 15

Wood harvest

87

0±0

533

92 ± 16

ﺗﺤﻠﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ

Fertilizer

ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ

7

ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ

80

29 ± 18 Soil carbon sink

ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ

 15ﺕ.ﺝ.

Rising CO and nitrogen

ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺨﺸﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ 2ﺣﺼﺎﺩه
levels are making mature
ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ
ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
forests net carbon sinks
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

5 ± 3 Wood products
ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ
 sinkﻣﺨﺰﻥ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺸﺒﻴﺔ
29

5

ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

Coal
Gas

Oil

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1990ﻭ 2005ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ

 100CARBONﺗﻴﺮﺍﺟﺮﺍﻡ
ﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺹ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻢ
FOREST
CYCLE
)ﺕ.ﺝ (.ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  %10ﻣﻦ

Growing
trees
ﻓﻲ and
ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱsoils
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩabsorb
carbon,
releasing
ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ
ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
it during decomposition and burning.ﻣﺠﻤﻞ
Wood-based
products
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭact as
a temporary
and can substitute for fossil fuels. In YEAR,
ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ
sink,ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
Europe’s
1.5 million
square
kilometres
of forests
ﻛﻤﺨﺰﻥ ﻣﺆﻗﺖ
ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻕ .ﺗﻌﻤﻞ
absorbed 109 +/- 45 TgC yr^-1 more carbonﺍﻟﻌﻀﻮﻱ
than they released,
or
10%
percent
of
its
1060
+/- 100 TgCyr^-1 fossil fuel emissions
ﻟﻠﻜﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ.

علينا أن نفهم بشكل أفضل أ
االسباب ،والسلوك
المستقبىل لهذه المخازن الكربونية الطبيعية .وح�ت
ي
نعرف المزيد ،ت
نق�ح أن تكون أولويّات إدارة الغابات
ع� سبل تربح ض� كل أ
االحوال ،فتؤدي إىل زيادة حجم
ب ُُ
ي
أ
مخزون الغابات وحصاد االخشاب بع� إجراءات معينة،
كحماية أ
االشجار من الحيوانات ،أو استبدال الغابات
االنتاجية المتدنية ،أو شبه الميتة (انظر :دورة
ذات إ
الكربون ض ي� الغابات).
الدوافﻊ العالمية

تغ� المناخ عىل الغابات
ركزت أغلبية نقاشات ي
ّ
تأث� ي ُّ
ح� آ
ت
محليا،
المدمرة
الظواهر
معدل
االن عىل زيادة
ًّ
مثل حرائق الغابات ،وغزو الطفيليات ،والجفاف،
ض
الما� سقوط 410
والعواصف .وقد شهد العقد
ي
مالي� تم� مكعب من أ
يض
االخشاب ض ي� أربع عواصف بك�ى
ض ي� أوروبا ،وخسارة ما تعادل قيمته عقد من تخزين
الكربون ض� غابات أ
االمازون ،نتيجة حاالت جفاف شديدة
ي
ض ي� عامي  ،2005و ،2010وموجة حر يغ� مسبوقة تسببت
ت
كيلوم� مربع ض ي� روسيا
بحرائق غابات أثرت عىل  23ألف
عام  ،2010وجائحة خنافس اللحاء ( )Bark Beetleال�ت
ي
ت
ودمرت  435مليون
أثرت عىل  130ألف
كيلوم� مربع؛ َّ
تم� مكعب من أ
ض
ال�يطانية ي� كندا
بكولومبيا
شجار
اال
ب
منذ عام .2004
إقليميا ،كانت لهذه أ
تأث�ات اقتصادية
حداث
اال
ي
ًّ
كب�ةً .
فمثال ،تسببت عاصفة الرياح
واجتماعية وبيئية ي
ض
ض
ت
تدم� ثلث الكمية
ال� ض�بت أوروبا ي� عام  1999ي� ي
ي
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وخفضت
المحتجز ض ي� الغابات،4
السنوية من الكربون
ّ
َ
سعر الخشب إىل ال ِّنصف ض ي� فرنسا ودول أخرى من
ال� تأثَّرت بذلك ،غ� أن هذه أ
ت
االحداث تُ َعد يغ� ذات
ي
ي
أهمية عىل مدار عقود ،وعىل المستوى العالمي .تعد
ت
ت
ظاهر� إلنينو وإلنينا ـ ض ي�
تسبب
ال� ِّ
ي
التذبذبات البحرية ي
ض
ا� الحرائق المرتبطة بها بشكل
الغابات االستوائية وأر ي
االقليمية الوحيدة المؤثِّرة عىل
أسا� ـ هي االضطرابات إ
ي
ض
معدالت ي ض
ثا� أكسيد الكربون ض ي� الجو.5
ترك�ات ي
ض ي� الوقت نفسه ،أظهرت سجالت الغالف الجوي
وجرد الغابات أن الغابات كانت تمتص المزيد من
ض
يض
الخمس� الماضية،1
ثا� أكسيد الكربون ض ي� السنوات
ي
إذ أكدت دراسات تجريبية
ودراسات نمذجة أن »إدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت
ض
تغ�ات ي ض
ثا� أكسيد ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻘﺎﻣﺮة أﻛﺜﺮ
ي ُّ
ترك�ات ي
ض
ً
وترسبات ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎ
الكربون ي� الجو ُّ
ت
الني� ي ض
وج� هي
المحرك ﻋﻠﻤ ًﻴّﺎ«.
ّ
أ
سا� لمخازن الكربون
اال ي
التفس� المنافس ،القائل إن معدل نمو
العالميةّ .أما
ي
أ
حاليا هو عودة عن المناخ السحيق ،أو
العاىل
ً
االشجار ي
الخسائر الناجمة عن حصاد الغابات ،فيبدو أنه يغ�
محتمل ،أالنه يتطلب أن تكون مناطق مختلفة حول
العالم ،أ
كاالمازون وحوض الكونغو ،قد تأثرت بشكل
ت
تض
م�امن .وحدوث مثل هذه الصدفة كان يجب أن ي�ك
ض
ض
ثا� أكسيد الكربون
بقايا من السخام ي
وترك�ات عالية من ي
ض ي� فقاعات الهواء ض ي� عينات القوالب الجليدية ،وهو ما
لم يرصد إىل آ
االن.
ُ َ

لقد زاد حجم مخازن الكربون ض ي� غابات العالم
ض
ثا� أكسيد الكربون
بشكل ترافق مع أزيادة كميات ي
ض
ر� العالمي») ،إذ تقوم النشاطات
(انظر« :المخزن اال ي
أ
الصناعية والزراعية وحرق الوقود االحفوري بإطالق
الني� ي ض ت
مركبات ت
ال� تقوم بتخصيب الغابات
وج� ،ي
3
ت
عىل بعد مئات الكيلوم�ات  ،ويتناسب معدل تخزين
الكربون ض ي� الغابات المدارية ض ي� أوروبا وأمريكا الشمالية
مع تعرضها تل�سيب ت
الني� ي ض
متغ�ات مناخية
وج� .تبدو ي
ُّ
أ
أخرى ـ مثل درجة الحرارة ،ومعدل َهطْل االمطار،
اس�اتيجيات إدارة الغابات ،تك�ك أ
وتغ� ت
االشجار تنمو
ي ُّ
ت
لف�ات أطول قبل قطعها ـ ذات أهمية ثانوية فيما
ض
ت
ض
بالم�ان العالمي للكربون ي� الغابات ،ح� لو
يتعلق ي
كانت ذات أهمية محلية.6،7
ينقصنا آ
االن َف ْه ٌم ك َِّمي حول كيفية إسهام كل هذه
ض
المتغ�ات ض ي� تشكيل مخازن الكربون ي� الغابات ،كما
ي
تغ� هذه العنا� خالل
أن التنبؤات حول كيفية ي
ت
تش� إىل
القرن
ال� ي
ي
الحاىل تظل غامضة .فالتوقعات ي
ض
ت
وج�،ض
الني�
ترسبات
محل
سيحل
الكربون
أكسيد
ثا�
ي
أن ي
ليكون هو السبب الرئيس ض� زيادة مخازن الكربون �ض
ي
ي
مث�ة
المناطق المدارية مع تراجع االنبعاثات الصناعية ،ي
للجدل .وهناك قيود فسيولوجية مفقودة ض ي� النماذج
المستخدمة ،مثل أن تعيش أ
االشجار عدد سنوات
ْ
ت
أقل ،بينما يتسارع نموها ،ومثل تراجع إنتاجية ال�بة
ض
تأث� درجات الحرارة عىل
ي� الغابات الناضجة ،وكذلك ي
أ
نمو االشجار.
مح�ة ..إذ تختلف
الصورة
أصبحت
لذلك..
نتيجة
يّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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المستقبىل لمخازن الكربون عىل
سوف يؤثر المسار
ي
تغ� المناخ.
من
التخفيف
بهدف
الغابات،
كيفية إدارة
ي
إجماىل
امتصاص
عىل
قادرة
العالم
غابات
وإذا بقيت
ي
للكربون ،ستكون خيارات المحافظة عىل الغابات
جذابة؛ فتتمكن الغابات الناضجة من امتصاص كميات
ونظرا إىل
من الكربون بقدر الغابات
ي
الصغ�ة الناميةً .
أن تحلل المتبقي من حصاد الغابات وجذورها يضيف
ثا� أكسيد الكربون ،أ
ض
والن تعويض
ً
فورا إىل انبعاثات أ ي
زيادة استخدام االخشاب سوف يتطلب عقو ًدا من
الزمن ،فإن االمتناع عن الحصاد ض ي� الغابات سيحقق
القص�
المزيد من الفوائد المناخية ،عىل المدى
ي
كحد ض
أد�.
ض
عىل العكس من ذلك ..ي� حال أصبحت الغابات
مصدرا للكربون ،يمكن أن تكون الزيادة ض ي�
الناضجة
حصاد الغابات ًالوسيلة أ
االفضل للتخفيف من االنبعاثات.
فحصاد الغابات سيقلل من الخسائر الناتجة عن التحلل،
بديال للوقود أ
بينما يجعل أ
االخشاب ً
االحفوري.
علميا
وبينما يتم العمل عىل تطوير تنبؤات رصينة ًّ

يسهﻢ حصاد الغابات في تﻘليﻞ انبعاﺛات الكربون الناتجة
عن التحلﻞ العضوي.

ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ،ﻟﻜﻞ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ
ﺗﻤﺘﺼﻬﺎ
ﺗﻤﺘﺼ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ّ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ.
ﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺭﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  %2ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1990
.1990
10

ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ )ﺑﻴﺘﺎﺟﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ(

النماذج المتعددة فيما إذا كان توازن الكربون ض ي� الغابات
سلبيا ،ناهيك
بحلول عام  2100سوف يكون
إيجابيا ،أم ًّ
ًّ
وح� عندما تستخدم النماذج ت
عن كميته .ت
االف�اضات
ض
تغ� ي� كمية االنبعاثات
نفسها ـ مثل عدم حدوث ي ُّ
الحالية ،وغياب إدارة الغابات ـ فإنها تقدم تنبؤات
ت
ت
ال�
مختلفة بشدة عن
بعضها البعض ،إذ ضتق�ح النماذج ي
تف�ض أن زيادة ض
ت
ثا� أكسيد الكربون ي� الجو ستسهم
ي
ض
أ
ثا� أكسيد
ض ي� زيادة معدل التمثيل
الضو� الذي يمتص ي
ي
الكربون أ�ع من إطالقه بع� التنفس ،أن المجال
حواىل  10بيتاجرامات
الحيوي قادر عىل امتصاص
ي
ض ي� السنة .وهذه الكمية هي خمسة أضعاف مجموع
أ
حاليا ،وتعادل مقدار انبعاثات
مخازن الكربون االرضية ً
أ
ض
ثا� أكسيد الكربون من حرق الوقود االحفوري وإزالة
ي
ض
الغابات .ويتنبأ آخرون بأنه ي� حال رجحت كفة التنفس
مصدرا
وإطالق الكربون ،سيصبح المجال الحيوي
ً
لحواىل  6بيتاجرامات من الكربون سنويًّا8؛ مما يضاعف
ي
ض
ثا� أكسيد الكربون الحالية ،ويح ّتم إجراءات
انبعاثات ي
حاليا.
لخفض االنبعاثات تتجاوز ي
بكث� ما يُناقَش ً

8

ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ

6
ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
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حول استمرار وظيفة الغابات كمخزن للكربون ،هناك
ثالث ُس ُبل آمنة يمكن اتباعها.
أوال ،ومن أجل القيام بالمقارنة ما ي ض
ً
ب� الدراسات
المختلفة والتصدي لعوامل عدم الدقة الموجودة،
اف�اضاتهم بشكل ش
عىل العلماء أن يحددوا ت
وضوحا.
أك�
ً
ويجب عىل المجتمع المختص بنمذجة ومحاكاة النظام
أ ض
دوليا
يعرف ـ ويبلغ عن ـ
ي
معاي� مقبولة ًّ
ر� أن ّ
اال ي
أ
لالداء ،مستندة إىل القدرة عىل إعادة إنتاج أنساق صادرة
كب�ة تتضمن التفاعالت المطلوبة
عن منظومات بيانات ي
وج� ض
تأث� ت
الني� ي ض
وثا� أكسيد الكربون عىل مخازن
لفهم ي
ي
الكربون ض
الكب�ة
البيانات
مجموعات
ولتوف�
الغابات.
�
ي
ي
ي
هذه ،يجب دمج احتياجات االستشعار عن بُعد مع
المراقبة المستمرة لمواقع التجارب المحلية ،مثل
ض
الوط� لمكونات الغابات،
المساحات الدائمة للجرد
ي
باالضافة إىل شبكات رصد معينة ،مثل «فلكس نت»
إ
ال� تقوم بتنسيق قياسات تبادل ض
 Fluxnetـ ت
ثا� أكسيد
ي
ي
الكربون ـ وكذلك التجارب الخاضعة للضبط ،مثل
ض
ثا� أكسيد الكربون.
دراسات تعزيز ي
يوضح بدقة
يجب عىل مجتمع علماء الغابات أن ِّ
ت
السلوك ت
ال� تقع خارج
المف�ض للغابات يغ� ُ
َ
المدارة ،ي
لس ُبل تخفيف الغابات وتحليلها لدورة
نطاق تقييمها ُ
حياة المنتجات الخشبية .معظم الدراسات 9ت
تف�ض أن
كربونيا ،وهو ما يؤدي إىل
الغابات يغ� الُمدارة متوازنة
ًّ
المبالغة ض ي� تقدير الفوائد المناخية لحصاد الغابات.
ت
وتف�ض دراسات أخرى 10أن مخازن الكربون ض ي� الغابات
أ
الطبيعية سوف تظل مستدامة إىل االبد ،وهذا بدوره

يقلل من القيمة المناخية لحصاد الغابات.
ثانيا ،من المهم تشجيع كافة استخدامات أ
االخشاب
ذات ًالكفاءة الكربونية .حصاد المزيد من أ
االخشاب
يمكن أن يكون ً
تغ� المناخ ،خاصة
جيدا لتخفيف ي
سبيال ً
بال�اجع ،ولكن ت
ض� حال بدأت مخازن الكربون ت
ح� تكون
ي
ت
ال�
هذه الممارسة ّ
فعالة يجب استهداف ضاالستخدامات ي
ثا� أكسيد الكربون
تحافظ عىل ب
أك� كمية من أطنان ي
ض ي� كل تم� مكعب محصود .عىل سبيل المثال ،يمكن
أ
االسمنت ض ي� قطاع
لالخشاب أن تحل محل الفوالذ أو إ
أ
أيضا استعادة هذه االخشاب،
االنشاءات ،ويمكن ً
إ
وإعادة تدويرها وحرقها.
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ثالثا ،يجب منح أ
االولوية لتقنيات إدارة الغابات
ً
أ
ت
ت
�
ال� يتم
خشاب
اال
كمية
من
كل
زيادة
إىل
تؤدي
ال�
ي
ي
الغابات .و�ض
إنتاجها ،وكميات الكربون المخزنة �ض
ي
ي
غياب التعارض مع استخدامات أخرى للغابات،
آ ض
تغ� المناخ،
ستسهم الخيارات االتية ي� تخفيف ي
ِبغَ ّض النظر عن تطور مخازن الكربون العالمية:
أ
االنتاجية ،وحماية
استبدال االشجار الميتة ،أو قليلة إ
ض
الصغ�ة من ال�ر بعد الحصاد ،وزراعة
الشتالت
ي
خليط من أ
يض
االشجار ي ض
وتحس� استخدام
يتم� بالمرونة،
االشجار ع� أ
االسمدة ونمو أ
أ
االنواع المثبتة ت
للني� ي ض
وج�
ب
ّ
ض ي� ش
التشج�.
م�وعات
ي
يمكن وصف إدارة الغابات حاليا بأنها مقامرة أك�ش
ً
لس ُبل ال نندم عليها،
من كونها ً
نقاشا ًّ
علميا .وباتِّباعنا ُ
يمكن أن نستثمر المزيد من الوقت ،بينما نتعلم
المزيد .ويجب ّأال يعتمد مستقبل الغابات ض ي� العالم
عىل المغامرة.
��
فالنت� ّب� ِسن يعمل ض ي� مركز االقتصاد وعلم االجتماع
ض
الوط� للدراسات
ض ي� المناطق الريفية ،بالمعهد
ي
الزراعية ،ديجون ،بفرنسا .سباستيان لويسار يعمل
ض
مخت� علوم المناخ والبيئة ،بهيئة الطاقة الذرية
ي� ب
والبديلة ،جيف سور إيفيت ،بفرنسا.
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تـعـليــقات

االمكانات العالجية للغرس
سوف يعتمد تحقيق إ
ال�ازي وموعده عىل كيفية تنظيم هيئة أ
االغذية
ب
أ
وغ�ها من الوكاالت لموضوع استخدام
واالدوية ي
ال�از .وعىل الرغم من أن التعامل معه باعتباره دوا ًء
ب
يستلزم متطلبات صارمة لحماية ض
يحد
المر� ،فإنه ّ
من الحصول عىل الرعاية .وسوف تسهم إعادة تصنيف
خاصا به ،كما
ال�از كمنتج
ب
نسيجي ـ أأو إعطاؤه تصنيفًا ًّ
تفعل هيئة أ
واالدوية مع الدم ـ ض ي� المحافظة
االغذية
عىل سالمة ض
المر� ،وتضمن الحصول الواسع عليه،
وتس ّهل البحوث.
مخاطر وفوائد

المعالَ ج.
المطثية العسيرة ( Clostridium difficileالخاليا الصفراء)
تسبب عدوى معوية يمكن عالجها بالبراز ُ
ِّ

كيف نن ّ
ظـم الغرس البـرازي
طبيا .هكذا
يجب اعتبار البراز البشري ً
نسيجا ،وليس ً
عقارا؛ الستعماله ًّ
َ
يقول مارك ب .سميث ،وكو ِلن كيليِ ،وإريك ج .أ ْلم

ض
تقريبا عام واحد منذ شن� أول تجربة عشوائية
انق� ً
ض
لل�از ش
مضبوطة تبحث �
الب�ي.
الط� ب
االستخدام ب ي
وكان المشاركون يالثالثة أ
واالربعون ض ي� هذه التجربة
العس�ة
يعانون من حاالت عدوى ناكسة بالمطثية
ي
ت
خط�ة مؤلمة
ال� تسبب حاالت ي
 ،Clostridium difficileي
ض
االسهال .تلقّى المشاركون ي� مجموعة
ومستمرة من إ
الضبط المضادات الحيوية وحدها .أما المشاركون ض ي�
مجموعة االختبار ،فقد تلقّوا المضادات الحيوية إىل
ت
ال� أُدخلت
ال�از ّ
جانب السوائل المستمدة من ب
المرشح ،ي
إىل أ
االمعاء الدقيقة العليا من خالل أنبوب أنفي.
الصغ�ة قبل الموعد
تم إيقاف هذه التجربة
ي
أ
ال�از كانت له ش
أك� من ضعف
المحدد ،الن سائل ب
أ
الفعالية ض ي� التخلص من االعراض ،مقارنةً بالمضادات
الحيوية وحدها .1الدراسات يغ� العشوائية ،ذات
ال� جمعت من مئات أ
االشخاص الذين يعانون
النتائج ت ي ُ
العس�ة المتكررة ،وعولجوا باتباع
من عدوى المطثية
ي
معدالت نجاح نمطية بلغت
لها
كانت
إجراءات مماثلة،
ّ
حواىل ( %90المرجع .)2
ي
ال�ازية (Fecal
يعمل غرس البقع المجهرية ب
 ،)Microbiota Transplantation - FMTأو الغرس
اختصارا ـ الذي ظهر أول وصف 3له ض ي� المؤلفات
ب
ال�ازي ض ً
المعالَج من
از
ال�
إيصال
عىل
ـ
1958
عام
العلمية ي�
ب
ُ
شخص سليم إىل أمعاء شخص مريض عن طريق
الحقن ش
ال�جية ،أو وسائل منظار القولون ،أو يغ�ها.
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والهدف هو إزاحة الميكروبات الممرضة من أ
االمعاء
ُ ِ
صحي .وتزايد
عن طريق إعادة تأسيس وسط
ميكرو� ّ
بي
االهتمام بهذا أ
االمر ض ي� السنوات الخمس الماضية (انظر:
ض
ال�از») .ي� الوقت نفسه ،جعلت العقبات
«معالجة ب
ال�ازي ش
أك� صعوبة للدراسة
الغرس
الجديدة
التنظيمية
ب
أو الممارسة.
االغذية أ
و� مايو عام  ،2013أصدرت هيئة أ
ض
واالدوية
أ ي
ض
ال�از
يب� أنها تص ّنف ب
عاما ي
االمريكية ( )FDAإعالنًا ًّ
التصنيف يتطلب من أ
ش
االطباء تقديم
الب�ي كدواء .هذا
طلب ،يستغرق وق ًتا ً
جديدا
طويال ،العتباره دواء
تجريبيا ً
الغرس ال�ازي .وقد بر ًرت هيئةًّ أ
االغذية
( )INDقبل إجراء
ب
ّ
أ
ال�ازي ش
ش
أك�
الغرس
سيجعل
بأنه
ط
ال�
واالدوية هذا
ب
توف� الرقابة ،وتوحيد العالج ،وتبا ًعا..
أم ًنا من خالل ي
تشجيع تطوير المنتجات الدوائية التجارية.
ض ي� جلسة عامة استضافتها ض ي� ذلك الشهر (مايو )2013
واالدوية والمعاهد الوطنية أ
هيئة االغذية أ
االمريكية
أ
ض
للصحة ( ،)NIHأعرب المر� واالطباء وممثلون عن
مراكز مكافحة أ
االمراض والوقاية وعديد من الجمعيات
الطبية المهنية ،عن قلقهم إزاء تقييد حصول هذه
الحاالت من العدوى ت ض
م�ايدة االنتشار عىل الرعاية .وبعد
أ
أ
ستة أسابيع ،راجعت هيئة االغذية واالدوية موقفها.
ض
الحا� ـ عدم تطبيق ش�وط
وقد قررت ـ ض ي� الوقت
الدواء
التجري� الجديد بالنسبة إىل حاالت العدوى
بي
العس�ة.
ة
بالمطثي
المتكررة
ي
ّ

أ
االنسان كـ«عضو
لقد ُو ِص َف المجال الحيوي المعاء إ
ت ض
ت
ض
ا�» .4وقد ُر ِبطت عدة حاالت ،ت�اوح يب� أمراض
اف� ي
أ
االمعاء االلتهابية والسمنة إىل الربو وال�طان ،بتكوين
ض
البكت�يا
هذا المجال ،مع ارتباطات موصوفة يب�
ي
والمس َتقلَبات النشطة حيويًّا والجهاز المناعي.5
المعوية،
وإضافة إىل ُ أ
االدلة المستقاة من الدراسات ش
الب�ية عىل
أ
ت
ال�
الغرس ب
ال�ازي ،فاالدلة التجريبية من الدراسات ي
تغي� هذا النظام البي�أ
أ
ض
أن
تب�
ان
الف�
عىل
أجريت
ي
يّ
 6ي
التأث� عىل فسيولوجيا المضيف .
يستطيع
الميكرو�
ي
بي
وقد تم تسجيل ش
أك� من ست تجارب إكلينيكية
لدراسة الغرس ال�ازي ض� أمراض أ
االمعاء االلتهابية،
ب
ي
لكن نجاح التالعب بالمجال الحيوي الدقيق المعوي
العس�ة ما يزال
لعالج أمراض أخرى بخالف المطثية
ي
بعيدا .7،8
ً
ت
ال� أجريت عىل
هناك عدد قليل من الد ضراسات ي
ت
استطالعيا؛ بغرض
وال� تابعت المر�
إ
ًّ
االنسان ،ي
ال�ازي .وقد لوحظ
للغرس
السلبية
النتائج
تقييم
ب
حدوث انزعاج ض ي� البطن ،وانتفاخ عابر بعد الغرس
لكن البيانات المتوفرة عن السالمة عىل المدى
ب
ال�ازيّ ،
الطويل قليلة.
(وإن كانت
إضافة إىل ذلك ..هناك مخاطر حقيقية ْ
تن� أ
ال�ازي ،يمكن أن ش
االمراض
لم تتحقق) من الغرس ب
المعدية ،مثل يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ،أو التهاب
الكبد .ففي سبعينات وثمانينات القرن ض
الما� ،وقبل
ي
للت�ع بالدم ،أُصيب
أن يتم العمل باللوائح الصارمة ب
آالف ض
االيدز،
المتحدة
مر� الناعور ض ي� الواليات
بف�وس إ
ي
أيضا مخاطر
بسبب منتجات الدم الملوثة .وهناك ً
تغي� المجال الحيوي
ال�ازي يمكنه ي
بأن الغرس ب
نظرية ّ
الدقيق ،بما يجعل الناس ش
أك� عرضةً لالإصابة بأمراض
مزمنة ،كالسمنة ،أو اضطرابات المناعة الذاتية( .ويمكن
أن يقال أ
االمر نفسه عن استخدام المضادات الحيوية،
أيضا اضطرابات دائمة غ� معروفة �ض
ت
ال� قد تسبب ً
ي
ي
ي
المجال الحيوي الدقيق).
ال�ازي بإجراء فحص
الغرس
يمكن تخفيف مخاطر
ب
مسحي دقيق ،لكن القواعد المفرطة قد تشجع الناس
عىل طلب العالج خارج المؤسسة الطبية .فتعليمات
ال�از متاحة عىل
«افعلها بنفسك» المتعلقة بغرس ب
شبكة اال تن�نت .وقد شن� بعض أ
االفراد تسجيالت
إ
آ
فيديو عىل الـ«يوتيوب» ،شاهدها ش
ع�ات االالف من
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كب�ا من
هذا ض االستثناء التعاطفي يمكِّن عد ًدا ي ً
الحاىل ِمن تلقّي الرعاية المطلوبة
الناس ي� الوقت
ي
ال�ازي عىل المدى الطويل
الغرس
بشدة ،لكن حالة
ب
العس�ة ما زالت دون
بالمطثية
العدوى
من أجل
ي
ّ
حل ،والسياسات التنظيمية تسهم ض ي� تعقيد البحث
ال�ازي لحاالت أخرى ،مثل
الغرس
إمكانيات
الستكشاف
ب
أمراض أ
االمعاء االلتهابية ،أو السمنة.

تـعـليــﻘات

SOURCE: PUBMED; CLINICALTRIALS.GOV

بنوﻙ البراز

سيتمكن التنظيم المناسب من تمهيد الطريق ي ض
لتأم�
ل� تُتاح
مواد خاضعة للفحص والمعالجة بعناية ،ي
ت
ال� تعمل بطريقة مماثلة لبنوك
من خالل بنوك ب
ال�از ي
ت
ال� وضعتها هيئة
الصارمة
السالمة
متطلبات
الدم .إن
أي
االغذية أ
أ
االمراض المعدية،
واالدوية ستؤمن الحماية ضد
أ
االلزامي هو السبيل لتعقب االحداث
وسيكون التسجيل إ
يض
والتجه�
السلبية .وستجعل مركزية خطوات الفرز
ش
تغ�ا ،وأنسب .كما
َ
العالج أرخص ثم ًنا ،وأك� أمانًا ،وأقل ي ّ ً
أيضا من تقليل الطلب عىل القيام بإجراءات
ستتمكن ً
خط�ة ض� ض ض
الم�ل.
ي ي
وكنموذج لهذا النهج ..قمنا (مارك ب .سميثِ ،وإريك
ض
لل�از ،يحمل اسم
ج .ألم) إ
باالسهام ي� إطالق بنك ب
ض
«أوبن بايوم»  OpenBiomeي� عام  .2012وهو يوفر
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االجراءات ض ض
يض
الم�لية
كتبا تدافع عن إ
المتابع� ،ووضعوا ً
أ
باستخدام براز أحد المعارف ،أو أفراد اال�ة .ووصل
أ
االمر إىل اتصال البعض بنا للحصول عىل مشورة حول
أ
للت�ع .وهناك
استخدام حيواناتهم االليفة كمصدر ب
ت
ال� تدافع عن الغرس
رسالة مفتوحة
عىل أحد المواقع ي
ال�ازي ،تحث أ
اف بأن العالجات �ض
االطباء عىل ت
االع�
ّ
ب
ي
ضض
أمرا يحدث بالفعل ،ويرجع ذلك جز ًّئيا
أصبحت
الم�ل
أ ً
االجراء (انظرgo.nature. :
توف� االطباء لهذا إ
إىل عدم ي
.)com / zrzbuk
الحاىل ينطبق عليه �كل من نَقْص التعليمات،
الوضع
ي
واالفراط ض� التحكُّم .ففي ي ض
ح� يمكن إجراء الغرس
إ
ي
ال�ازي لعالج حاالت العدوى المتكررة بالمطثية
ب
ال�ازي
العس�ة ،دون فحص إلزامي ،إال أن الغرس ب
ي
تجريبيا
يغ� ممكن لعالجات أخرى ،دون اعتباره دواء
ًّ
ض
يض
الباحث�
تث� بعض
ً
جديدا .وهذه عقبة ِمن شأنها أن ي
أ
االطباء عن ذلك.
أ
أ
أ
حسب تعريف هيئة االغذية واالدوية ،فإن االدوية
الم َع َّدة لالستخدام ض ي� تشخيص
هي ـ جز ًّئيا ـ «المواد ُ
مخاطر وعالج أ
االمراض ،أو الوقاية
وشفاء وتخفيف
منها» ،لكن ال�از ليس أ
كاالدوية التقليدية ت
ال� يتم
ب
ي
إنتاجها ض ي� ظل ظروف مضبوطة ،ومن مكونات متجانسة
متغ� من الميكروبات،
فال�از هو خليط معقّد ي
معروفة .ب
والمستقلبات والخاليا ش
الب�ية .ومن يغ� الممكن وصفه
ِ
بالمعاي� الصارمة المطبقة عىل أ
االدوية التقليدية ،كما
ي
َّ
ت
تأ� من
أن هذه المواد متاحة عىل نطاق واسع ،فهي ي
يض
متطوع� أصحاءً ،
بدال من المصانع الكيميائية ،أو مزارع
الخاليا الخاضعة للمراقبة.
االغذية أ
تنظم هيئة أ
واالدوية ّكال من الدم،
والغضاريف ،والعظام ،والجلد ،وخاليا البويضات
معدلة مماثلة.
كأنسجة شب�ية ،أو تحت تقسيمات ّ
ويتطلب غرس هذه المنتجات ض ي� الناس االحتفاظ
بسجالت دقيقة ،وإجراء الفحوص؛ للكشف عن أ
ّ
االمراض
السارية .وهذه هي بالضبط احتياطات السالمة ال�ت
ي
ال�ازي .وبموجب القانون
ينبغي العمل بها عند الغرس ب
أ
االمري� النافذ حاليا ،فالمنتجات ت
ال� يفرزها الجسم،
ً
ي
ي
أ
ت
ال� تعتمد عىل الخاليا الحية من يغ� االقارب،
أو ي
ال�از ليس منهاُ .و ِضعت
أن
أي
الفئة،
هذه
من
ستث�
ب
تُ ض َ
أ
ض
� ،الذي هو من نتاج االنسجة ،وللدم،
استثناءات َ
للم ِ ي ّ
لقواعد مفصلة خاصة به .ض
و� رأينا ..ينبغي
الذي يخضع
ي
ض
تنظيميا
ـ
ا
أيض
از
ال�
اعتبار
يمكن
بحيث
،
القوان�
تغي�
ً
ب
ي
ي
ًّ
االنسجة ،ال أ
ـ مثل أ
الحد من المخاطر
ويمكن
دوية.
اال
ّ
عن طريق فحص مسحي دقيق ،وعندها تصبح إمكانية
كب�ة.
تحقيق الفائدة إ
االكلينيكية ي

ض
المقدم
المواد لعالج المطثية
العس�ة ي� ظل االستثناء ّ
ي
االغذية أ
حاليا من هيئة أ
واالدوية .ويتم تمويل هذه
ً
الت�عات
المنظمة ـ يغ� الهادفة إىل الربح ـ عن طريق ب
الخ�ية بشكل رئيس ،ولكن ض ي� المستقبل ،يمكن لهذا
ي
البنك وبنوك ال�از أ
االخرى أن تستمر من خالل رسوم
ب
االشهر الثالثة أ
مستخدميها من المستشفيات .ض أ
االوىل
و� ُ
ي
ش
قدم «أوبن بايوم» أك� من  100عالج
من تشغيلهَّ ،
العس�ة إىل  12مستشفى ض ي� الواليات المتحدة.
للمطثية
ي
وقام اثنان ـ عىل أ
االقل ـ من المستشفيات التعليمية
ـ ومنها مستشفى ماساتشوستس العام ض ي� بوسطن،
ومستشفى جامعة إيموري ض ي� أتالنتا ،جورجيا ـ بتأسيس
بنوك براز لمرضاهم.
يعمل «أوبن بايوم» عىل إجراء فحص مسحي
للمت� ي ض
ع� ،بح ًثا عن العنا� المعدية عن طريق 17
ب
ض
ض
أيضا
المت� يع� ً
وال�از؛ كما يتم تقييم ب
مقايسة ي� الدم ب
للحاالت المزمنة ،مثل المتالزمة أ
االيضية ،واضطرابات
المناعة الذاتية ،والمشاكل الهضمية .تُجمع عينات
ش
مت�ع ،مما يخفِّض
عديدة ،غالبا
بالع�ات ،من كل ب
من تكاليف ًالفحص ض
أمريكيا،
ا
دوالر
250
إىل
العالج
�
ً
ًّ
ي
صغ� من تكلفة عالج المرة الواحدة .وتخضع
وهو جزء ي
العينات لعملية تجنيس ،وتصفية ،وتجميد؛ لتخزينها
ِّ
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لمدة طويلة ،مما يوفر أ
ومالئما
قياسيا
مصدرا
لالطباء
ً
ً
ًّ
للمواد .ويمكن بسهولة توسيع هذا النموذج؛ لتلبية
ال�ازي ،سواء بالنسبة
الحاجة إ
االكلينيكية من الغرس ب
االكلينيكية المجراة
المطثية
إىل
العس�ة ،أم التجارب إ
ي
االمراض أ
من أجل أ
االخرى.
وعىل الرغم من أن بعض ش
ال�كات ،مثل ريبيوتكس
ومخت�ات مونارك
مينيسوتا،
( )Rebiotixض ي� روزفيل،
ب
ض
ض
إرف� ،كاليفورنيا ،تأمل
( )Monarch Laboratoriesي� ي
ض
فإن هذا
كدواء،
از
ال�
ي� تسويق المنتجات المشتقة من ب
ّ
أسا�
ال�ازي بشكل
يهدد بح� الغرس ب
التصنيف ِّ
ي
ض� ش�كات توفر الموارد ت
ال� تتيح لها تمويل التجارب
ي
ي
ت
ال� ستتمكن
إ
الكب�ة .ويمكن لبنوك ب
االكلينيكية ي
ال�از ـ ي
نسيجا ـ أن تس ِّهل إتاحة
ال�از باعتباره
من توزيع ب
الغرس ال�ازي ،والسماح بإجراء ًالمزيد من أ
االبحاث ض ي�
ب
االكلينيكية المحتملة.
استخداماته إ
وهناك أمراض ،أسهم المجال الحيوي أ
لالمعاء
ََ
ينقصها ما يكفي من أ
االدلة إالجازة
ض ي� إحداثها ،ولكن
وللحد من االستخدام يغ� المالئم،
ال�ازي.
ّ
الغرس ب
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يجب أن تطلب بنوك أ
االنسجة موافقةً موثَّقة من مجلس
المراجعة المؤسسية للعيادة ،قبل إعطاء المواد لحاالت
العس�ة.
أخرى بخالف المطثية
ي
المجمعات التركيبية
ّ

ض
ض
الما� ،انتقل ف ْهمنا للمجال الحيوي الدقيق
ي� العقد أ ي
أ
من تحديد االنواع إىل ربطها باالمراض .والخطوة التالية
يض
االنسان.
تتمثل ض ي� هندسة هذا النظام؛
لتحس� صحة إ
حاليا ،ال يستخدم َمزارع
إن الغرس ب
ال�ازي ،كما يمارس ً
البكت�ية ،بل يوصل مادة برازية
الت
ز
الع
من
معينة نقية
ي
َ
غ� محددة الصفة ِـ معالَجة بالحد أ
اال ض
د� ـ إىل المريض.
ي
تقدم هذا المجال ،فإننا نتوقع أن تتضح «المواد
ومع ّ
الفعالة» للميكروبات؛ مما سيمكِّن من استعمال مزارع
جرثومية جيدة ض ض
ض
الثا� من عالجات المجال
ي
التم� ي� الجيل ي
الحيوي الدقيق.10 ،9
قد تكون المعرفة المستقاة من زرع النظم الطبيعية
المجمعات ت
المفصلة
ال�كيبية
مصدرا إالمالء تصميم
ّ
ً
ّ
ال�از ،سيكون من
عكس
وعىل
لعالج أمراض محددة.
ب
السهل تنظيم هذه المشتقات كأدوية ،أالنها ستكون
بكت�ي بطريقة
وم َص َّنعة من خليط ي
ُم َع َّرفة بدقةُ ،
كأن تحصل
واسعة،
ية
ر
ح
ب
متاحة
تكون
متطابقة ،ولن
ْ
ِ ُ ّ
ش
«س�س
مثل
ـ
معينة
كات
�
بدأت
وقد
صديق.
عليها من
ي
هيلث»  Seres Healthض
كم�يدج ،ماساتشوستس،
�
ي ب
ض
بايوساين�»  Vedanta Biosciencesض ي�
و«فيدانتا
بوسطن ـ باختبار هذا النهج ت
ال�
كي� بالفعل.
بي
المجمعات
ومع ذلك ..سيبقى استخدام عالجات
ّ
ت
ال�كيبية مع ّلقًا لعدة سنوات .وهناك أدلة ت ض
تش�
م�ايدة ي
ض
عديدا من المر�
ال�ازي يمكن أن يعا ِلج ً
إىل أن الغرس ب
آ
نسيجا
باعتباره
از
ال�
تصنيف
إن
فعالة.
االن بطريقة
ب
ّ
ً
ض
شب�يًّا يمكنه مساعدة المر� عىل الفور ،والتعجيل
بإجراء البحوث ض ي� البدائل المنقّاة.
مارك ب .سميث طالب دكتوراة ض� علم أ
االحياء
ي
للتكنولوجيا �ض
الدقيقة بمعهد ماساتشوستس
ي
كم�يدج ،ماساتشوستس ،والمؤسس المشارك
ب
لـ«أوبن بايوم»� � .
كي� طبيبة متخصصة ض ي�
كول� �
كليني�
اال
أمراض الجهاز الهضمي ،وأستاذة الطب إ
ي
ض
أل�ت للطب ض ي� جامعة براون ض ي�
المساعدة ي� مدرسة ب
ِ
بروفدنس ،رود آيالند .إريك ج .أَلْم أستاذ مساعد
ض ي� مجال الهندسة الحيوية ض ي� معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.
االلك� ض
ت
و�ejalm@mit.edu :
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يب�وفسكيت سيليكات المغنيسيوم حامل الحديد
( ،))Mg,Fe(SiO3يتحول إىل تركيب مدمج (مضغوط)
عرف ببوست يب�وفسكيت تحت ظروف تماثل ظروف
يُ َ
حد اللب والوشاح.
كث�ا من الخصائص
تف� سمات بوست يب�وفسكيت ي ً
ت
الزلزالية يغ� العادية لمنطقة ي ض
كيلوم�
متم�ةُ ،سمكها 200
عند قاعدة وشاح أ
االرض ،وهي طبقة قد تكون من بقايا
أ
مهما ـ لكنه يغ�
دورا ًّ
تَ َشكُّل اال ضرض .تلعب هذه المنطقة ً
مفهوم ـ ي� البنية الحرارية للكوكب.
وعقب اكتشافه ش
بع� سنوات ،تظل قصة بوست
يب�وفسكيت يغ� مكتملة .فال تزال أدوار التشوه البلوري،
أ
الكيميا� ،ودرجات الحرارة ،ض ي� السيطرة عىل سمات
والتقلب
ي
الوشاح العميق يغ� مفهومة بالكامل .فلم يبدأ العمل
ت
ش
مؤخرا.
تكون اللب إال
ال� ِّ
ً
البح� حول سبائك الحديد ي
ي
وتقنيات التصوير البلوري الجديدة تؤذن بفهم أعمق للب�ض
البلورية وعالقتها بمعمار كوكبنا ،وتشكيله وتطوره.
تحوالت طورية

كهف بلوري من «رحلة إلى مركز األرض» لجول ِفرن ( ،)1864بريشة إدوار ريو.

رحلة التصـوير البلـوري
في أعمـاق األرض

المطورة لدراسة المعادن عند مستويات ضغط ودرجات حرارة
الطرق
َّ
قصوى تبشر بعصر جديد الستكشاف مركز كوكبنا ،حسب
قول توماس دافي.
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يمتد وشاح أ
ت
كيلوم� أسفل السطح.
االرض الصخري 2900
ت
كيلوم�ا) ،ينقسم
(حواىل 660
وعند ربع هذا العمق،
ً
الوشاح إىل وشاح أعىل ووشاحي ض
أد� ،وهو انقطاع ظاهر
كتغ� حاد ض� �عة أ
االمواج الزلزالية العابرة لهذا الحد.
ي
ي
أ
ض
يا� بجامعة
ومنذ أن طرح فرنسيس يب�ش،
ي
الجيوف� ي
هارفرد بماساتشوستس ،الفكرة ض ي�  ،1952أصبح يُعزى
هذا االنقسامِ ،وب ض َ� زلزالية معقدة أخرى ض ي� الوشاح،
المكونة.
للتحوالت الطورية ض ي� المعادن
ِّ
تجريبيا خالل العقود
تم التحقق من تنبؤات يب�ش
ًّ
الماضية مع تطور ونضج تقنيات دراسة المعادن عند
ضغوط ودرجات حرارة أعىل من أي وقت سبق .إن
كب�ة ،ت
وت�اوح ي ض
ب�  24جيجاباسكال
الضغوط المطلوبة ي
ت
كيلوم�ا إىل  135ج.ب.
660
عمق
(ج.ب )GPa .عند
ً
ونظرا إىل أن  100ج.ب .تناظر
والوشاح.
عند حد اللب
ً
عرف صعوبة محاكاة ظروف ُعمق
ت
ضغط،
مليون بار
ُ
َ
الوشاح بحاجز الميجابار .وينبغي إنجاز درجات حرارة
أعىل من  2000كلفن ،مما يتجاوز درجة حرارة الحديد
المصهور ،ض ي� الوقت نفسه إالعادة إنتاج ظروف أعماق
أ
المخت�.
االرض ض ي�
ب
تحت الضغط

االداة أ
خلية سندان الماس هي أ
االساسية ض ي� دراسات
المعادن عالية الضغط والحرارة .تُضغَ ط عينات من
ت ض ض
طر� ي ض
ماست�
المعادن أحجامها أقل من 50
مايكروم�ا يب� ي
ً
ت
عالي� الجودة .يطلق الباحثون ي ض
ل�ر أو أشعة سينية من
ي
خالل الماسات عىل العينات؛ لتسخينها والوقوف عىل
بنيتها باستخدام أساليب التصوير البلوري.
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الشه�ة ،الصادرة ض ي� عام 1864
ض ي� رواية الخيال العلمي
ي
أ
بعنوان« :رحلة إىل مركز االرض» ،من تأليف جول ِفرن،
صادف الرحالة «بلورات ...مثل أجسام كروية من
يض
عاما ،تستعد دراسة البلورات
الضوء» .وبعد مئة
وخمس� ً
أ
إاللقاء ضوء جديد عىل أعماق االرض.
بدأت الرحلة إىل مركز كوكبنا منذ قرن ،عندما استخدم
ه�ي براغ ،وابنه وليام لورنس براغ ،حيود أ
وليام ض
االشعة
ت
السينية للكشف عن ال�كيب الذري لمعادن شائعة ،مثل
ومرت عقود من
الهاليت والماس والفلوريت والكالسيتّ .
العمل
تبدلت ِب ض َ� مثل
التجري� الصعب ،لكشف كيف َّ
بي
هذه المعادن بمستويات الضغوط والحرارة الهائلة ض ي�
أعماق أ
االرض ،قد بلغت ذروتها ض ي�  2004عندما اكتشف
أ
أ
2،1
ض
باحثون أن المعدن الرئيس بوشاح االرض االد�،

تـعـليــقات
STEVE JACOBSEN/NORTHWESTERN UNIV.

ثانيا ،ط َْو َرا يب�وفسكيت ،وبوست يب�وفسكيت لهما
ً
تركيبات ض
وب� معقدة .فهما بسهولة يدمجان الحديد
أ
يغ� خصائصهما الزالزالية .فالحديد
وااللمونيوم ،مما ي
أ
مربك بشكل خاص ،النه يستطيع اتخاذ تكافؤات (كيميائية)
مختلفة ،وإشغال مواقع مختلفة بالبلورة ،والظهور بأطوار
إلك�ونية مختلفة .ت
ت
ح� تلك التفاصيل البنيوية الدقيقة
ت
ض
جيوف�يائية مهمة.
وال�كيبية قد يكون لها نتائج
ي
بلورات فردية

بلورة مضغوطة بين طرفي ماستين في خلية سندان (الصورة العليا) ،تحولت (الصورة السفلى) إلى بيروفسكيت بالتسخين
بالليزر ،يحاكي ظروف الوشاح األدنى.

تُظ ِْهر الصورة الناشئة أن المعادن الرئيسة الموجودة
ض� الوشاح أ
أوليف� ،بَ ي� ي ض
االعىل ـ ي ض
وكس� ،جارنيت ـ خضعت
ي
لسلسلة تحوالت طورية نحو أشكال تزداد كثافة بازدياد
العمق .يتكون الوشاح أ
اال ضد� من معادن ش
أك� كثافة ،وهي
مستقرة بامتداد نطاق واسع من الظروف الدينامية الحرارية.
يب�وفسكيت سيليكات المغنيسيوم حامل الحديد
( ،))Mg,Fe(SiO3هي مجموعة سيليكات مضلعة ث َُما ِن ًّيا
مع ذرات مغنيسيوم موجودة ض ي� الفراغات البينية
(وتحل ذرات الحديد أحيانًا محل ذرات المغنيسيوم).
ت
كب�ة،
ال� لها بنية يب�وفسكيت لها أهمية ي
أوالمواد ي
ً
مغناطيسيا
(كهربيا) فائقًا ،وسلوكًا
توصيال
النها تظهر
ًّ
ًّ
استثنائيا ،ولها تطبيقات ض ي� خاليا الوقود وأجهزة الذاكرة.
ًّ
االخر ض� الوشاح أ
والمعدن الرئيس آ
اال ض
د� هو فروبَ ي ض
ريكل�
ي
ّ
( ، )ferropericlaseأو  ،)Mg,Fe(Oالذي يتخذ بنية بلورة
ملح صخري.
ض
معد� جديد من أعماق
شكل
اكتشاف
كان
لذلك..
ض ي
أ
المخ�ية،
التجارب
و�
مفاجأة.
2004
عام
االرض ض ي�
ب
ي
الب�وفسكيت إىل تركيب طبقي ُم ْحكَم ،يُسمى
يتحول ي
بوست يب�وفسكيت ،عند مستويات الضغط ودرجات
الحرارة الموجودة عند حد اللب والوشاح .2،1و�عان ما
أدرك الباحثون أن خصائص هذا الطور الجديد يمكن أن
متم�ة زلزاليا ض� الجزء أ
ح� لطبقة ي ض
االعمق
تف� الوجود ُ
الم ي ِّ
ًّ ي

ت
من الوشاح الذي تي�اوح ي ض
وتسمى
ب�  200و300
كيلوم�َّ ،
أ
المنطقة د» (( )”Dانظر «داخل االرض»).
ض
يض
الجيوف�يائيون
الما� ،درس
عىل مدى العقد
ي
التجريبيون البوست يب�وفسكيت بشكل مكثف .ولُوحظ أن
ض
المعد�
هناك توافقًا واسع االنتشار عىل أن هذا الطور
ي
ض
وبالتاىل ض ي� تدفق
يؤثر ي� بنية وديناميات المنطقة د» 3 ،ي
الحرارة من اللب والحمل الحراري بالوشاح .
كث�ة ال تزال غامضة .ف�عة
لكن هناك سمات طبقية ي
ت
ال� تكون أ�ع عندما تُستقطب
موجات القص الزلزالية ي
ش
بشكل يوازي حد اللب والوشاح ،أك� منها عندما
ض
البي� ،لم تُنسب
تُستقطب متعامدة عىل هذا الوسط ي
بعد بشكل حاسم لبوست يب�وفسكيت .كذلك ،ال نفهم
أ
االهمية النسبية للتغايرات الكيميائية ولدرجة الحرارة ض ي�
بتغ� العمق.
تحديد كيفية تفاوت االنقطاع الزلز ياىل الحاد ي
تحدان من هذه الدراسات.
هناك مسألتان رئيستان ّ
ً
أوال ،صعوبة تجارب خلية سندان الماس والدراسات
البنيوية تحت ظروف ضغط ودرجة حرارة قصوى .وقد
أصبح التصوير البلوري تحت ظروف أعماق أ
االرض
محدو ًدا بعينات البلورات المتعددة والمساحيق ،مما
يعطي نتائج أقل دقة من تصوير البلورات المفردة.
ويتجاوز حل ِالب ض َ� المعقدة أالطوار عالية الضغط أحيانًا
قدرات طرق تصوير المسحوق أ
باالشعة السينية.
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ش
تب� التقنيات الجديدة بتفكيك هذه التعقيدات ،إذ
أصبحت دراسات حيود أ
االشعة السينية لبلورة مفردة
ممكنة تحت ضغوط ودرجات حرارة عالية .فبعد أن كانت
عمليا تحت ضغط يصل إىل 15ج.ب .ودرجات
متاحة ً
حرارة الغرفة ،أصبحت حيود البلورة المفردة مجدية
عمليا فيما يتجاوز حاجز الميجابار بفضل التحسينات
ً
المتواصلة ض� مصادر وكاشفات أ
االشعة السينية ،وقدرات
ي
توليد الضغط ،وتقنيات إعداد العينة ،وبرمجيات جمع
البيانات وتحليلها.4
توسع طرق دعم السندان الجديدة الوصول الزاوي
أ ِّ
لالشعة السينية لتحصل عىل تغطية جيدة ِلب ْن َية المعدن،
المعجل السينية
عت� حزم أشعة
دون التضحية بالضغط .وتُ ب
ّ
الكثيفة أساسية للتصوير البلوري عند مستوى ضغط
الميجابار ،الستهداف البلورات المفردة الضئيلة (أحجامها
ض ض
ت
يض
الماست� .وقد تحسنت
طر�
حواىل  5مايكروم�ات) يب� ي
ي
قدرات خطوط حزم المعجالت عىل االكتشاف ت
وال� يك�.ض
ينبغي للبلورة المفردة الضئيلة البقاء سليمة خالل
رحلتها بع� الضغوط الهائلة داخل خلية سندان الماس.
باالجهادات العالية أو
فالبلورات قد تتحلل بسهولة إ
تتفكك عقب مرورها بتحول طوري بنيوي .وأحد الحلول
هو إحاطة العينة بعازل ي ض
ل� من الهيليوم ،أو النيون
المصلَّب ،رغم وجوب أخذ انتشار ذرات الغاز النبيل
ُ
الصغ�ة ض ي� العينة باالعتبار.
ي
سخن العينات بواسطة حزم من أشعة ي ض
ل�ر تحت
تُ َّ
جان�
من
اء
الحمر
جري
ي
لمن
وينبغي
الماس.
خلية
ُ ِ
بي
التجارب أن يتجنب االنحدارات الحرارية والكيميائية
ت
ال� تقلل دقة القياسات .التجارب الرائدة لحيود البلورة
ي
أ
5
المفردة تحت الوشاح االوسط ( 84ج.ب .و 2050كلف ًنا)،
ت
ظهر
ال� أجريت عىل عينات يب�وفسكيت السيليكات ،تُ ِ
ي
إمكان إجراء مثل هذه الدراسات تحت ظروف الوشاح
العميق .وهناك صعوبة إضافية ض ي� أبحاث البوست
يب�وفسكيت تتمثل بعدم إمكانية تخليق عينات البلورات
يض
بالتسخ� عند ضغوط عالية بعد .لذلك تجري
الفرادى
محاولة للجمع ي ض
ب� الطرق متعددة البلورات وطرق البلورة
المفردة :عزل حبيبات فرادى ثم إخضاعها لتقنيات
أ
االشعة السينية للبلورة المفردة.7،6
تتكامل المعلومات البنيوية المتاحة بالتصوير البلوري
مع تقنيات دراسة كيمياء وتركيب العينات الخاضعة
لضغوط فائقة .التفريز أو الطحن بحزم أ
االيونات المركزة
يستخلص العينة الضئيلة من خلية سندان الماس بعد
تسخينها ،بحيث يمكن إخضاعها لمزيد من التمحيص،
ت ض
و� ً
مثال ،تحت الظروف المحيطة.
باستخدام
مجهر إلك� ي
كان هذا صعبا ض
نظرا لصغر حجم وهشاشة
السابق،
�
ً ي
ً
عينات خلية الماس.
وقد أتاحت تقنيات التصوير باستخدام حزم أ
االشعة
ض
ت
(الب َ�)
السينية نانوية الحجم دراسة اختالفات ال�كيبات ِ
8
المعدنية وتشكلها وكيميائها بع� عينات يغ� متجانسة .
تفتح هذه االستقصاءات مجال دراسات السلوك
االنصهاري والتفاعالت الكيميائية وتوزيعات العنا�
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والتغ�ات ت
ال�كيبية ،وهي دراسات مهمة لتأويل
ي
أ
أ
المشاهدات الزلزالية والجيودينامية العماق االرض.
ﺃلغاز اللب

التاىل أمام دراسات التصوير البلوري
التحدي الرئيس ي
الداخىل الصلب تحت ضغوط نطاقها
هو دراسة اللب
ي
 363-330ج.ب ،.ودرجات حرارة فوق  5آالف كلفن.
الداخىل
مؤخرا أن اللب
وقد كشفت الدراسات الزلزالية
ً
ي
9
طبقيا ،كما يبدي نصفا
ا
وضع
معقد ومذهل  .فهو يظهر ً
ً
أ
االرض ش
والغر� سلوكيات مختلفة .هذا ..وتنتقل
ال� ت ي�
بي
الموجات الزلزالية بامتداد محور الدوران بأ�ع مما تفعل
أ
االستوا� .وليست ي ض
ب� هذه الخصائص
ض ي� المستوى
ي
خاصية مفهومة.
مؤخرا ،حققت التجارب الرائدة ض ي� تصوير المسحوق
بحيود ً أ
الداخىل القصوى،10
االشعة السينية ظروف اللب
ي
ش
وف� لتحديد
لكن تظل الحاجة قائمة إىل
بح� ي
عمل ي
ت
ت
ال�كيب الدقيق لسبيكة الحديد ض ي� اللب ،وكيف ت�ابط
ض
الف�يائية بالمشاهدات الزلزالية.
بنيتها البلورية وخصائصها ي
لالإجابة عىل هذه أ
االسئلة ،ينبغي أن تتواصل
التحسينات الرائعة ض ي� تقنيات توليد الضغط .ستحتاج
دراسات التصوير البلوري إىل جمعها بالتقنيات الجديدة؛
الف�يائية أ
لقياس �عات الصوت والخصائص ي ض
االخرى،
والكهر� لسبائك الحديد عند
ومنها السلوك الحراري
بي
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مستويات ضغط أعىل مر ي ض
ت� ونصف من ضغط حد اللب
والوشاح .وهذه تحديات وصعوبات هائلة ،لكن ال بد
من مواجهتها وحلها؛ الستكمال رحلتنا العلمية إىل قلب
أ
ً
وصوال إىل تكوينات عمالقة الغاز
االرض ،وما وراء ذلك؛
والكواكب خارج المجموعة الشمسية.
دا� أستاذ علوم أ
�
االرض بجامعة برينستون ض ي�
توماس �
� ،الواليات المتحدة.
برينستون،
ي
نيوج� ي
لك� ض
اال ت
و�duffy@princeton.edu :
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ٌ
ﻣﺘﺎﺣﺔ اﻵن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺧﺒﺎري
ﻣﻮﺟﺰ اﻻﺧﺒﺎر
أﻧﺒﺎء وآراء
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تـعـليــقات كتب وفنون
علم الحفريات

ُ
َّ
أمة من المهاجرين
يحتفي إوين كاالواي بمعرض يؤرخ لنحسار وتدفق الجنس البشري القديم فوق
الجزر البريطانية.

هاجر إنسان النياندرتال (نموذج

إوين كاالواي محرر إخباري ت
مح�ف لدوريّة ش
«نيت�»
ف ي� لندن.

معاد تشكيله) إلى الجزر البريطانية
ن على األقل.
َم َّر َت ْي ِ
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TRUSTEES OF THE NHM, LONDON

عىل الرغم مما يقوله بعض رجال السياسة ف� هذه أ
الزمنة
ي
ت
الداخىل ،كانت
ينصب فيها الهتمام عىل الشأن
ال�
ّ
ي
ي
هاجرين ،ومنهم ذوو ش
الب�ة
بريطانيا عىل الدوام ِقبلة ُ
الم ِ
الشاحبة ،المنحدرون من ُسالَلت ش�ق أوسطية ،وكذلك
الخري من أ
الموجات أ
الجانب ،بد ًءا من ظهور الزراعة.
يقدم معرض «بريطانيا :مليون عام من قصة
ِّ
وم ْم ِتع ف ي� «متحف
إ
النسانية»  -وهو معرض تَ ْث ِق ِيف ّي ُ
التاريخ الطبيعي»  NHMف ي� لندن ـ � ًدا لتاريخ طويل
من الهجرة ،وانحسارها ،وتدفقها عىل مدى آلف ي ف
السن�.
ش
ش
عاما ،بعنوان
بح� امتد ً 13
يُ َع ّد المعرض ثمرة م�وع ي
«الحتالل ش
الب�ي القديم بل�يطانيا» بقيادة متحف
التاريخ الطبيعي .ويُظْهر أن بريطانيا استقبلت ش
ع�
ِ
موجات احتالل ي ف
مم�ة من أجناس شبه شب�ية مختلفة
وصف بأنها شب�ية ف� أرجاء المعرض) منذ حوال ما يب�ف
(تُ َ
ي
ي
مليون و 12ألف سنة .يقول كريس ت
س�ينجر ،الذي يقود
بحثيا ف ي� أصول إالنسان ف� متحف التاريخ الطبيعي:
فريقًا ًّ
«تسعة منهم اندثروا ،ونحن النوع ش
العا�».
أك�
كث�ين ..سوف تكون الجغرافيا هي ب
بالنسبة إل ي
نقطة جذب ف� المعرض ،وليس علم أ
النساب .فماذا
ي
ت
ت
وال�
ال� تعود إل  900ألف عام ،ي
عن الفئوس فاليدوية ي
الكب�ة؟ لقد ُع ش� عليها قرب
اس ُتخدمت � ذبح الطرائد ي
رمىل فسيح ف ي� نورفولك ،مشهور بأنه طريق
شاطئ ي
لتمشية الكالب .وماذا عن هذا الهيكل العظمى لفرس
النهر ،الذي يصل عمره إل  200ألف سنة؟ تطوف حوله
حاليا طيور الحمام ف� ميدان ترافالجار ف ي� قلب لندن،
ً
حيث تم استخراجه.
يُ َع ّد مفاج ًئا بالنسبة إل معرض عن ف
الما� ش
الب�ي،
ِ
ي
َع ْرض عدد قليل من العظام ش
الب�ية .ول يرجع
ذلك إل قصور ف ي� تنظيم المعرض ،وإنما
أ
حاف� ش
الب�ية ف� بريطانيا.
نتيجة لندرة ال ي
وربما خرج العرض بشكل أفضل
جراء ذلك ،ألنه اضطر إل العتماد
ّ
عىل أدلة معينة ،مثل أدوات
حجرية ،وعظام حيوانية
أي مدى
َّ
محددة ،تُظ ِْهر إل ّ
يصل الباحثون إل استدللت
عن ش
الب� الذين تركوا هذه
القطع أ
الثرية خلفهم .
الب� أ
عىل غرار ش
الوائل،
الذين عاشوا ف� بريطانيا منذ
ش
أك� من  900ألف سنة مضت،
مث� لالهتمام ـ
يوضح ك َْش ٌف ي ٌ
العالن عنه بف�اير ف
الما�
تم إ
ي

فقط ـ أن القطع أ
الثرية
تعود إل جنس Homo
متحف التاريخ
أشباه
 antecessorأسالف
الطبيعي ،لندن .حتى
ش
العثورعليه
الب� ،الذى تم
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أول مرة ف ي� منطقة أتابْ ِو ْيركا ف ي�
شمال إسبانيا .وقد شع� فريق
س�ينجر ـ عىل آثار أقدام مغروسة �ف
ـ يضم العا ِلم ت
ي
أ
ف
هيسب�ج ي� سواحل نورفلك ،وتك َّهن
الحجار قرب منطقة
ي
آ
الفريق أن مظهر وطَريقَة َم ش ْ� ش
الب� الذين خلّفو الثار
ِ
ي
قد تكون مشابهة إلنسان  .Homo antecessorويعرض
فيلم تسجيىل قص� ومعرض للصور آثار أ
القدام ت
ال�
ي
تآكلت آ
الن بفعل مياه البحر.
قد يكون ش
عت�ون بريطانيا
الب� الالحقون ـ ممن يَ ِب
بريطانيا :مليون عام
من قصة اإلنسانية

هايدل�ج Homo
وطنهم ـ هم من ساللة إنسان
ب
 ،heidelbergensisالمعروف من حفريات ف� ألمانيا
كب�ة من حجر
فئوسا ي
وأماكن أخرى .بي�ز هذا المعرض ً
الصوانُ ،ع ش� عليها بجوار بقايا حيوان وحيد القرن قرب
فيلم مجموعةً
بوكسجروف غرب ساسكس .ويعرض ٌ
من الصور المجهرية المأخوذة بواسطة الميكروسكوب
إ ت ف
و� لعظام الحيوان المصابة ،تثبت اختفاءه
اللك� ي
نتيجة التعرض َلمذْ بَ َحة ُم َر ِّوعة عىل أيدي ش
الب� ،وليس
بسبب عوامل جوية بيئية .وهو فيلم مخيف ف ي� تفاصيله،
يهدد بالطغيان عىل روعة المعرض.
ِّ
صيادون لهم أجسام
َنزح جنس النياندرتال ـ وهم
ّ
ت� عىل أ
ضخمة ،عاشوا ف� أوروبا وغرب آسيا ـ مر ي ف
القل إل
ي
ال�يطانية ،ت
ال� كانت تتصل بصورة منفصلة مع
الجزر ب
ي
قارة أوروبا .وانقطع انتشار إنسان النياندرتال ألول مرة
ف� بريطانيا ،منذ  400000ـ  200000سنة مضت ،بفعل
تف�ة من الطقس البارد القاس ،ت
ال� جعلت المنطقة يغ�
ي
صالحة ليعيش فيها ش
وح َّو َل ارتفا ُع منسوب المياه
الب�َ .
ـ المصحوب بارتفاع �يع ف ي� درجة الحرارة ـ بريطانيا إل
ُج ُزر؛ مما منع إنسان النياندرتال ـ الذى عاش ف� القارة ـ
من العودة ،إل ْأن ُم ِّه َدت ط ُُرق بديلة .وانقطعت زيارتهم
ت
ال� بدأت منذ أقل من  100ألف عام ـ بسبب
الثانية ـ ي
أ
ش
يحيا ،الذين وفدوا من
الب� ذوي الجسام الحديثة شت� ًّ
حوال  60ألف سنة.
بعد
أفريقيا
ي
ترتكز تفاصيل عديدة عن العالقة ي ف
ب� إنسان النياندرتال
لكن
وإنسان العرص
علمي أاْ ،
الحديث عىل أأساس ضعيف ًّ
والقاويل
يتجنب المعرض ـ ف� المقام الول ـ الحكايات
عوضا عن ذلك..
(مثل :هل تعاركوا؟ هل تناسلوا؟)ً .
بتفك� ت
يقدم المعرض ت
س�ينجر،
اف� ً
متأثرا ي
ِّ
اضا دقيقًاً ،
التكيف مع الطقس
وهو أن النياندرتال لم يستطيعوا ُّ
المتغ� والمنافسة عىل الموارد؛ فانقرضوا ببطء.
ي
لتوضيح هذا الحتمال ،يتم عرض أدوات إنسان
النياندرتال ،ومنها فئوس يدوية وشفرات حجرية
النسان العاقل Homo
بجوار أدوات ُم ْس َت ْح َدثة ابتكرها إ
 .sapiensوتميل هذه آ
اللت إل أن تكون أخف وزنًا ،ش
وأك�
ش
تنو ًعا ،وتمت صناعتها بتقنيات أك� كفاءة ،بينما ذهب
الب� أ
القدمون إل تطوير أدوات وفنون ش
ش
تعقيدا،
أك�
ً
وإجراء عمليات الدفن بعناية ودقة.
غ� متوازن ف� حياة
دورا ي
يبدو أن الطقس لعب ً
ال� ي ف
ويف� المعرض كيف ارتبط
ب
يطاني� منذ البدايةِّ .
ارتفاع وانحسار الهجرة ش
بالتغ�
الب�ية بصورة وثيقة
ي
ت
ال� تصف بالتفاصيل
المناخي ،كما تؤكد المعروضات ـ ي
ت
ال�يطانيون القدماء ـ
النباتات
ال� عرفها ب
والحيوانات ي
عىل هذا أ
واحدا من تلك العروض
نجد
حيث
مر؛
ال
ً
ف� صورة غرفة فارغة ،تمثل ت
الف�ة الزمنية منذ
ي
 450ألف عام ،عندما كانت بريطانيا مغطاة
وغ� مأهولة بالسكان .ت
وح� ُر ّواد
بالجليد ي
المتحف الذين أصابهم الضجر ،وجذبتهم
المقاعد الخالية� ،عان ما طاردتهم موسيقى
تصويرية لرياح عاوية.
ت
توصل إليها ش
م�وع
ال�
ـ
الكتشافات
لقد عادت
ي َّ
الحتالل ش
الب�ى القديم بل�يطانيا ـ بتاريخ أقدم
ال�يطانية إل الوراء مر ي ف
ت� .يقول
للجزر
غزو شب�ي
ب
ت
س�ينجر« :مع المزيد من العمل ..قد نكتشف أدلة
ف
أقدم عىل وجود الجنس ش
وإن
الب�ي ي� بريطانياْ ،
مزيدا من المهاجرين».
كانوا ً

كتب وفنون تـعـليــقات
MATT HOLLIDAY

أن ب ف
ت
تستث�
ال�
ي
يخ� ي
و� عن اللحظات المحددة ي
بدنية ،مثل الدموع ،أوتبعث القشعريرة
فاستجابات ّ
تسبب وقوف َش ْعر الجسم
أو
الفقري،
ي� عمودهم
ِّ
مسجلَة.
موسيقية
قطعة
سماعهم
لدى
ف ي� النهاية
َّ
تميل هذه «البؤر العاطفية الدافئة» إل التجاوب
يف
المستمع� ،مثل
ف ي� لحظات تتالعب بتوقعات
ال� تم إيقافها ،ثم إصالحها �ف
ت
ي
النغمات النشاز ي
نهاية المطاف .وعندما تبادلت نتائجي مع مؤلفي
موسيقى أ
ف
وعاز� البيانو ف ي� الفنادق؛ قالوا:
الفالم،
ي
لكن كانت هذه
«نعم ..نعم ،نعرف ذلك بالفعل»ْ ،
ت
ظهر أن
ت
ال�
واحد ًة من أُول الدراسات
ُ
ِ
العلمية ي
المستمع� يشعرون بأقوى أ
يف
الحاسيس؛ كاستجابة
لغ� المتوقَّع.
ي

جون سلوبودا في قاعة ميلتون ،مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما في لندن.

س وج

جون سلوبودا

عالـ ٌِم نَ ْف ِس ّي في مجال الموسيقى
يستكشف عالم النفس جون سلوبودا ـ الذي يعيش في لندن ـ طبيعة عالقات االنفصال واالرتباط في العقل الباطن بين
ِ
المذْ ِهلة لالرتجال.
الموسيقيين وجمهورهم ،ويناقش تجاربه على»البؤر العاطفية الدافئة» للمستمعين ،والقوة ُ

ما الدور الذي يلعبه علم النفس ف ي� الموسيقى
الكالسيكية ف ي� الوقت الراهن؟
تُوجد أزمةٌ ما ف ي� عالَم الموسيقى الكالسيكية.
يف
يف
الموسيقي�
المؤلف�
فالجمهور أقل رغبة ف ي� تقديس
المخلص�ف
ف
يف
يف
الناقل�
الموسيقي�
العازف�
واعتبار
ي
ي
لمشاعرهم ونواياهم ،كما أن ُح ُضور الحفالت
الموسيقية أصبح ف ي� تناقص مستمر.
إن ثقافة المنافسة الشديدة من أجل انتقاء
يف
الموسيقي� يمكن أن تجعل شباب
الصفوة من
يف
يف
مصاب� بالهلع ،أو منبوذين من
الموسيقي� ِإ ّما
الجمهور .وقد يحتاج الموسيقيون الكالسيكيون
تعلُّم كيفية التواصل بصورة أفضل مع جمهورهم..
بأن يتحدثوا إليهم ،وينظروا ف ي� أعينهم؛ ويرتجلوا.
ْ
المفاجئة
تذك� الجمهور بالطبيعة
كما يحتاجون إل ي
ِ
الخاصة بعروض الموسيقى الحية .ما نجري عليه
تتغ� دوافع الجمهور وعملية
أبحاثنا هو كيف ي
اندماجهم ف ي� العرض ،عندما يتم إدخال بعض تلك
المالمح ف ي� الحفالت الموسيقية.
يف
الموسيقي� سابقًا؟
كيف كان عملك مع
أجريت ش
أبحا� ف ي� قاعات بروفة حقيقية،
منذ البداية،
ُ
ي

وليس ف ي� حجرات مظلمة مزودة بأزرار الضغط،
وركزت عىل ما يحدث عندما يقرأ العازفون النوتة
الموسيقية؛ ووجدت أن القارئ الجيد ل ينظر إل كل
أ
الم َتكَ ِّررة.
المالحظات ،لكنه يستطيع التقاط النماط ُ
يسمح ذلك لهم بالقراءة مع ف
أد� حد من الجهد مع
ت
ال� تنحرف عن الهدف،
ارتكاب «أخطاء ذكية» ،وهي ي
لكن بطرق موسيقية مقبولة ومناسبة.
ْ ف
أدخلت أخطا ًء متعمدة ف ي�
و� دراسة سابقة،
ُ
ي
قراء النوتة
قطعة
موسيقى .وبصعوبة وبطء؛ عزف ّ
الضعفاء أ
مدونة ،بينما عزف القراء
هي
كما
خطاء
ال
َّ
الجيدون ما يتوقعون وجوده؛ لكونهم استخلصوا
ِّ
ويث� ذلك
الب ْن َية الجوهرية للقطعة الموسيقية .ي
ِ
ف
الجمال
المع�
كب�ة :كيف ندرك
عالمة استفهام ي
ي
ف
والوجدا� للموسيقى؟
ي
جماه� حفالت الموسيقى؟
بدأت العمل مع
كيف
َ
ي
انتقلت من أ
البحاث عىل المناطق المعرفية «الباردة»
ُ
والدراك ـ إل موضوعات «دافئة»..
ـ مثل الذاكرة إ
العاطفة ،والنفعال ،والدافع ،وهي العوامل
ت
ال� تدفعك لتنهض من الفراش ف ي� الصباح.
ف ِّ
المحركة ي
و� دراسة سابقة ،طلبت من  100شخص
ي
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هل لذلك تطبيقات عىل االرتجال الموسيقى؟
استطاع الموسيقيون ف ي� القرن الثامن ش
ع� التجويد
أبدا «الكُونْ ِش ي ْ�تُو» بالطريقة
والرتجال ،ولم يعزفوا ً
الباحث� ف
ف
ذاتها مر ي ْ ف
إم�يال
�
من
فريق
ت� .ويدرس
ي ي ب
كوليدج لندن ،ومدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما
ف
ت
ال� تُ ِعيد إحياء فن الرتجال
ي� لندن ف ي َ
تأث� العروض ي
الكالسيىك ي� موسيقى الحجرة.
ف
أخ�نا
التجريبية،
الموسيقية
و� إحدى الحفالت
ب
ي
أ
ف
الجمهور عن السلوبَ ي ْ� اللذَ يْن سوف يستمعون بهما
للموسيقى نفسها ،لكننا لم نذكر لهم ت
ال�تيب .كانت
إحداهما مقطوعة موسيقية ُم َع َّدة سلفًا ،وتم ارتجال
أ
يف
العازف� .اكتشفنا ـ
الخرى ف ي� وقت العرض بواسطة
أ
الكهربا�؛ لقياس نشاط
باستخدام جهاز رسم المخ
ي
يف
يف
زمنيا ي ف
والمستمع�
الموسيقي�
ب� مخ
المخ ـ توافقًا ًّ
ف
تجلة ،خاصةً ي� لحظات تتضمن
ر
الم
أثناء العروض ُ َ
ً
انتقال مفاج ًئا ف ي� التناغم الموسيقي والحركة .وبوجه
عام ،ص َّنف الجمهور العروض الرتجالية بأنها ش
أك�
امتا ًعا من الناحية العاطفية.
الجماه�؟
أخ�نا عن عملك ف ي� محاولة ِا ْج ِتذَ اب
ي
ِب ْ
ت
ف
نوفم�  2013لفرقة «بري� سينفونيا»
حفل
قبل
ب
 ،Britten Sinfoniaوهي فرقة لموسيقى الحجرة
ف
«بروفَة» بدون مالبس
ي� المملكة المتحدة ،عقدنا ُ
رسمية ،وحاورنا الجمهور حول طبيعة وقيمة التعاون
يف
الموسيقي� ف ي� أداء برنامج للفن المعارص.
مع
ف
ف
الما�  ،أبدى
اير
ف�
بداية
�
حفل
ب
ق
ع
و
ب
َِ
ي
ي
يف
للموسيقي� عما استمعوا إليه
الجمهور رأيه
وشعروا به ،وهي فرصة تم اغتنامها بحماس
وبشكل مدروس .وتثبت مثل هذه المبادرات لرواد
الحفالت الموسيقية أنهم ليسوا فقط «غذا ًء لشباك
التذاكر» ،بل ش
أك� من ذلك ..ف ُه ْم مثل مستشارين
ف
أو ش�كاء .وقمنا بتوزيع استمارات استبيان ي� حفل
تأث�
نوفم� .وسوف نستخدم مجموعات لدراسة ي
ب
هذه التدخالت.
ف
و� ورشة يوم  1مارس ف
الما�ّ ،تم تبادل النتائج
أ ي
ي
ف
الموسيقي� والجمهور المرتبط بالدراسة.
الول مع
ي
وعىل الرغم من الطبيعة الوصفية للنتائج ،إل أنها
أ
ف
ترك�ا وضبطًا ،حيث يتم إدخال
تفيد ي� البحث ال شك� ي ف ً
ف
عمدا ي� مناسبات مختلفة،
أو استبعاد عوامل محددة ً
يغ�
أن
يمكن
كيف
بدقة
تأث�ها .ول نعلم
للتأكد من ي
ْ ي ِّ
ذلك ف ي� تجربة الحفالت الموسيقية ،ولكننا شغوفون
لكتشاف ذلك.
أجرت الحوار :جاشا هوفمان
الطبعة العربية |
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مهددة باالنقراﺽ.
ﺿفدع بنما الﺬهبي ( )Atelopus zetekiهو واحد من ﺁالﻑ األنواع التي أﺻبحت
َّ

علوم البيﺌة

الـوداع اﻷﺧيـــر

إنها دراسة متأنية متتبعة ألنماط وعمليات انخفاض التنوع البيولوجي على أ
الرض ،كما يقول بوب بلومفيلد.
ِّ
ِّ َ
ف� أول صفحات كتاب «النقراض السادس» إل ي ف
ل�ابيث
ي
أ
كول�تُ ،وصفَت ضفادع بنما الذهبية بـ«سيارة الجرة
ب
الصفراء» .وتال هذا عرض عديد من الموضوعات
وكشخص
المختلفة ..أميال ،وأفدنة ،ودرجات فهرنهايت.
ٍ
الدول للوحدات»،
أيضا إل بلد يستخدم «النظام
ينتمي ً
ي
وسيارات أ
أشد سوا ًدا من طائر الزرزور
لونها
به
جرة
ال
ّ
الورو� ،الذي تخ�نا كول�ت بأنه قد غزا مدينتها أ
أ
الم
ب
ب
بي
بدأت أتساءل عن طبيعة ما كتبت ،وكانت
«نيويورك»ُ ،
عالميا
ًا
ف
استكشا
عد
ي
الكتاب
هذا
أن
النهائية
المحصلة
ُ ُّ
ًّ
حقيقيا لظاهرة النقراض الجماعي.
ًّ
ف
الكب� ف ي� ال ّتنوع
كول�ت ي� كتابها عىل النخفاض ي
ترتكز ب
وت�ته
البيولوجي الذي بدأ بالفعل ،وسوف تتسارع ي
وإن كان منظورها ش
أك�
حتما عىل مدى العقود المقبلةْ ،
ً
كول�ت
تكتفي
ول
الظاهرة.
اتسا ًعا لما نعرفه عن هذه
ب
بال�د فقط ،لكنها تربط هذا بزياراتها للمواقع الميدانية
ت
ت
ال�
ب
ال� توضح جوانب الكارثة ي
ومخت�ات كبار العلماء ،ي
توشك عىل الظهور .وعىل سبيل المثال ..ففي محطة
ف
المرجا� العظيم ف� ت
أس�اليا،
بحوث نائية عند الحاجز
ي
ي
ف
كول�ت بعا ِلم الغالف الجوي يك� كالديرا ،الذي
تلتقي ب
يرجع إليه الفضل ف ي� صك مصطلح «تَ َح ُّمض المحيطات».
ف
ف
كول�ت
و� حديقة مانو الوطنية ي� يب�و ،تذهب ب
ي
لغابة
لستكشاف قطاعات العا ِلم مايلز سيلمان العرضية ٍ
ف
للتغ� المناخي .وعىل الرغم
بدأت بالفعل ي� الستجابة ي
من ي ف
ترك� كل عا ِلم من هؤلء عىل كائن واحد ،كنقطة
ف
ف
بداية ينطلق منها ي� دراسته ،كما يتضح ي� الكتاب ـ الذي
يحتوي عىل ثالثة ش
ع� ً
كول�ت أن
فصال ـ استطاعت ب
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تستمد أدلتها بشكل صحيح من نطاق واسع من أ
المثلة.
كول�ت كتابها بمناقشة مفهوم النقراض نفسه،
تبدأ ب
ع� .ت
الذي ظهر ألول مرة ف ي� القرن الثامن ش
وح� ذلك
أ
ستبعدةً،
الوقت ،كانت فكرة اختفاء النواع إل يغ� رجعة ُم َ
تغ� هذا مع
بسبب العتقاد بأنها مخلوقات مقدسة ،أ ْ
لكن ي َّ
الفكار المتضاربة،
ظهور حقيقة علمية وسط عديد من
وهي إدراك أن الرواسب أ
الحفورية تحتوي عىل بقايا أنواع
قائما يب�ف
انقرضت منذ تف�ة طويلة .وهذا التضارب كان ً
نظرية «الكوارث»  Catastrophismف ي� مواجهة نظرية
«الوت�ة الواحدة»  ،Uniformitarianismحيث تقر أ
الول
ي
ُِ ّ
أ
أخصا� العلوم الطبيعية جورج
ـ وهي إحدى بنات أفكار
ي
كاف� ـ بإمكانية فقدان جذري للحياة الحيوانية والنباتية،
ي
لكن
ناتج عن كارثة أبيئيةْ ،
تفس�
دون تقديم لي
ي
تطوري لما قد يحل محلها
من كائنات ،ف� ي ف
تف�
ي
ح� ِّ
ت
ال� استحسنها
الثانية ـ ي
التغ�
تشارلز لييل ـ حدوث ي ُّ
الجيولوجي بشكل تدريجي
يغ� محسوس ،دون كوارث
أو أحداث مفاجئة ،كامتداد
لنظرية التطور عن طريق
النتخاب الطبيعي لتشارلز االنقراﺽ السادس:
تاريﺦ غير ﻃبيعي
داروين.
إليﺰابيﺚ كولبرت
ت
كول�
تستعرض
ب
مطبعة ﻫنرﻱ ﻫولت،
النقراض الجماعي الذي 2014

حدث خمس مرات ،والذي يؤرخ لقصة الحياة عىل
الدلة الرئيسة أ
الرض ،مستكشفةً ـ بذكاء ـ أ
أ
لالسباب
ُ
كول�ت بالنقراض الواقع
المحتملة لهذا النقراض .تبدأ ب
يف
ف� الحد الفاصل ي ف
والباليوج� قبل
الطباش�ي
ب� العرص
ي
ي
ت
ال� وضعها
 66مليون سنة ،والنظرية ي
المث�ة للجدل ي
عا ِلم ي ف
الف�ياء النظرية لويس ألفاريز ،وولده عا ِلم
أ
ت
ف
الجيولوجيا وال� ،القائلة إن اصطدام ين�ك بالرض
هيم َنةُ ،مم ِّه ًدا الطريق
الم ِ
أدى إل القضاء عىل الزواحف ُ
أيضا ف ي� مزيج من
للثدييات
كول�ت ً
الصغ�ة .بحثت ب
ي
آ
الثار المحتملة لالنقراض الجماعي الذي وقع ف ي� الحد
أ
ف
ش
حوال
الفاصل يب� العرص ال
وردوفي� والسيلوري قبل ي
ي
سبب ف ي� فقدان  %85من
ت
والذي
 444مليون سنة،
َ
ّ
الحياة البحرية .فهل كان امتصاص ف
ثا� أكسيد الكربون
الول هو ما ي دفع أ
من قبل النباتات ال�ية أ
بالرض إل
ب
ِ
صحيحا ،فإن النكماش
إن كان هذا
عرص جليدي؟ ْ
ً
ت
الم�تب للمحيطات ،وانخفاض درجات الحرارة ،وزيادة
أ
ف
كسج� المسؤول عن الكيمياء البحرية ..كان
معدل ال ي
بتدم� الحياة.
كفيال ً ي
يىل ذلك دراسة كول�ت لنتائج أ
النشطة ش
الب�ية
ب
ي
عىل المستوى أ
البي� عىل مدى ي ف
أربع� ألف عام ،منذ
ي
اختفاء الكائنات الحيوانية الضخمة ف� ت
وتش�
أس�اليا .ي
ي
ف
وتأث�ها يغ�
كول�ت ي� هذا الصدد إل حجم أنشطتنا ي
ب
ح� اليوم ،بما �ف
المسبوق منذ عصور ما قبل التاريخ ،ت
ي
ذلك العتماد عىل الوقود أ
الحفوري ،وتحويل الغابات
والنظم اليكولوجية أ
ف
مدفوع� بطلب الغذاء
الخرى،
إ
ي
أ
والسلع أ
ت
آثارا ل يمكن
ك
ست�
نشطة
ال
هذه
ساسية.
ال
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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محوها ،وهذا هو سبب التوافق الم ت ف�ايد ف� آ
الراء
ُ
ي
العلمية بأننا نعيش ف ي� حقبة جيولوجية جديدة ،تُسمى
«عرص أ
ال شن� ي ف
وبوس�».
ف
تغ� المناخ
كول�ت ي� بحثها عن آليات عمل ي
تتعمق ب
َّ
المحيطات ،والت َفتت اليكولوجي ،أ
والنواع
وحموضة
َّ ُّ إ
الغازية وآثارها الكارثية عىل عديد من المجتمعات.
أ
ت
التسبب ف ي� ما تُطلَق
ال� ُعزي إليها ُّ
تلك النواع الغازية ي
عليها ظاهرة «بانجيا الجديدة» ..مثلما كان عليه الحال
ف
العظمى قبل  300مليون عام ،حيث
تماما ي� القارة ُ
ً
التنوع البيولوجي ،لكن مع انخفاض مصاحب
فيختلط أ ّ
ي� عدد النواع.
أ
انتقا�
هو
الموضوعات
لهذه
ت
كول�
تناول ب
ّ
إن ُ
ي
بالرصورة ،وقد ينتقد البعض أ
ف
السلوب الموجز الذي

�دت به بعض النقاط .عىل سبيل المثال ..رفْض
داروين لفكرة الختفاء المفاجئ أ
لالنواع بع� الحدود
ُ
يف
ب� الحقب الجيولوجية ،باعتبارها تف�ات شاسعة فُقدت
النصاف
من سجل أحفوري يغ� ُمكتمل ،لكنه ليس من إ
ش
سء لداروين حدث بعد قرن من الزمان ،وهو
نَسب ي
الن�ك أ
بالرض ،ت
تأث� اصطدام ي ف
ال�
فكرة
رفض
الذي
ي
ي
وضعها جورج جايلورد سيمسون ،والعديد من علماء
يف
«الوت�ة الواحدة».
المدافع� بقوة عن نظرية
الحاثة
إ
ي
آ
ف
حارصا الن؛ لكان  -حسبما أعتقد -اعتمد
داروين
كان
ولو
ً
ف ي� رده عىل مجموعة أدلةً ،
بدل من مجرد العتقاد .وكما
تلخص كول�ت بنفسها أ
المر ،فإن أحداث النقراض
ُ
ب
القاس
داروين
تصور
من
أك�
نطاق
عىل
تقع
الجماعي
ب
ي
للطبيعة ،كسطح مرن يغرس فيه  10000وتد ،كرمز
أ
لالنواع الحية ،تتعرض لمجموعة متتالية من ف
الرصبات.
تتنحى
ي
وتش� فرضية آل ألفاريز إل آلية واضحةَّ ،
ت
جانبا بعد وقوع
تتكيف ً
جيدا ً
ال� ّ
بواسطتها الكائنات ي
كارثة طبيعية ،يعاد بعدها توزيع الكائنات من خالل
النتخاب الطبيعي.
قدم كتاب «النقراض السادس» ـ بوضوح ـ السياق
يُ ِّ
ِّم� ف� س� الحياة عىل سطح أ
ف
الرض.
ك
المتح
والعملية
ي ي ي
أ
ف
كول�ت عن البحث
خ� ،تكتب ب
و� الفصل ما قبل ال ي
ي
ت
عن أجزاء الشفرة الجينية ال� تمنح ش
الب� قدرات
ي
والبداع
المثابرة الفريدة من نوعها ،واستخدام الرموز ،إ
والتواصل الجتماعي .ربما نكون «أنوا ًعا دخيلة»،
كب� منذ
بتغي� البيئة المحيطة بنا بشكل ي
لكننا قمنا ي
بداية ظهورنا .والعنوان الفرعي للكتاب ـ «تاريخ يغ�
طبيعي» ـ يُصبح دقيقًا فقط طالما نرى أنفسنا خارج
نطاق الطبيعة .والحقيقة أن مستقبلنا ل ينفصل عن
مستقبل محيطنا الحيوي ،فخرق الحدود آ
المنة للكوكب
ف َْ
أنظمة أ
الرض ،مثل المناخ ـ
حتملة ي�
الم َ
ـ نقاط التحول ُ
سوف تكون له عواقب يغ� ش
مبا�ة ،ول يمكن التنبؤ بها
عىل جميع أ
النواع ،بما ف ي� ذلك النوع ش
الب�ي.
إن النقراض الجماعي الذي حدث خمس مرات
ي ب�هن عىل أن نجاح ف
الما� ل يُشكل ضماناً للبقاء
ُعىل قيد الحياة ،حيث نجد يقائمةً أ
بالنواع السائدة ال�ت
ي
فشلت ف ي� تَ َخطِّي كل «لحظات الذعر» هذه .تتعرض
كول�ت لهذا بشكل طفيف ،لكنها تتوقف عن البحث
ب
حول ما يمكننا القيام به؛ إلحداث فرق بالنسبة إل
مستقبل الحياة عىل أ
الرض .وتظل إمكانيات التكيف
ف
أ
التحول ي� حاجة إل مزيد
البي� والتخفيف من حدة
ُّ
ي
من البحث؛ لستكمال هذا الجهد.
بوب بلومفيلد متخصص مستقل ف ي� تبسيط العلوم
للجمهور يغ� المتخصص ،يقيم ف ي� لندن.
ت ف
و�bob_bloomfield@bobania.f9.co.uk :
بال�يد إاللك� ي

ملخصات كتب
الطاعون والكوليرا

ﺃند ْر ُوود( ،ليتﻞ ،براون )(2014
باتريك ديفيﻞ )ترﺟمة ﺟيﻪ .ﺃَ .

باستير آنذاك ـ الجرثومة
في عام  ،1894اكتشف ألكسندر يرسين ـ تحت رعاية لويس ُ
المسببة لمرض اجتاح أوروبا لعدة قرون ،وهو الطاعون الدبلي .وقد
الع َص ِويَّة ()bacillus
َ
ِّ
وتؤرخ رواية باتريك ديفيل ـ وهي أفضل
له.
ا
تخليد
(،)Yersinia
يرسينيا
أُطلق عليها اسم
ً
ِّ
النجليزية ـ بأسلوب
أند ْر ُوود إلى اللغة إ
مبيعا باللغة الفرنسية ،وترجمها جيه .أَ .
كتاب ً
بالغي لحياة يرسين الحافلة أ
بالحداث .تبدأ الرواية برحلة خروج العا ِلم من باريس في
لتسجل وقائع رحالته الستكشافية
الحرب العالمية الثانية ،ثم تغوص في أعماق التاريخ؛
«الفاق الجديدة» ـ آنذاك ـ ِّلعلم أ
في فيتنام والفلبين ،ومن ثم آ
الحياء الدقيقة في خضم
اضطرابات القرن العشرين.

األعماﻕ :األﺻول المتطورة لوباﺀ االكتﺌاﺏ
يوناﺛان روتنبرﺝ ،بي ِﺰيك بوكﺲ )(2014

يجزم عا ِلم النفس جوناثان روتنبرج أن الكتئاب هو سمة نتجت عن التطور ..فهو وسيلة
تعرقل مسيرتنا في الحياة ،حتى نتمكن من إدراك العقبات التي تواجهنا .ويزعم روتنبرج
آ
نسبيا ـ قد يتفاقم هذا «العون» المفيد في إدراكنا ألنفسنا،
أنه في بيئة اليوم ـ المنة ًّ
ويقدم
وأن المناهج الحيوية الصارمة وجلسات العالج ليست فعالة في كل الحالتِّ .
ّ
روتنبرج نتائج إكلينيكية ،وبحوثًا تجريبية ،وبراهين متواترة ،وتجربة شخصية لالكتئاب في
دراسته عن ُم َس ِّببات وعوامل تفاقم المرض ،وبراهين تشير إلى طرق للشفاء منه ،ومذهب
البيولوجيا النفسية.

عصر اﻵلة الﺜاني :العمل والتقدم والرخاﺀ في ﺯمن
التكنولوجيات البارعة

إريك برينﺠولفﺴون ،وﺃندرو مكاﻓي دبليو .دبليو .نورتون )(2014

المقارنة للتقدم العلمي والرقمي ،يطرح إريك برينجولفسون ،وأندرو
في هذه الدراسة
ِ
متأهبين لحصد مكافآت ضخمة؛ في حالة ما إذا
مكافي فكر َة أننا نقف أمام «منعطف»ِّ ،
دفَعنا بقفزة البتكار إلى أ
المام .ويقوم الكاتبان بمسح المشهد الرقمي للتقدم المطَّرد في
َ ْ
القدرات والتطبيقات الحاسوبية ،والمنافع التكنولوجية وتوزيعها غير المتوازن ،والسياسة
الم َّت َب َعة ،بشكل يغلب عليه التفاؤل المحسوب .هذا الكتاب مكتظ بتحليالت لكل شيء..
آ
والنسان ،حتى حالة التعليم في الوليات المتحدة.
ِمن تَ َنافُس اللة إ
فتيات يدخلن َ
عالم التكنولوجيا! تاريﺦ الواليات المتحدة
في تعليم الهندسة للنساﺀ

إيمي سو بيكﺲ ،مطبعة معﻬد ماساتﺸوستﺲ للتكنولوﺟيا )(2014

فتحت الحرب العالمية الثانية أ
البواب على مصراعيها أمام آلف النساء في الوليات
المتحدة؛ للحصول على فرصة في مجال هندسة الطائرات .ففي الخمسينات من القرن
المتحمسات للحصول على درجة علمية في مجال الهندسة
العشرين ،اصطدمت الكثيرات
ِّ
الناث تمثل أقل من  %1من طلبة الهندسة .ومع التركيز على
بعقبات؛ ولذلك ..كانت نسبة إ
المؤرخة
ثالثة من أهم المعاهد التكنولوجية (كاليفورنيا ،وجورجيا ،وماساتشوستس) ،تروي
ِّ
العلمية إيمي سو بيكس كيف أن هؤلء الالتي اعتبرن «غريبات (في أحسن أ
الحوال)،
ُ
تقدما في سد الفجوة بين الجنسين .فاليوم ..تحصل
ومنبوذات (في أدناها)» أحرزن ً
النساء على ُخ ْمس الدرجات العلمية في هذا المجال.
الجنس ْين
وقلِ قون :بقاﺀ
محاربون َ
َ

ﺟويﺲ ﻑِ .بنِ نﺴون مﻊ ﻫنرﻱ ماركوﻓيتﺲ ،مطبعة ﺟامعة ﺃكﺴفورد )(2014

في هذه الدراسة المثيرة ،تنقلب عالمة النفس جويس ِب ِننسون على نظرية علم الجتماع
أن الرجال أكثر تنافسية .وتطرح
إن جنس النساء اجتماعي أكثر ،في حين ّ
السائدة القائلة ّ
بننسون أن الجنسين يبديان الختالفات أ
القوى في سلوكهما ،التي تدعم بقاءهما على
ِ
ِالمدى الطويل .فميل الفتيات للجدال مع آ
الخرين مرتبط بالحاجة التطورية إلى فرز
أ
أ
دائما
الشخاص الذين سوف يساعدونهن في رعاية الطفال ،لكن الكاتبة ترى أن النساء ً
غالبا ما يتعاون الرجال فيما بينهم في
ما تتنافسن على الرجال .وعلى النقيض من ذلكً ..
المنافسة ضد جماعات أخرى.
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مراسـالت
التنوع
يجب على لجنة
ّ
الحيوي االلتزم بالقواعد
للتنوع الحيوي
تتبنى اللجنة الدولية ّ
حاليا
()IPBES
وخدمات ال ُّنظُم البيئية
ً
أول برنامج من برامج عملها للفترة بين
عد هذا وق ًتا
عامي  ،2014و .2018ويُ ّ
مناسبا لتقييم ما إذا كانت قواعد التعاقد
ً
التي ُح ِّددت لنجاحها قد ُو ِض َعت موضع
التنفيذ أم ل (E. Turnhout et al.
 .)Nature 488, 454–455; 2012وسنجد
أنه ما زال هناك بعض حالت القصور
الخطيرة التي قد تسيء إلى شفافية ما
يصدر عن اللجنة ومصداقيتها ،ما لم
تُعالَج تلك الحالت على الفور.
بعض هذه القواعد التسع (من
القاعدة  1إلى  ،9راجعgo.nature.com/ :
الن ،على أ
 )guc1gkيتبع بالفعل آ
القل
ُ َّ َ
جز ًّئيا ،ومنها :تحديد مواعيد واضحة
لتقارير سير العمل (قاعدة )8؛ والمطالبة
أسلوب غير مركزي في العمل،
باتباع
ٍ
المحلية
المجتمعات
معارف
اعي
ير
ّ
وحاجاتها وظروفها (قاعدة  )1التي
انعكست في عدة إنجازات؛ ويجري كذلك
التعامل مع معظم الوظائف المطلوبة
مبر ٌر
بالتوازي (قاعدة  .)2والتفاؤل َ
الح ِذر َّ
المزمع
فمن
بالنسبة للقاعدتين ( ،3و:)5
َ
تشكيل مجموعات من الخبراء لمناقشة
الشروط والطرق العلمية ،وستكون أنظمة
المعرفة غير العلمية مشمولة.
هذا ..ولم يشارك الفاعلون من
غير النخبة كما يجب ،كما أُرجئت
القرارات الخاصة بالتزام المساهمين
وباستراتيجيات التواصل ،مما سيكون
له تأثير على ٍّكل من القاعدتين ( ،3و)5؛
وينطبق هذا على ضم «المنظمات
والشبكات المدنية الموثوقة» (قاعدة .)7
إضافة إلى ذلك ..فإن مشاركة
المساهمين هامشية في إجراءات
متعددة
الترشيح لعضوية لجنة الخبراء ّ
الختصاصات ( ،)MEPوكذلك في ترشيح
خبراء للعمل على منجزات اللجنة،
ل يشاركون مطلقًا في عملية الختيار
(قاعدة  .)4وهناك خلل في التوازن بين
أ
العضاء المختارين للجنة الخبراء (تضم
اللجنة  22عا ِلم طبيعة واقتصاديَّين
واحدا .أما التمثيل
اثنين ،وعا ِلم اجتماع ً
واضحا
وليس
النسائي فيها ،فضعيف).
ً
القلية من أصحاب آ
إن كانت أ
الراء
ْ
شرك في عمليات اللجنة،
المخالفة س ُت َ
صعبا
أم ل (قاعدة  .)6يبدو أنه سيكون ً
إعادة تقييم عمليات اللجنة وتطويرها
نظرا إلى أن أعضاءها قد
(قاعدة ً ،)9
أعلنوا عدم استعدادهم للتفاوض من
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رسميا على القضايا.
جديد بعد التفاق ًّ
الرس أوبجينورت ،ستيفان هو ِتس،
جامعة ماربورج ،ألمانيا.
opgenoorth@uni-marburg.de
هارولد موني ،جامعة ستانفورد،
كاليفورنيا ،الوليات المتحدة.

مستودع على اإلنترنت
لدفاتر المختبرات
قضى المكتب أ
المريكي لسياسات العلوم
والتقنية ( )OSTPالعام الماضي بأن
تكون جميع المقالت والبيانات الخاصة
حكوميا متاحةً للوصول
الممولة
بالبحوث
َّ
ًّ
الحر ،إل ّ أن دفاتر المختبرات لم تكن
مشمولة في القرار (راجعgo.nature. :
 .)com/fijt2fوبهذه المناسبة ..أدعو
الباحثين إلى توقيع عريضة (راجع http://
توسع القر َار ليشمل
ِّ )wh.gov/l5gv0
مستود ًعا ً
قابال للبحث ،يضم بيانات أهم
دفاتر المختبرات ،كتلك المستعملة في
صياغة براءات الختراع أ
المريكية.
ولعل أحد أ
ّ
السباب التي دفعت
المكتب إلى محو ِذكر دفاتر المختبرات
من قراره هو صعوبة تخمين القيمة
القانونية لها ،إل أن الوصول إليها بسهولة
مفيد بمقدار ما تفيد أ
الدلّة عند التقاضي
بشأن البراءات ،ويمكن أن تكون مفيدة
النتاج،
لحل المشكالت
المعرقلة إلعادة إ
ِ
التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية
وطبية على المنتجات والعمليات .كما أن
هذه الدفاتر تعمل بمثابة أرشيف للبيانات
الخام غير المعالجة؛ لتضاف إلى السجل
العلمي والطبي.
وباعتبار المكتب أ
المريكي للبراءات
ممو ًل بالكامل بأجور
والعالمات َّ
مستخدميه ،وبصفته وكالة تهدف إلى
حبذ أن ينظر
إقرار نتائج البراءات ،يُ َّ
عملية الشراء أ
الولي
المكتب في تمويل
ألجهزة تخزين البيانات ،وتخصيص
مصاريف لتأسيس مستودع لبيانات دفاتر
المختبرات.
شانون بوهله ،ليما ،أوهايو ،الوليات
المتحدة.
sb838@cantab.net

التحول إلى مقياس
ُّ
كربوني للعمالت
المقدم من روبرت
إلى جانب اللتماس َّ
كوستانزا  Robert Costanzaوزمالئه
الجمالي
بالتخلي عن الناتج المحلي إ

كمقياس للنجاح القومي (انظرNature :
 ،)505, 283–285; 2014نعتقد أنه ثمة
ماسة إلى تغيير الطريقة التي تُق ََّدر
حاجة ّ
بها العمالت ،وذلك باستخدام «معيار
كربوني» جديد يربط ما بين القتصاد
والبيئة.
سوف يسري هذا المعيار بطريقة
أ
أ
جنبية
شبيهة بسريان قاعدة الوراق ال ّ
القابلة للتحويل إلى ذهب (gold-
 ،)exchange standardفيما عدا أن
قيمة عملة دولة ما سيتم تحديدها
بمخزونها المحفوظ والقائم من الكربون
الحفوري وغير أ
أ
الحفوري .وسوف تحتاج
الحكومات أن تقرر ما إذا كانت ستجازف
بتقليص قيمة عمالتها بواسطة استنفاد
مخزون الكربون ،وذلك مع الحفاظ على
عهدها بإبقاء مخزون الكربون أ
الحفوري
عند  ،%80كإجراء وقائي ضد التغير
المناخي الشديد.
غيرت
الثانية،
العالمية
بعد الحرب
ّ
الستثمارات الضخمة من اقتصادات
الوليات المتحدة ،والتحاد السوفيتي،
والمملكة المتحدة بشكل جذري .وفي
وجه التغير المناخي ،نجد أن نظام
الطاقة العالمي آ
الن في حاجة إلى
البتكار.
جون ر .بورتر ،جامعة كوبنهاجن،
الدنمارك.
jrp@plen.ku.dk
ستيف راتن ،جامعة لينكولن ،نيوزيلندا.

المقاوم
السل
ِ
للعقاقير يمكن احتواؤه
المقاوم
إن َوقْف تَف َِّشي مرض السل
ّ
ِ
لعديد من العقاقير ( )MDR-TBفي روسيا
ً
الطالق (Nature
ليس
مستحيال على إ
 .)http://doi.org/rf3; 2014فقد أمكن
المقاوم لعديد
منع انتشار أوبئة السل
ِ
من العقاقير ،و إبطال أثرها في لتفيا،
وإستونيا ،وهونج كونج ،والوليات
المتحدة ،وحتى في مقاطعتي أوريل
وتومسك الروسيتين اللتين تأثَّرتا بشدة،
وذلك باستخدام سياسات مدروسة،
ورعاية طبية ُم َرك ََّزة.
إن احتواء النتشار الجوي للسل
المقاوم لعديد من العقاقير يتطلب
ِ
عرقلة انتقاله ،وعالج المرض المتفشي
بالمضادات الحيوية المناسبة لفترة زمنية
سليمة ،وكذا عالج العدوى الكامنة،
وتحديد مواطن الحالت المصابة ،والذين
هم على اتصال بتلك الحالت.
ونتيجة لالإصرار السياسي وسلسلة من

برامج التدخل ،قلَّصت هيئة خدمات
تومسك أوبالست تي بي (Tomsk Oblast
 )TBـ بالتعاون مع مؤسسة بارتنرز إن
ِهلث ( ،)Partners In Healthومقرها
بوسطن بولية ماساتشوستس أ
المريكية ـ
المقاوم لعديد
حالت تفشي مرض السل
ِ
من العقاقير من  823حالة في عام 2002
إلى  328حالة في عام  .2012وجاء هذا
التراجع كنتيجة للتغيرات الهيكلية (منشآت
أفضل ،ومواقع عالج ،وعناية مجتمعية)،
الكلينيكية (نظم دوائية
والتحسينات إ
لالفراد ،ومعالجة قوية آ
مخصصة أ
لالثار
السلبية) ،والتدخالت الجتماعية
(مح ِّفزات عالجية ،ومساعدات تتعلق
بالطعام والمواصالت).
المقاوم لعديد
السل
إن تركيبية عالج
ِ
من أ
المراض ،وتكلفة عالجه ،تثقل كاهل
المرضى ومسؤولي الرعاية الصحية .ونحن
ماسة إلى تشخيصات أفضل،
بحاجة َّ
وعالجات أسرع وأقل ُس ِّم َّية ،وإلى مزيد
من أ
البحاث والموارد .وحتى في ظل

الموارد القائمة ،من الممكن تحقيق
إنجازات أكثر بكثير.
ليسم ،مجموعة ِت ِري ْت ِم ْنت أكشن
إريكا ِّ
 ،Treatment Action Groupنيويورك،
الوليات المتحدة أ
المريكية.
Erica.lessem@treatmentactiongroup.
org
سلمان كيشاوجي ،كلية طب هارفارد،
بوسطن ،ماساتشوستس ،الوليات
المتحدة أ
المريكية.

عالجات «ستامينا»:
حان الوقت إليقافها
شارك ماورو فيراري ـ الرئيس المرشح
لواحدة من اللجان التي تأسست من أجل
تقييم العالج بالخاليا الجذعية المثير
للجدل ،الذي تستخدمه مؤسسة ستامينا
اليطالية ـ في
 Stamina Foundationإ
يناير الماضي في برنامج تليفزيوني شهير
( Le LeneانظرNature http://doi.org/ :
 .)rkj; 2014وبغض النظر عن غموض
بعض تعليقاته ـ كما هو مبين في تصحيح
لتقريرك ـ فإننا نعتقد أنه كان ينبغي أن
يرفض اللقاء التليفزيوني ،ألن البرنامج
عتبر مؤيِّ ًدا ـ إلى حد كبير ـ
سالف الذكر يُ َ
لمؤسسة ستامينا.
لقد انتهك العالج ـ الذي تقدمه
المؤسسة ـ جميع القوانين واللوائح
الموضوعة لحماية المرضى .وقد حظر
المعهد الوطني التابع لوزارة الصحة ()ISS
أ
اليطالية ( )AIFAبالفعل
ووكالة الدوية إ
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الكلينيكي للخاليا التي تنتجها
الستخدام إ
شركة «ستامينا» ،بسبب إخفاق الشركة في
اللتزام بمعايير أ
المان.
وقد راسلنا وزارة الصحة؛ داعين إيّاها
حدا لعالجات الخاليا الجذعية
أن تضع ًّ
التي تقدمها شركة «ستامينا» .إن الوزارة
بحاجة إلى أن تفسر للبرلمان أن الحاجة
ل تستدعي لجنة علمية بعد آ
الن ،في ظل
مريضا تلقوا
الدليل الموجود على أن ً 36
عالجا حسب بروتوكول شركة «ستامينا»
ً
الكلينيكي
ـ الذي أشرفت على تطوره إ
مستشفى بريسكيا المدنية ـ لم تظهر
عليهم عالمات التحسن قَط.
سيلفيو جراتيني ،معهد ماريو نيجري
أ
لالبحاث الدوائية ،ميالن ،إيطاليا.
Silvio.garattini@marionegri.it
جيوسيبي ريموزي ،معهد ماريو نيجري،
بيرجامو ،إيطاليا.
جيانلوكا فاجو ،جامعة ميالن ،إيطاليا.
ألبرتو زانجريلو ،جامعة فيتا-سالوت سان
رافاييل ،ميالن ،إيطاليا.

عالجات «ستامينا»:
الكلمة األخيرة للسجالت
مبررا
في رأينا ،لم يكن التصحيح ً
النترنت
الخبارية على شبكة إ
لقصتكم إ
التي وردت فيها تعليقات أدلى بها ماورو
فيراري في يناير الماضي في مقابلة
شخصية تليفزيونية عن مؤسسة «ستامينا»
اليطالية وعالجاتها المثيرة للجدل بالخاليا
إ
الجذعية ( Nature http://doi.org/
 .)rkj; 2014وفيراري هو الرئيس المقترح
الم َش َّكلَة للتحقيق
للجنة العلمية الثانية ُ
في بروتوكول مؤسسة «ستامينا».
ً
أول ،نرى أنه من غير المناسب أن
التصحيح أفضى إلى استبعاد تصريح
غامض لفيراري حول الفرص المزعومة
التي قد تمنحها عالجات مؤسسة
«ستامينا» إليطاليا.
صححتم إشارته المزعومة
ثانيا ،لقد َّ
ً
لمؤسسة «ستامينا» باعتبارها «أول حالة
مهمة في مجال الطب التجديدي (في
اعما أنه كان يشير في واقع
إيطاليا)» ،ز ً
أ
المر إلى قضية مؤسسة «ستامينا»،
باعتبارها «أول قضية مهمة تُ ْنظَر أمام
القضاء» في إيطاليا .ولم تكن هناك أي
إشارة لقضية تُنظَر أمام المحكمة في
تصريحات فيراري بالمقابلة الشخصية
التليفزيونية.
أيضا في هذه المقابلة إن
قال فيراري ً
القرارات التي اتخذت إثر تقييم اللجنة
ستؤثر على أجيال قادمة من المرضى
و»حالت أخرى كثيرة» في المستقبل.
ويُ َناط تنظيم العالجات الجديدة
والمصادقة عليها بوكالة أ
الدوية
اليطالية التي تعمل في إطار القوانين
إ

ذات الصلة ،لكنها ل تعمل بالتعاون مع
رئيس للجنة علمية.
لقد جعلت قضية مؤسسة «ستامينا»
من إيطاليا ساحة معركة للمصالح التجارية
المحلية والدولية وجماعات الضغط
المناوئة للقوانين .وتشوه هذه المصالح
والجماعات تقنين العالجات الجديدة،
باعتباره َعق ََبة أمام التوفير السريع
للعالجات للمرضى ،ل كوسيلة لحماية
الناس من الستغالل والحتيال.
في العام الماضي ،كانت إيطاليا قاب
قوسين أو أدنى من تخفيف حدة اللوائح
الم َنظ َِّمة لعالجات الخاليا الجذعية
ُ
فرضا في
الوسيطة (حسب استخدامها ً
بروتوكول مؤسسة «ستامينا») بواسطة
إعادة تصنيفها كأعضاء مستزرعة ،أ
المر
َ
وكالة أ
الدوية
الذي يساعد على تجاوز
اليطالية ،ويفتح الباب على مصراعيه
إ
ُلم َر ِّوجي العالجات غير المثبتة .ومن حسن
اليطاليين حالوا دون
الحظ أن العلماء إ
عتبر جائزة الخدمة العامة لعام
ذلك .وتُ َ
 2014التي ُمنحت لنا (باولو بيانكو ،وإلينا
كاتانيو ،وميشيل دو لوكا) فيما بعد من
الجمعية الدولية ألبحاث الخاليا الجذعية
برهانا على أ
الثر العالمي لهذه المسائل
ً
التي تثيرها قضايا عديدة حول العالم.
باولو بيانكو ،جامعة سابينزيا في روما،
إيطاليا.
Paolo.bianco@uniroma.it
إلينا كاتانيو ،جامعة ميالن ،إيطاليا.
ميشيل دو لوكا ،جامعة مودينا وريجيو
إيميليا ،مودينا ،إيطاليا.
أ
اليطالية ،روما،
لوكا باني ،وكالة الدوية إ
إيطاليا.

الحصول على تعويضات ،إذا تم تطبيق
اختبار العينات التدميريّة؛ للتمييز بشكل
قاطع بين العاج الحقيقي والصناعي
(H.G.M. Edwards and D.W. Farewell
;Spectrochim. Acta A 51, 2073-2081
.)1995
لقد قام زهاو زهو ـ كضابط بوحدة
تطبيق القانون بمكتب أ
المن العام
لحماية الغابات ،في يونان بالصين ـ
بالتحقيق في  57قضية تجارة عاج مشتبه
فيها وغير قانونية منذ عام  .2011ومن
بين هذه القضايا ،حدث في  27حالة
محاولة إخفاء عينات العاج أ
الصلي
ِّ
بخلطها بالعاج الزائف ،حيث تَ َّبين أن
العدد الفعلي ِلقطَع العاج الصناعي 513
قطعة فقط من  .1714وقد أخضع جميع
المتقاضين منتجاتهم طواعية لختبار
العينات التدميرية ،مؤكدين تعرضهم
ِّ
الموردين.
للغش من ِق َبل
ِّ
يبدو أن القضاء على تجارة العاج غير
القانونية ليس وشيكًا .ففي عام 2013
فقط ـ على سبيل المثال ـ نجح ضباط
الجمارك بشيامن ،بالصين ،في ضبط
حوالي  12000كيلو جرام من العاج
المستورد ،وتم القبض على ثالثة مواطنين
صينيين بتهمة تهريب  1800كيلو جرام
من العاج من تنزانيا.
زهاو-مين زهو* مكتب مدينة يونان أ
لالمن
العام لحماية الغابات ،كونمينج ،الصين.
Zhouzm81@gmail.com
*بالنابة عن ُ 4م َوق ِِّعين مشاركين .وللقائمة
إ
الكاملة ..انظر:
Go.nature.com/prbm3o

اإلدمان :العديد من
المساهمة
ِ
العاج الصناعي يفشل في العوامل
منع التجارة غير القانونية
حاليا تصنيع العاج
أصبح إ
بالمكان ً
المميزة للعاج
ذاتها
بالمعايير
الصناعي
ِّ
أ
الصلي (انظرM. E. Sims et al.:
،)Ethnobiol. Lett. 2, 40-44; 2011
حيث إن ثمنه في الصين يبلغ حوالي
 %14فقط من ثمن العاج الحقيقي .تَ َّم
تصنيعه ألول مرة في عام 1865؛ لحماية
أنياب الفيلة من تحويلها إلى ك َُرات بلياردو
(براءة اختراع أمريكية رقم ،)50359 :لكنه
لم يوفر البديل الذي يبحث عنه علماء
الحفاظ على البيئة ،ووحدات تطبيق
القانون بالصين.
ونتيجة للتشابه الكبير بين العاج
الصناعي أ
والصلي ،كان بإمكان التجار
المهرب
الفاسدين ـ الذين يجلبون العاج
َّ
الدعاء بأنه صناعي،
غير القانوني ـ إ
وكذلك تمرير العاج الصناعي على أنه
أصلي عند بيعه .وقد يتفاقم الوضع عن
طريق التجار الشرعيين ،حيث يحق لهم

إن التأكيد على أن إدمان المخدرات هو
مرض دماغي ()Nature 506, 5;2014
مثيرا للجدلِ ،من
يُ َع ّد تبسيطًا ُم ِخ ًّال ً
دائما على السيارة لدى
شاكلة إلقاء اللوم ً
وقوع حادث.
دمان
ال
يصبح
القياس،
هذا
من خالل
إ
ُ
والمخ هو المركبة:
هو حادث السيارة،
ُّ
قائد السيارة يسهم بالمكون النفسي،
والموجودون على الطريق يمثلون العوامل
الجتماعية ،وظروف الطريق تماثل
البيئة .ومن ثم ،فإن النظر إلى أحد هذه
المكونات باعتبارها السبب أ
الساسي في
الدمان ـ كما هو الحال في نموذج المرض
إ
الدماغي ـ يغفل أهمية سائر المكونات.
ثمة مخاطرة في أن تعوق هذه النظرة
الختزالية البيولوجية تقديم أي حلول
تقوض
لعالج مشكلة إ
الدمان؛ كما أنها قد ِّ
أي استجابة معتبرة لقضية الحظر ـ
السياسي في أ
الساس ـ على استخدام
الدمان،
الحيوانات في بحوث عالج إ
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حيث إن هذه النظرة ذاتها تخضع
لعديد من العوامل الجتماعية والنفسية
والبيئية المهمة.
جون أ .كنينجهام الجامعة الوطنية
أ
السترالية ،كانبيرا ،أستراليا.
John.cunningham@anu.edu.au

اإلدمان :ليس مجرد
خلل دماغي
بغض النظر عن قضايا حقوق الحيوان
التي تناقشها ،فإننا على خالف مع نظرتك
أحادية الجانب لالإدمان ،باعتباره ً
خلال
أيضا مع ا ِّدعائك
دماغيا ،وعلى خالف ً
ًّ
بأن هذا الرأي ليس محل جدل كبير بين
العلماء (انظر.)Nature 506, 5; 2014 :
لقد تم اعتبار علم أ
العصاب ـ استنا ًدا
على عديد من أ
الدلة والوثائق ـ مجرد
عامل وحيد من العوامل العديدة والمهمة
التي تؤثر في إدمان المخدرات.
ول يمكن الفصل بين عملية تعاطي
المخدرات من جانب ،والسياقات
الجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية
والقانونية والبيئية من الجانب آ
الخر .إن
تقوض التأثير البالغ
هذه النظرة القاصرة ِّ
لظروف الناس واختياراتهم على السلوك
الدماني ،حيث إنها تقلِّل من شأن أفكار
إ
ومشاعر وسلوكيات المدمنين الحاليين
والسابقينً ،
فضال عن استخفافها
بالتأثير البالغ لحمالت الصحة العامة،
الحد ِمن
وإصدار القوانين من أجل ّ
تعاطي المخدرات.
تعقيدا من أن
أكثر
دمان
ال
إن عملية إ
ً
تقتصر مواجهتها على مستوى البحوث
الطبية فحسب .ومن ثم ،فإن مقاربات
متنوعة عديدة ترتكز على مستويات
مطلبا ضروريًّا.
متباينة من التحليل تصبح ً
ديريك هايم* جامعة إيدج هيل،
أورمسكيرك ،المملكة المتحدة.
.heimd@edgehill.ac.uk
مشاركًا .وللقائمة
إ
بالنابة عن  94موق ًِّعا ِ
الكاملة ..انظر:
go.nature.com/ehujzh

اإلسهامات
يمكن إرسال مراسالتكم
إلى العنوان التالي:
correspondence@nature.
 ،comوذلك بعد االطالع على
اإلرشادات لدى الصفحة التالية:
،go.nature.com/cmchno
لقرائنا الكرام التعليق
كما يمكن ّ

مباشرة على شبكة اإلنترنت
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أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

السرطان الخاليا السالفة السابقة
للتسرطن باللوكيميات الحادة تكون
محددة وثابتة ص56 .

دوامات المحيط
علوم المحيطات ّ
البالغ قطرها عشرات الكيلومترات يمكنها
رسم أ
النظمة البيئية المحلية ص57 .

أحياء التجديدية اكتشاف بروتين
يشير إلى دور إشارات أ
الوعية الدموية في
تجديد أ
النسجة ص61 .

العلوم الجوية

الجسيـمات غيـر المتطـايـرة من
األكسـدة السـريـعة

ظلت الكيفية التي تتكون وتنمو بها جسيمات الرذاذ من أ
البخرة التي تنتجها النباتات ،لغ ًزا عص ًيا على الحل .غير أن نتائج مفادها أن المركبات المؤكسدة تتكون
بصورة مباشرة من المركبات العضوية المتطايرة ،قد تقدم ً
حل لهذا اللغز.

جوردون مكفيجونز

في العدد الصادر في نهاية شهر فبراير الماضي من مجلة
 ،Natureأورد إين وزمالؤه 1كشفهم إلنتاجية عالية من
مؤكسدة عند انبعاث مركبات عضوية متطايرة من
مركبات َ
مصادر حيوية تم تعريضها لظروف شبيهة بالجو .هذه
المالحظة قد تساهم في سد الفجوة بين الكتلة المقاسة
من جسيمات الرذاذ العضوي في الجو ،وتلك التي تتنبأ بها
النماذج .كما أنها قد توضح الصلة بين آلية المواد العضوية
وتكون جسيمات الرذاذ ،وتسليط
المتطايرة حيوية المنشأ ُّ
الضوء على الدورات الرئيسة للتغذية المناخية الراجعة.
جسيمات الرذاذ العضوية واسعة النتشار في الجو
العالمي .2وهي تتكون من جسيمات أولية ،تنبعث بصورة

مباشرة إلى الجو ،وجسيمات ثانوية ،تتكون من نواتج أكسدة
المواد العضوية المتطايرة بشرية وحيوية المنشأ .بالنسبة
لمجموع الرذاذ الكلي ،فتحديد مساهمة الجسيمات الثانوية،
أمر
التي تتكون من أكسدة انبعاثات النباتات الطبيعيةٌ ،
معقد وغامض .ولربما يطغى الرذاذ العضوي الثانوي ()SOA
على جسيمات الرذاذ أ
الولية ،إذ تقدر 3مساهمة المصادر

الحيوية ،في بعض الظروف ،بنسبة تصل لـ 90%من الرذاذ
العضوي الثانوي.
فهم الدور الذي تقوم به الجسيمات الجوية
الموجودة طبيعيا أمر صعب .وبسبب غموض آ
الليات،
ً
عجزت النماذج التي تعمل "من القاعدة إلى القمة"،
والتي تتنبأ بتراكيز جسيمات الرذاذ الجوي عبر وصف
صريح لنبعاثات وأكسدة أسالفها ،عن التنبؤ بالكتلة

STEPHEN J. KRASEMANN/SPL

لاللية التي تتكون بها المركبات عالية أ
الشكل  | 1غيوم الغابات .قد يساعد اكتشاف إين وزمالئه 1آ
الكسدة بصورة مباشرة من
النبعاثات الحيوية ،مثل تلك الُمن َت َجة من غابات الشمال ،في شرح الكيفية التي تتكون وتنمو بها الجسيمات الدقيقة في الجو.
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المرصودة للرذاذ العضوي الثانوي .المالحظات واسعة
افيا ،طويلة المدى ،لعدد كبير من الجسيمات
النطاق جغر ً
وخصوصا فوق المناطق الغابية
الجو،
في
بالغة الدقة
(الشكل  ،)1حفزت إجراء الكثير ًمن أ
البحاث على الكيفية
التي تتكون وتنمو بها جسيمات الرذاذ .5،4حتى آ
الن ،لم
يتم التعرف على ،وتحديد كميات ،مركبات ذات تطاير
منخفض بدرجة كافية تسمح بالحصول على تفسير لنمو
الجسيمات بالغة الدقة.
لمعالجة هذه المشاكل ،قام إين وزمالؤه بإجراء قياسات
متزامنة ومباشرة ألطياف كتلة المركبات العضوية الغازية
في حجرة ،وكتل الجسيمات "البذرية" التي تم حقنها في
الحجرة ،في تجارب أجريت تحت ظروف شبيهة بدرجة
معقولة بالظروف الجوية .درس أعضاء الفريق البحثي عد ًدا
من المواد العضوية المتطايرة حيوية المنشأ (بيفوسيات
 ،)BVOCsمثل التربينات أ
الولية (من أسرة التربينات ،وهي
مجموعة مركبات هيدروكربونية موجودة في الطبيعة)،
ووجدوا أن نسبة ذرات أ
الكسجين لذرات الكربون ،في
نواتج أكسدة هذه المركبات ،عالية .تم أخذ هذه المركبات
بواسطة الجسيمات البذرية (بشكل ل انعكاس فيه) ،حتى
في الحالت التي كانت حمولة الجسيمات فيها منخفضة.
هذا النوع من التكثف غير النعكاسي متوقع الحدوث
جدا ،كما هو الحال
للمركبات ذات التطاير المنخفض ً
الكسدة .لربما كانت النتيجة أ
بالنسبة للمركبات عالية أ
الكثر
إدهاشا ،التي توصل لها المؤلفون ،هي أن هذه المركبات
ً
تكونت بإنتاجية عالية في المراحل الباكرة من أ
الكسدة  -في
ّ
الكسدة أ
عمليات أ
الولية للمركباتً ،
بدل من إنتاجها في
عمليات أ
الكسدة الالحقة.
معدلت النمو الملحوظة للجسيمات الجوية أعلى بشكل
عام من تلك التي يمكن أن تدعمها آليات أ
الكسدة التي تم
اقتراحها من قبل ،وهو ما دفع لقتراح وجود آليات أخرى
تقوم بدور في هذه العملية .6بيد أن مالحظة إين وزمالئه
لنواتج أكسدة غازية لم يتم قياسها من قبل ،تنفي حاجتنا
لمثل هذه آ
الليات .ويجادل المؤلفون بصورة مقنعة بأن
الطريق المباشر للمركبات ذات التطاير المنخفض يمكن
أن يساهم في تكوين الجسيمات المرصودة ،كما أنه يفسر
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نمو الجسيمات في غابات المناطق الشمالية ،بما يتفق مع
التنبؤات أ
الخيرة.7
يقترح إين وزمالؤه أن النواتج تتكون بصورة فعالة
في تفاعل أ
اللكينات داخلية التحلق (وهي بنى كيميائية
أ
توجد في العديد من التربينات الوفيرة) مع الوزون.
فهم يطرحون آلية تتكون من تفاعل متسلسل تُزال فيه
جذر حر
ذرة هيدروجين بسرعة من جزيء تربينّ ،
ليتكون ٌ
ترتبط به ذرة أكسجين؛ وتعيد هذه الدورة نفسها عدة
مرات قبل أن تنتهي (انظر البيانات المفصلة للشكل  .9أ
من البحث  .)1وتشرح هذه الفرضية السبب وراء مقدرة
النماذج على تقدير الرذاذ العضوي الثانوي بصورة أفضل
الكسدة أ
إذا ما سمحت لنواتج تفاعالت أ
الولى للتربينات
أ
بأن تكون غير متطايرة .8وفي كل الحوال ،ل يمكن إلدخال
مثل هذه النواتج في آليات أ
الكسدة الجوية إل أن يحسن
من قدراتنا التنبؤية ،وأن يسد الفجوة بين نماذج "القاع
إلى القمة" والمرصود جويا .كذلك توفر آ
اللية المفترضة
ً
وسيلة يمكن من خاللها أن تؤثر النبعاثات بشرية المنشأ
نظرا ألن
على مقدرة البيفوسيات على تكوين الجسيماتً ،
مدى التفاعل المتسلسل سوف يتأثر بالمستويات الجوية
للمركبات التي تنتجها أ
النشطة البشرية.

وزمالؤه ،إلى وصف أفضل لكيفية تكون جسيمات الرذاذ
وتكون نواة تكثف السحب ،وللتغذية الراجعة المرتطبة
التي تتبع التغير في انبعاثات البيفوسيات ،لتتحسن بذلك
أ
القدرات التنبؤية لنماذج أنظمة المناخ والرض■ .
(2013).
8. Spracklen, D. V. et al. Atmos. Chem. Phys. 11,
12109–12136 (2011).
9. Kulmala, M. et al. Atmos. Chem. Phys. 4, 557–562
(2004).
10. Mentel, Th. F. et al. Atmos. Chem. Phys. 13,
8755–8770 (2013).
11. Topping, D., Connolly, P. & McFiggans, G. Nature
Geosci. 6, 443–446 (2013).
12. Paasonen, P. et al. Nature Geosci. 6, 438–442
(2013).
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السرطان

بقاء أسالف اللوكيميا

ستحفز هذه الدراسة حدوث تطورات قيمة في عدة من المزعوم أن النشأة الباكرة لللوكيميات الحادة تكون على أ
العم ساكنة وعابرة إكلينيك ًيا .لكن يبدو
ّ
آليات أ
الكسدة حال ًيا أن الخليا السالفة السابقة للتسرطن محددة وثابتة.
مجالت .إذ ينبغي إجراء محاولت للتأكد من
أ

جدا ،من أجل
التي تنتج مركبات عالية الكسدة بصورة فعالة ً
التعرف على النواتج وعلى حركيات التفاعالت المساهمة.
وستتيح هذه المعلومات إجراء تحاليل مفصلة لحساسية
عملية تكوين جسيمات الرذاذ العضوي الثانوي تجاه ظروف
مختلفة ،ولحساسية مكونات آليات أ
الكسدة ،التي سبق
ّ
اقتراحها من قبل ،للعملية التي وصفت حدي ًثا.
رغم أن منطق إين وزمالئه مقنع ،إل أنهم لم يقوموا
بقياس تطاير المنتجات المرصودة بشكل مباشر .لذلك قد
مفيدا أن تؤكد القياسات على كون عدم التطاير (أو
يكون ً
بكليته للنواتج .إل أن إجراء
اجع
ر
ا)
جد
المنخفض
التطاير
ً
ّ
فالمركبات ستحتوي على أ
الرجح
أمر صعب:
القياسات
هذه
ٌ
على مجموعات هايدروبيروكسيد ( )HOOو/أو أحماض
بيروكسي ( )HOOC=Oمرتبطة بهيكل تربين أحادي ،ولذلك
سيكون من الصعب تصنيعها .كذلك تقدير درجة تطاير
المركب سيكون مهمة صعبة بدورها ،ألن الهايدروبيروكسيد
وأحماض البيروكسي ممثلة بدرجة ضئيلة في التقنيات
المستخدمة لمثل هذه التقديرات.
تسلط الدراسة الحالية الضوء على أهمية القياس الدقيق
المؤكسدات الجوية ولنبعاثات البيفوسيات .كما
لمستويات
ِ
بشرية المنشأ في نسبة أ
الوزون إلى جذور
أن التغييرات
المؤكسدات الرئيسة في
الهايدروكسيل الحرة (وكالهما من
ِ
الغالف الجوي) ،وفي تراكيز أكاسيد النيتروجين (التي تؤثر
على مستويات أ
الوزون الجوية) ،ستؤثر على المناخ عبر
جسيمات الرذاذ العضوي الثانوية وتأثيرها على نوى تكاثف
السحب ،وهي الجسيمات التي تقوم بدور البذور في عملية
تكون قطرات السحب.
لربما كان للرذاذ العضوي الثانوي حيوي المنشأ دور
جدا في دورات التغذية الراجعة المناخية ،بحيث
مهم ً
يؤثر على انبعاثات البيفوسيات عبر تأثيره المباشر أو
الشعاع الشمسي الواصل إلى
غير المباشر على شدة إ
الرض .10،9كذلك سوف تؤثر آ
أ
الثار المناخية ،والتذبذبات
أ
في الغطاء النباتي على اليابسة بسبب النشطة البشرية،
11
على انبعاثات البيفوسيات .وقد لقيت عناصر آلية
اهتماما
وحساسية 12التغذية الراجعة المذكورة أعاله
ً
أ
آ
أيضا يتوجب أن يقود فهم آلية
كبيرا في الونة الخيرةً .
ً
إنتاج المركبات ذات التطاير المنخفض ،التي طرحها إين
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الطبعة العربية

ومل
نيكوال إي .بوتر ِ

غالبا ما تتجلى اللوكيميات أو (سرطانات ابيضاض الدم)
ً
إكلينكيا بشكل مفاجئ ،بال دلئل سابقة للسرطان،
الشرسة
ًّ
لكن النماذج التطورية لنشأة السرطان تطرح عملية تدريجية
زمنيا ،تشمل تراكم طفرات ،وتكاثر خاليا متحورة إلى
منتظمة
مجموعات ًّنسيلية متزايدة ،مع انتقاء للخاليا أ
الصلح .1تلك
النماذج تلمح إلى أن أي حالة سرطانية تبدو مباغتة ،تكون
قد نشأت من خاليا سالفة "ساكنة" ليس لها أثر إكلينيكي .في
العدد الصادر في أ
السبوع الثالث من شهر فبراير الماضي
قدم الباحث شالش
من دوريّة  ،Natureالطبعة إالنجليزيةّ ،
وزمالؤهً 2
دليال دامغً ا على أن باكورة خاليا اللوكيميا النقوية
أ
الحادة ل تُطمس بشكل تام ،لتندثر بفعل ساللتها الشرس
السرطانية أ
والكثر عد ًدا ،بل تبقى وتبدي خصائص وراثية
ووظيفية محددة.
الخاليا النقوية السرطانية (مجموعة فرعية من خاليا
الدم البيضاء) بالمرضى الذين يعانون من اللوكيميا النقوية
غالبا ما تكون لديها طفرة في الجين المشفر
الحادة (ً )AML
إلنزيم "ميثيل ترانسفيراز الحمض النووي" "دنمت 3أ"
( .)DNMT3aوفي دراستين لمرضى يعانون من لوكيميا نقوية
حادة مصحوبة بجين "دنمت 3أ" طافر – شملت إحداهما
 4من المرضى ،أ
والخرى  –17رصد شالش وزمالؤه مالحظة
مريضا ،حمل الجين “دنمت
غير متوقعة ،وهي أنه في ً 15
3أ” الطفرة ذاتها بنسبة منخفضة في خاليا تائية (نوع من
خاليا المناعة تنتمي إلى النظام الليمفاوي) في الدم .ورغم
ذلك ..افتقرت الخاليا التائية بشكل مدهش إلى التغيرات
أ
الخرى الموجودة في خاليا اللوكيميا للمرضى أنفسهم،
بما في ذلك طفرات الجين "نبم  .)NPM1( "1كما اكتشفت
أيضا بنسب متغيرة في خاليا مناعية
طفرة “دنمت 3أ” ً
أخرى (الخاليا البائية والخاليا الفاتكة الطبيعية) وقتما تم
تشخيص اللوكيميا النقوية الحادة .وإيجاد هذه الطفرة في
خاليا غير نقوية ألمح إلى حدوثها في خلية سالفة تُنشئ
خاليا الدم للساللتين :الليمفاوية ،والنقوية.
كانت معدلت تطفر الجي َن ْين “دنمت 3أ” و”نبم ”1

متساو في جميع الحالت
بخاليا اللوكيميا مرتفعة بقدر
ٍ
المرضية المدروسة ،باستثناء حالتين .يشير هذا إلى أن
الطفرتين ربما ُوجدتا في مجموعة نسيلة ُ'م ِنشئة' ،تمددت
منها مجموعة اللوكيميا .ومن نقطة النطالق هذه ،استنتج
الباحثون أن الخلية أ
الولى التي تكتسب طفرة “دنمت 3أ”
لتسوق اللوكيميا في هؤلء المرضى كانت خلية جذعية دموية
(– )HSCأسالف الساللتين الليمفاوية والنقوية ،-وأن الخاليا
المنحدرة من هذه الخلية استمرت كمجموعة نسيلة توسعية
مؤكدا ما إذا كانت
تنافسية (الشكل  .)1ومع ذلك ..فليس ً
طفرة “دنمت 3أ” ـ في حد ذاتها ـ كافية كي تبدأ وتعزز نمو
نظرا إلى أن
مجموعة نسيلة قبل ظهور اللوكيميا ،أم لً ،
شالش وزمالءہ قاموا بتحليل جينات محددة فقط .لذا..
ربما يكون التعقيد الطفري للسرطان قد ُقل َِّل من قدره .3
ورغم أن طفرة “نبم  ”1قادرة على ابتداء لوكيميا نقوية حادة
4
وغالبا ما ترى في البشر
في النماذج الفأرية لهذا المرض ً ،
المصابين بهذه اللوكيميا ،فهي تبدو كتغير ثانوي في معظم
حالت اللوكيميا النقوية الحادة الحاملة لطفرة “دنمت 3أ”.
تتفق هذه البيانات مع نتائج التجارب الوظيفية 5التي
تشير إلى أن “دنمت 3أ” يعزز ـ بشكل طبيعي ـ تمايز الخاليا
الجذعية الدموية إلى ساللت خلوية أخرى ،وذلك على
حساب تجديد الخاليا الجذعية الدموية لذاتها .تؤدي طفرة
“دنمت 3أ” في اللوكيميا النقوية الحادة إلى فقْد النشاط
التحفيزي لالإ نزيم ،6لكن البروتين المتحور يمكنه كبت
وظيفة البروتين الطبيعي المشفر بواسطة نسخة غير مطفرة
من “دنمت 3أ” ،ويتوقع من هذا أن يزيد من التجديد الذاتي
لهذه الخاليا .7وجد شالش وزمالؤه “دنمت 3أ” الطافر في
نسبيا من الخاليا الجذعية الدموية في كل
نسبة مرتفعة ًّ
مريض بلوكيميا نقوية حادة (تصل إلى  ،)%30مما يشير إلى
درجة عالية من التجديد الذاتي التنافسي بين الخاليا ذات
أيضا حدوث
“دنمت 3أ” الطافر .ومع ذلك ..فقد لحظوا ً
بعض التمايز الطبيعي للخاليا الجذعية الدموية ذات
ـ“دنمت 3أ” الطافر إلى ساللت خلوية ليمفاوية ونقوية.
قام الباحثون بالتأكد من هذا أ
وظيفيا بواسطة إعادة
المر
ًّ
تأهيل فئران -مفتقرة إلى خاليا المناعة -بخاليا دم من اثنين
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

أنـبـاء وﺁراء أبـحــاﺙ

ﻟﻮﻛﻴﻤﻴﺎ ﻧﻘﻮﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ

ﻟﻮﻛﻴﻤﻴﺎ ﻧﻘﻮﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺨﻠﻞ ﺗﻨﺴﺠﻲ

ﻣﺮﺽ ﺫﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ

ﻃﻔﺮﺓ )ﻧﺒﻢ (1
 +ﺃﺧﺮﻯ؟

 +ﻃﻔﺮﺍﺕ

 +ﻃﻔﺮﺍﺕ

ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻤﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ

ﻃﻔﺮﺓ )ﺩﻧﻤﺖ 3ﺃ(
)ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ(

 +ﻃﻔﺮﺍﺕ

ﺧﻠﻞ ﺗﻨﺴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻠﻮﻛﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

 +ﻃﻔﺮﺓ )ﺑﺴﺮ-ﺃﺑﻞ (1
)ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ(

ﺃ

ﺏ

ﺧﻠﻴﺔ
ﺟﺬﻋﻴﺔ
ﺩﻣﻮﻳﺔ

ﺝ

الشكل  | 1طرق مختلفة للوكيميا النقوية الحادة .يحدث السرطان عندما تراكم الخاليا الطفرات على مر الزمن .في اللوكيميا
النقوية الحادة ( ،)AMLأول خلية تتحول إلى حالة مماثلة للسرطان عادة ما تكون خلية جذعية دموية ( .)HSCتمايز هذه الخلية
يمكن أن يؤدي إلى اللوكيميا النقوية الحادة من خالل إحدى ثالثة مراحل وسيطة .أ ،وجد شالش وزمالؤه ،2أنه عندما تتجلى
غالبا ما تكون الطفرة البادئة للسرطان بالخاليا الجذعية الدموية في الجين
اللوكيميا النقوية الحادة
إكلينيكيا دون سابق إنذارً ،
ً
إكلينيكيا .طفرات أخرى ،على سبيل المثال في الجين (نبم  ،)1تؤدي من
كشفها
يمكن
ل
للسرطان
السابقة
الخاليا
(دنمت 3أ) .هذه
ً
أيضا كحدث ثانوي لخلل التنسج بالخاليا النقوية،
ثم إلى اللوكيميا النقوية الحادة .ب ،يمكن أن تنشأ الـلوكيميا النقوية الحادة ً
والتي ل يتم فيها إنشاء خاليا نقوية ناضجة بشكل فعال .أنواع فرعية من خلل تنسج الخاليا النقوية يمكن أن تنشأ من مجموعات
فرعية مختلفة من الطفرات .ج ،بدل ً من ذلك ،طفرات إضافية في خاليا اللوكيميا النقوية المزمنة (التي تحمل بالفعل طفرة في
الجين بسر-أبل  BCR–ABL1 1أو جينات أخرى) يمكن أن تؤدي إلى مرحلة حادة للمرض أكثر شراسة.

من مرضى اللوكيميا النقوية الحادة .في حوالي  %75من
هذه الفئران ،تأسست ساللت خلوية متعددة .عشرة من
ووجد أن لديها
تلك الفئران إ
الثنى عشر ُدرست بدرجة أكبرُ ،
نسبة عالية لطفرة الجين “دنمت 3أ” ،في حين لديها جين
“نبم  ”1طبيعي ،مما يدل على الهيمنة الوظيفية لمجموعة
الخاليا الجذعية الدموية ذات الجين “دنمت 3أ” الطافر.
وكانت هناك أقلية من الفئران لديها مجموعة خاليا لوكيميا
نقوية بطفرات في كل من ”دنمت 3أ” و”نبم .”1
وبالضافة إلى ذلك ..أظهر شالش وزمالؤه أن الخاليا
إ
الجذعية الدموية ذات “دنمت 3أ” الطافر ،ونسلها المتمايز،
بقيت في دم المرضى ،حتى بعدما صارت اللوكيميا في
هدأة عقب العالج الكيميائي ،في إشارة إلى أن بعض
هذه الخاليا السالفة السابقة للوكيميا على أ
القل كانت
مقاومة للعالج .وقد يرجع هذا إلى أن نسبة عالية من
ِ
هذه الخاليا ساكنة ،كما هو الحال في أنواع أخرى من
اللوكيميا والسرطان .ومجمل القول ..تسلط البيانات الضوء
على بقاء نسائل حميدة سابقة للوكيميا .وتشير بيانات أخرى
إلى سيناريو مماثل ،بما في ذلك مالحظة 8طفرة أخرى،
غالبا ما توجد في اللوكيميا النقوية الحادة ،وهى اندماج
ً
الجينين المرمزين "إيتو" ،و"ران إكس )ETO–RUNX1( "1
في الخاليا الجذعية الدموية والخاليا البائية .وقد أفادت
دراسة أخرى 9بتحديد خاليا جذعية دموية ،وأخرى نقوية
وليمفاوية طبيعية بشكل ظاهري ،لديها مجموعة فرعية
من الطفرات الموجودة في الخاليا النقوية غير الناضجة
باللوكيميا النقوية الحادة للمريض نفسه .ومن المثير
لالهتمام ـ على النقيض من نتائج شالش وزمالئه ـ أن تلك
الدراسة قدمت ً
دليال على وجود ترتيب خطي ،أو تطوري
لعديد من الطفرات في الخاليا السابقة للوكيميا المشتقة
من الخاليا الجذعية الدموية.
وبصورة أ َع ّم ..تسهم هذه الدراسات 2,8,9في تصور ناشئ
عن تعقيد مسارات التطور النسيلي المؤدية إلى اللوكيميا
النقوية الحادة( 3,10,11الشكل  .)1والمرحلة السابقة للتسرطن
غالبا في الخاليا الجذعية الدموية ـ يمكن أن
ـ التي تنشأ ً

إكلينيكيا وحيويًّا ،اعتما ًدا على الطفرات
جدا،
تكون متغيرة ًّ
ًّ
–أو مزيج الطفرات -المشاركة 11وآثارها الوظيفية .والطفرات
الثانوية الشائعة ـ كتلك الموجودة في ”نبم  ”1ـ قد تسفر
عن توقف أكثر حدة لعملية التمايز ،أو تكاثر خلوي أكثر
نشاطًا ،وهى خطوات تؤدي إلى المرحلة الحادة للمرض.
وتبدو الطفرات الثانوية ـ على النقيض من التغيرات المبكرة
جدا ـ غالبا ما تنشأ في الخاليا النقوية السالفة أ
الكثر ارتباطًا
ًّ
ً
بساللة ما ،كما أظهر “نبم  ”1بواسطة شالش وزمالئه ،وسابقًا
13
في اللوكيميا النقوية المزمنة .12وبالمثل ،اقترحت دراسة
للوكيميا أ
الرومية الليمفاوية الحادة أن الطفرات الثانوية
تنشأ في خاليا نسل أكثر تماي ًزا ،وهذا يمكن توقُّع كونه سمة
ألنواع أخرى من السرطان.
كما أشار شالش وزمالؤه ،فلبياناتهم آثار إكلينيكية عديدة.

إحداها هى ،كون طفرة “دنمت 3أ” ثابتة ومنشئة محتملة
عالجيا وعالمة لتعقب
للمرض ،فمن الممكن أن تكون هدفًا
ً
المرض المتبقي في آن .وعلى نقيض ذلك ،العالجات التي
تستهدف الطفرات الثانوية ،مثل ”نبم  ،”1سيكون لها
على أ
الرجح نجاح عابر فقط .تم اقتراح احتمالية أخرى
متعلقة ببقاء النسائل السابقة للوكيميا والخاليا الجذعية
الدموية المتحورة أثناء الهدأة ،وهي أن هذه الخاليا توفر
مخزن خلوي لالنتكاس المرضي .مالحظة أن بعض المرضى
الذين يأتون بـلوكيميا نقوية حادة مزدوجة التطفر للجينين
“دنمت 3أ”–”نبم  ،”1لكن بعد العالج ،ينتكسون بسرطانات
تحتفظ فقط بطفرة “دنمت 3أ” ،تتوافق مع هذه الفكرة.14
مثيرا لالهتمام تحديد بأي كم تنشأ نسائل
أخيرا ،سيكون ً
ً
ذات “دنمت 3أ” طافر من خاليا جذعية دموية في الكبار
الشائخين ،وأين تبزغ هذه النسائل ،وبأي نسبة يحدث
النتقال التطوري إلى لوكيميا نقوية حادة ،وعلى مدى أي
إطار زمني■ .
نيكول إي .بوتر ِومل جريفز يعمالن ف ي� مركز التطور
وال�طان ،معهد بحوث ال�طان ،لندن ، SM2 5NG
المملكة المتحدة.
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علوم المحيطات

ﺗأﺛيرات الدوامة ﻋلﻰ
الجيوكيمياء الﺤيوية

أ
والسهام
دوامات المحيط ،البالغ قطرها عشرات الكيلومترات ،يمكنها رسم النظمة البيئية المحلية ،إ
في الموازنات الجيوكيميائية الحيوية .توصيف ثلثة دوامات في منطقة النبوع الساحلية يمنح دراية
بعجائب الطبيعة.

أماال مﻬاديوان

أ
الطراف الشرقية للمحيطات هي مناطق استثنائية..
ً
معتدل من المياه
تيارا
فالرياح القريبة من الشاطئ تثير ً
السطحية تُنشئ النبع عند الساحل (شكل  .)1يسحب
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هذا مياه باردة غنية بالمغذيات من الطبقات أ
العمق
إلى المنطقة المضاءة بالشمس (المستضاءة) ،حيث
تتسبب في نمو سريع للهوائم النباتية ،مما يؤدي إلى
النتاج حيويًّا ،بينما تكون تيارات الشاطئ
بحار عالية إ
دوامات وخيوطًا من المياه الباردة،
وتثير
غير مستقرة،
ّ
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يترواح طولها بين  10و 100كيلومتر ،تنقل المياه
بعيدا عن الشاطئ .وهذه السمات الحركية تؤثر
ً
على النتاجية أ
الولية للمناطق ،وعلى مآل الكربون
إ
العضوي الدقيق الُمن َتج بواسطة التمثيل الضوئي،
وعلى الموازنات الجيوكيميائية الحيوية للمناطق.
كتب ستر ّاما وآخرون 1في دوريّة بايوجيوساينسز
مفصلة
( )Biogeosciencesرؤية جيوكيميائية حيوية َّ
دوامات قبالة ساحل بيرو.
لثالث ّ
امتدت الدوامات التي شملتها الدراسة لعدة
مئات من أ
المتار في العمق ،وتجاوزت أقطارها
المئة كيلومتر .وقد وجد الباحثون أن هذه الدوامات
احتبست المياه وقت تشكيل الدوامة ،وانتشرت تجاه
الغرب ،بينما كانت مياه شاذة جيوكيميائية حيويًّا
الدوامات ،عدلت
تتجمع لعدة أشهر .ولما نضجت ّ
النظم البيئية المستدامة داخلها من خصائص المياه
مستهلكة المغذيات (نيترات وفوسفات).
المحتبسة،
ِ
ومع ذلك ..كانت نسبة النيتروجين إلى الفوسفور
الدوامات أقل من المعتاد رؤيتها في أماكن
في
ّ
الدوامات تؤوي بكتيريا مختزلة
أن
هذا
يوحي
أخرى.
ّ
للنيترات (نازعة النيتروجين) ،مثلما يحدث عاد ًة في
بيئة منخفضة أ
الكسجين.
لحظ ستر ّاما وزمالؤه مجموعة من الخصائص
للدوامات كل على حدة .كانت الدوامتان مضادتا
العصار (تدوران عكس دوران أ
الرض) منخفضتي
إ
النيترات ،وهو مغذ تستهلكه الهوائم النباتية ،ولكنهما
عاليتا النيتريت –والذي ربما تم إنتاجه كوسيط عملية
نزع النيتروجين أو أفرزته الهوائم النباتية .2كان تركيز
اليخضور تحت سطح طبقة 'مختلطة' في هذه
الدوامات أعلى مما هو في المياه المحيطة ،ما قد
النتاجية .كانت هناك
يشير إلى أنها تسهم بإيجابية في إ
اختالفات بين الدوامتين ،لكن الفوسفات كان أعمق
كثيرا في الدوامة أ
القدم .أحد التفسيرات أنه بينما
ً
أ
تنتشر الدوامة أ
القدم غربًاُ ،س ِح َبت لسفل بعض
موادها المغذية دون أن تستهلكها الهوائم النباتية،
وبالتالي تم كبح إنتاجية الدوامة مقارنة بإنتاجية المياه
المحيطة بها ،والتي يبدو الفوسفات فيها مستهلكًا على
العصارية
نحو تام .على النقيض ،رفعت الدوامة إ
مستويات النيترات في قلبها ،ولكن دون نيتريت أو
عالمة على نزع النيتروجين.
ً
متواصال بتأثير
اهتماما
المؤلفين
تعكس دراسة
ً
الجبهات (حدود بين أمواه ذوات كثافات مختلفة
غالبا ما تتشكل
تشتد عندها التيارات)
والدوامات ،التي ً
من انفصال النعطافات أ
المامية .يمكن للدوامات
أ
نظما بيئية 3منتجة وتولّد
أن تصمد لسابيع ،لتأوي ً
4
جيوكيمياء حيوية شاذة  .الجبهات تكون عالية الحركة
وتولِّد خيوطًا –وهي تيارات تتسلل من أحد جوانب
الجبهة أ
لالخرى ،وكثافتها مختلفة عن محيطها .تنقل
بعيدا عن الشاطئ في
الخيوط مياه باردة ،كثيفة
ً
مناطق النبع الساحلية (شكل  .)1وتحسن الجبهات
والدوامات النتاجية أ
الولية في المناطق التي تفتقر
إ
إلى مغذيات السطح ،عن طريق تحفيز إمداد صاعد
من المواد الغذائية إلى الطبقة المستضاءة .5لكن
النتاج الحيوي 6في
الدوامات والخيوط قد تقلل إ
مناطق النبع الساحلية – مثل تلك الموجودة قبالة
بيرو – ألنها تسهم في تصدير (النقل الجانبي والهابط)
المياه الغنية بالهوائم النباتية ،والتي ل تُستهلَك موادها
المغذية بالكامل.
الكبح المحتمل إلنتاج الهوائم النباتية عن طريق
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الشكل  | 1الطرف النبعي الشرقي من المحيط في نصف
الكرة الجنوبي .اتجاه الرياح بطول الشاطئ نحو خط الستواء
بعيدا عن الشاطئ (غير موضح)،
ينقل المياه السطحية ً
أيضا باتجاه خط
نبعا عند الساحل .ينشأ تيار ساحلي ـ ً
ويولد ً
الستواء ـ من خالل التباين في الكثافة بين الماء البارد النابع
عند الساحل (ظالل أغمق من أ
الزرق) ومياه السطح البعيدة
الكثر دفئا (ظالل أفتح من أ
أ
الزرق والرمادي) .الماء النابع
ً
أ
غني بالمغذيات ،ويتسبب في نمو الهوائم النباتية (الخضر)
دوامات،
بالقرب من السطح .التيار الساحلي غير مستقر ويولِّد ّ
أ
بعيدا عنه
سحب ً
والمياه الكثر كثافة النابعة قرب الشاطئ تُ َ
أ
في شكل خيوط .والخيط ذو المياه الكثر برودة وكثافة ،متصل
بالمياه تحت السطح أ
(الكثر برودة) ذات الكثافة المماثلة .أثناء
بعيدا عن الشاطئ ،يحدث الغور على الجانب الداخلي
سحبها ً
مصد ًرا كربون الهوائم النباتية ،والمغذيات،
من الخيطِّ ،
والكسجين إلى الطبقات تحت السطحية بطول أ
أ
السطح
متساوية الكثافة (أسطح ذات كثافة ثابتة)( .الشكل تم تكييفه
من رسم إلم .أوماند).

الدوامات والخيوط عند أطراف المحيط ذات النبوع،
ّ
يمكن تفسيره كالتالي .وبافتراض وجود حالة مستقرة
عند حساب متوسط الزمان والمكان على الطبقات
المضاءة بالشمس من منطقة النبع ،فإن مستويات
المغذيات التي يستهلكها إنتاج الهوائم النباتية ()P
صد َرة ( )Eتتوازن بمستويات المغذيات
الم َّ
والمغذيات ُ
المجلوبة ( )Sإلى منطقة النبع .S = P + E :وهكذا ،إذا
كانت الدوامات والخيوط التي تكونت من جبهة النبع
تزيد  ،Eولكن ل تؤثر على  Sالتي يحركها نبع ساحلي على
نطاق واسع ،فإن  Pيجب أن تقل .من ناحية أخرى ..إذا
الدوامات
الدوامات والجبهات  ،Sكما يحدث في ّ
زادت ّ
شبه الستوائية ،فإنها تؤدي إلى زيادة في.P
تولد النتاجية أ
ال ّولية العالية في مناطق النبوع
إ
كربونًا عضويًّا دقيقًا بأشكال مختلفة .أما مرور الهوائم
النباتية من خالل الشبكة الغذائية ،فينتج عنه فتات
أثقل من مياه البحر ،فيغوص .وأثناء الغوص ،تتحلل
هذه المواد العضوية ،مستنزفة أ
الكسجين .وعند
السطح ،يتجدد أ
الكسجين الذائب بالتمثيل الضوئي،
ويميل إلى التوازن مع الجو ،ولكن عند أعماق أكبر ،يقل
أ
الكسجين على نحو غريب عند أطراف المحيط الشرقية
أ
أ
ذات النبوع ،لن معدل إعادة إمداد الكسجين غير
كاف لتلبية الطلب المرتفع على تحلل المادة العضوية.
ٍ
للدوامات وللخيوط التأثير على إمداد
يمكن
ّ
الكسجين لهذه الطبقات شحيحة أ
أ
الكسجين تحت

السطح .فالخيوط تتسبب في نزول مياه السطح
الغنية بالهوائم النباتية المنتجة (شكل  ،)1لكن
هذا التصدير للمواد التي تحتوي على الكربون
يختلف بطريقة حاسمة عن غوص الكربون العضوي
الدقيق .المياه الغائرة تحمل معها مستويات عالية
من أ
الكسجين من الطبقة السطحية ،وبالتالي توفر
أ
ما يلزم من الكسجين لتحلل الكربون العضوي.
الدوامات والخيوط تصدير
وبهذه الطريقة ،تدعم ّ
الكربون ،دون وضع أي طلب على أكسجين المياه
تحت السطحية .وبدون نقل أ
الكسجين إلى أسفل من
قبل الدوامات والخيوط ،فإن المياه تحت السطحية
في مناطق النبع تكون أكثر حرمانا أ
لالكسجين.
ً
أيضا دور في نقل الزخم والحرارة
وللدوامات ً
ّ
للدوامات
المادي
التركيب
اسة
ر
د
تمت
والكتلة .فقد
ّ
قبالة بيرو مؤخرا باستخدام نمذجة ثالثية أ
البعاد،7
ً
8،9
السفُن ،8وأرصاد بأقمار صناعية ،
وقياسات من ُ
العصارية
مما كشف عن نزوع متساو
للدوامات إ
ّ
والمضادة أ
لالعاصير للظهور بهذه المنطقة .ونقل
المياه أ
البرد في قلب الدوامات ل يسهم في موازنة

8
إن
الحرارة بالمنطقة  ،في حين يصعب تقييم ما ْ
الدوامات للنيتروجين والكربون يؤثر في
كان نقل
ّ
الموازنات الجيوكيميائية الحيوية ،عبر القياسات
المتاحة حتى آ
الن ،أم ل.
والخصائص المتنوعة للدوامات الثالث التي درسها
السهام
ستر ّاما وزمالؤه تُظ ِْهر بوضوح أن تقييم إ
المتكامل للدوامات في النتاجية أ
الولية ،وتصدير
إ
ّ
الكربون ،والجيوكيمياء الحيوية لمناطق النبوع،
ً
اكتمال لكثير من
إحصائيا أكثر
سيتطلب توصيفًا
ًّ
الخصائص داخل الدوامات ،والخيوط ،والوسط
المحيط بهما .وثمة حاجة إلى متسلسلة زمنية متصلة،
وأخذ عينات جيوكيميائية حيوية بشكل مستقل (انظر
ً
مثال بالمرجع  ،)10بالتزامن مع القياسات المادية
بدقة عالية في المكان والزمان ،للتقاط النقل العرضي
والتحولت الجيوكيميائية الحيوية التي تحدث في
الطراف الساحلية النبعية من العالم ذات أ
أ
الهمية
الحركية والجيوكيميائية الحيوية■ .

أمال مهاديوان تعمل بقسم علوم المحيطات
يف
الف�يائية ف ي� مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات،
وودز هول ،ولية ماساتشوستس  ،02543الوليات
المتحدة أ
المريكية.
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أنـبـاء وآراء أبـحــاث
علم الكونيات

بداية باردة ل َتأَ ُّين الهيدروجين

أ
ولي ،عندما تأيَّن
عمليات محاكاة للكون تثير
الشك حول إ
الفتراضات عن درجة حرارة غاز الهيدروجين ال ّ
بواسطة النجوم والمجرات أ
تعقيدا.
الولى ،ليزيد تفسير المشاهدات الجارية
ً
ّ

جاد دي .بومان

بزمن ليس
بَ َر َد
ُ
الكون ـ بقدر ٍ
كاف ـ بعد النفجار العظيم ٍ
ً
مقيدة ضمن ذرات
والبروتونات
لكترونات
ال
لتصبح
،
طويال
إ
َّ
هيدروجين .وخالل بضع مئات ماليين السنين الالحقة،
أ
توسع الكون.
ولي بالبرودة مع ُّ
استمر غاز الهيدروجين ال ّ
الثارة عند هذه
وبالنسبة إلى علماء الفيزياء الفلكية ،تبدأ إ
النقطة ،حيث يُعتقَد أن النجوم والمجرات والثقوب السوداء
أ
الولى أصدرت أشعة سينية وضو ًءا فوق بنفسجي َس َّخنا من
أ
الهيدروجين الولي ،ثم "أعادا تأيينه" فيما بعد .انتهت حقبة
إعادة التأيين هذه بعد النفجار العظيم بنحو مليار سنة.
في العدد الصادر في منتصف شهر فبراير الماضي من دوريّة
 ،Natureالطبعة إالنجليزية ،عرض فيالكوف وزمالؤه 1نماذج
تتحدى التوقعات النظرية القائمة بشأن المراحل
محاكاة َّ
أ
الخيرة في هذه السلسلة.
نماذج
استعمل المؤلفون في عمليات المحاكاة تلك
َ
محسنة لنبعاثات أشعة سينية مدفوعة بتنامي الكتلة في
َّ
NIGEL HICKS/STILL PICTURES/ROBERT HARDING PICTURE LIBRARY

الشكل  | 1تشبيه تضاريسي .توقَّع علماء الفيزياء الفلكية
سابقًا أن التسخين الموضعي نسبيا بواسطة أ
الشعة السينية
ً
قمما ووديانًا كبيرة في درجة
منخفضة الطاقة ،يمكن أن يُ ِنتج ً
حرارة غاز الهيدروجين قبل تأيُّنه ،على غرار جبال الهماليا
المتعرجة (خلفية الصورة) .استعمل فيالكوف وزمالؤه 1نماذج
محس ِّنة لنبعاث أ
الشعة السينية تعطي أشعة سينية ذات طاقة
َّ
وتبين أن الغاز سيكون أبرد،
أعلى مما في النماذج السابقةِّ ،
ظهورا ،على نحو شبيه بالمنحنيات
وأن التأرجحات ستكون أقل
ً
الناعمة لسفوح التالل (مقدمة الصورة).

منظومات النجوم الثنائية من حقب كونية مبكرة ،ووجدوا
أن تسخين الهيدروجين أ
الولي بين المجرات الناشئة قد
استغرق مدة أطول مما كان متوق ًَّعا سابقًا .وقد أتت النماذج
2،3
اسات
لتطور المنظومات الثنائية عبر الزمن
المحسنة من در ٍ
ُّ
َّ
تتنبأ بأشعة سينية أعلى طاقةً من تلك التي
الكوني ،وهي َّ
فضلت النبعاث منخفض
تتنبأ بها النماذج السابقة التي َّ
َّ
الطاقة .تلك أ
الشعة السينية عالية الطاقة قادرة على
الوصول إلى مسافة أبعد ،قبل أن يمتصها الغاز أ
الولي،
تجانسا للغاز ،إل أنه يعني
وهذا يؤدي إلى تسخين أكثر
ً
ً
إجمال،
أيضا ـ خالفًا للحدس ـ تخزين طاقة أقل في الغاز
ً
نتيجةً
بالتوسع الكوني.
تبطة
ر
م
ات
ر
لتأثي
ُّ
السينية مسؤولة في المقام أ
في حين تكون أ
الول
الشعة
أ
عن تسخين الغاز الولي ،فإن الضوء فوق البنفسجي الوارد
من النجوم المبكرة يثير تأينها .لذا ..وبرغم أن التسخين
يستمر ً
طويال في نموذج محاكاة المؤلفين ،فإن التأيُّن يحصل
بالسرعة نفسها الموجودة في أعمال المحاكاة السابقة،
وذلك ألن نموذج انبعاث الضوء فوق البنفسجي لم يتغير.
والنتيجة هي أن التأيُّن يبدأ قبل أن يسخن الغاز ،وتلك
نتيجة مخا ِلفة للتوقُّعات السابقة ،وتنطوي على عواقب
مهمة لفرع جديد من فيزياء الرصد الفلكية.
وخالل العقد السابق ،بَ َنى علماء الفيزياء الفلكية
تليسكوبات راديوية في شتى أنحاء العالم لكشف انبعاثات
سنتيمترا ،لهيدروجين ذري محايد
راديوية بأطوال 21
ً
تتضمن تلك أ
الجهزة مصفوفة
من حقبة إعادة التأيين.
التردد المنخفض "لوفار"Low frequency array -(4
 ، )LOFARوالمصفوفة الدقيقة لسبر حقبة إعادة التأيين
"بَيبر"Precision Array for Probing the Epoch of( 5
 ،)Reionization - PAPERومصفوفة مورشيسون عريضة
المجال "موا" .)Murchison Widefield Array - MWA( 6ل
سنتيمترا،
ترصد هذه التليسكوبات أطوال موجات عند 21
ً
لتوسع الكون ،يتمدد
بل أطوال موجات مترية .فنتيجة ُّ
كثيرا (انزياح أحمر)
سنتيمترا من الكون المبكِّر ً
إشعاع الـ 21أ ً
الرض .يمكن استعمال كثافة وتو ُّزع انبعاثات
في طريقه إلى
الـ 21سنتيمترا المنزاحة أ
لالحمر في السماء لرسم خريطة
ً
الولي .7أ
أ
والكثر من ذلك أنه
لدرجة حرارة وكثافة وتأيُّن الغاز َّ
تطور الغاز بالتوليف مع أطوال موجات أطول
يمكن تعقُّب ُّ
لدراسة الغاز في حقب أقدم (بانزياح أحمر أكبر) في الكون.
المشاهدات أ
الولى من تلك التليسكوبات الراديوية بدأت
تظهر ،إل أنها ممتزجة بمستويات عالية من الضجيج الحراري
والتلوث بإشارات فيزيائية فلكية بجانب تلك الواردة من
الغاز ُّ أ
ال َّولي .لذا ..يخطِّط الراصدون لالعتماد على سمات
تتنبأ بها عمليات محاكاة
طيفية بسيطة سهلة التحديدَّ ،
نظرية ،لكشف إشارة الهيدروجين المحايد .وإحدى السمات
8
التغيرات في إشارة الـ21
ُمتنبأ بها هي زيادة ونقصان مدى ُّ
ال َّ
سنتيمترا مع طول الموجة .فقمة المدى متوقعة عندما
ً
تقريبا متأيِّ ًنا .وتحديد تلك القمة
يكون نصف الهيدروجين ً
يمكن أن يشير إلى نقطة المنتصف في عملية إعادة التأيين،
وتلك مرحلة محورية في فهم الخصائص أ
الساسية للنجوم
والمجرات أ
الولى.
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وجدت دراسة 1فيالكوف وزمالئه تغيرات أكثر في سلوك
الزيادة والنقصان مما كان متوق ًَّعا سابقًا ،إضافة إلى قيمة
صغرى للمدى محددة بدقة يجب أن توجد في المشاهدات.
أيضا بإشارة أضعف بشكل عام ،مما يزيد من
ويتنبأ المؤلفون ً
َّ
صعوبة المشاهدات ،ألن التسخين أ
تجانسا يؤدي إلى
كثر
ال
ً
سنتيمترا .وباستعمال
تطرفا في إشارة الـ21
ً
تأرجحات أقل ُّ
التشبيه بالتضاريس الجبلية ،وجد الباحثون أن التأرجحات
أشبه بالمنحنيات الناعمة لسفوح جبال الهماليا من السمات
المتعرجة للجبال نفسها (الشكل .)1
حاليا عن
تبحث
التي
بناؤها،
إن التليسكوبات المخطَّط
ً
تمويل ،ومنها مصفوفة الكيلومتر المربع "سكا"Square( 9
 ،)Kilometre Array – SKAومصفوفة حقبة إعادة تأيين
الهيدروجين "هيرا"Hydrogen Epoch of Reionization( 10
 ،)Array - HERAلن تجد صعوبة في التمييز بين نماذج
التسخين أ
بالشعة السينية عالية ومنخفضة الطاقة ،إذا
تقدم .ومن حسن الحظ أن محاكاة
ما ُص ِّممت وفقًا لما َّ
المؤلفين تأتي أثناء مرحلة حاسمة من التصميم التفصيلي
تشجع النتائج علماء الفيزياء
لكال
التليسكوبين .لذا ..يجب أن ِّ
َ
الفلكية على إعادة النظر في مجال أطوال الموجات التي
سيبحث عنها التليسكوبان ،وتقدير المزايا النسبية لتحسينهما
الحصائية (على غرار "بَيبر| وغيره من
من أجل القياسات إ
الجهزة) ،مقارنةً بالتصوير المباشر أ
أ
الكثر عمومية إلشارة
سنتيمترا.
الـ21
ً
على غرار معظم عمليات المحاكاة ،يعتمد العمل الحالي
على عدة تقريبات؛ لجعل الحسابات ممكنة ،وخاصة في
الشعاعية .والطرق شبه التحليلية
نمذجة العمليات إ
المستعملة فيه قد تفتقر إلى بعض التفاصيل الدقيقة،
لكنها سوف تعيد بناء الصورة الكبيرة بدقة .وبالقدر نفسه
من أ
الهمية التي تتصف بها النتائج الدقيقة لهذه المحاكاة،
المتأصل في
فإن الدراسة الحالية تلقي الضوء على الرتياب
ِّ
غالبا لتحديث
مجال سريع التطور ،وعلى العملية المعقدة ً
المعتمدة .بعد عقد من التطورات النظرية الهائلة في
الرؤى
َ
ونظرا إلى قلة المشاهدات الالزمة
ن،
ي
التأ
إعادة
حقبة
نمذجة
ُّ
ً
للتدقيق ،فإنه من السهل السهو عن الفتراضات الكامنة.
علينا أن نتذكَّر أن أفكارنا الحالية تقوم على نماذج يمكن
دخل واحد يمكن أن
التغيرات في ُم َ
أن تتغير بسهولة ،وأن ُّ
كليا .وتحليل فيالكوف وزمالئه يجب أن يذ ِّكرنا
تغير النتائج ًّ
ِّ
بأن نُ ْب ِقي عقولنا ومحاولتنا التجريبية مفتوحةً على مجال
واسع من الحتمالت■ .
جاد دي .بومان يعمل بمدرسة اكتشاف أ
الرض والفضاء
ف ي� جامعة ولية أريزوناِ ،تمب ،أريزونا  ،85287الوليات
المتحدة أ
المريكية.
اللكترونيjudd.bowman@asu.edu :
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أبـحــاﺙ أنـبـاء وﺁراء
أحياء الﺨلية

وراﺛيات اﻹجهاد ﻓﻰ مرض كرون
العرضة الوراثية لمرض كرون.
تعد الصورة الشائعة من بروتين اللتهام الذاتي "أتج16ل "1أحد عوامل ُ
النزيم كاسبيز  3أثناء التعرض
لكن التغير الجيني ل ينكشف إل عندما يتم قطع البروتين عن طريق إ
للإجهاد الخلوي.
ﺁرﺛر ﻛيزر ،وريتﺸارد إﺱ .بلومبرﺝ

تغير واحد فقط فيما يقرب من ستة مليارات زوج من قواعد
ُّ
الحمض النووي البشري هو كل ما يلزم كي تتضاعف فرص
تغير
إ
الصابة بعدة أمراض معقّدة .فعلى سبيل المثالُّ ..
في نيوكليوتيدة واحدة في الجين "أتج16ل "1هو واحد
من أقوى العوامل الوراثية لالإصابة بمرض كرون ،1وهو
أحد التهابات الجهاز الهضمي المزمنة .2في العدد الصادر
في نهاية شهر فبراير الماضي من دوريّة  ،Natureالطبعة
النجليزية ،يكشف مورثي 3ومجموعته البحثية عن منعطف
إ
مثير لالهتمام في قصة هذا التغاير الجيني ،والموجود في
أكثر من  %50من سكان العالم القوقازيين ،وكيف يؤدي
الصابة بالمرض .يشير مؤلفو الدراسة إلى أن البروتين
إلى إ
المغاير "أتج16ل ،)ATG16L1( "1الذي يحتوي على الحمض
أ
الميني ألنين ً
بدل من الثيريونين في الموقع " 300ث300أ"
( ،)T300Aمعرض بصورة أكبر للقطع بإنزيم كاسبيز ،3
بالجهاد.
الذي ينشط حين تشعر الخاليا إ
مثل كل أ
المراض المعقدة ،يظهر مرض كرون على خلفية
4
غالبا .وفي
عديد من العوامل الوراثية والبيئية ،المجهولة ً
الخالل بالتوازن
معا على إ
مرض كرون ،تعمل تلك العوامل ً
بين الكائنات الدقيقة المتوطنة أ
بالمعاء ،وبطبقة الخاليا
المبطنة لها ،وبالجهاز المناعي ،مما ينتج التهابًا معويًّا
مزم ًنا .2والكشف 1عن "أتج16ل "1المغاير المشفر لـ"ث300أ"
التعرض للمرض يشير إلى دور عملية اللتهام
كأحد عوامل ّ
الذاتي في تلك الستجابة المؤدية إلى اللتهاب .وعملية
اللتهام الذاتي هي عملية يتم فيها ابتالع محتويات خلوية،
مثل العضيات والجزيئات الكبيرة ،عن طريق تراكيب
الغشية تعرف أ
ثنائية أ
بالجسام ذاتية اللتهام  -للبروتين
أ
5
"أتج16ل "1دور حيوي في تكوين تلك الجسام  .تندمج
تلك الحويصالت مع حويصالت أخرى ،وهي الليسوزومات،
التي تحتوي على إنزيمات تهضم تلك المحتويات .6تحدث
عملية اللتهام الذاتي كاستجابة لندرة المغذيات ،فتسمح
للخلية بهضم محتوياتها الخاصة؛ من أجل تجديد الوحدات
الحماض أ
الساسية للخلية ،ومنها أ
البنائية أ
المينية والجزيئات
الكبيرة ،لكن تلك العملية تم انتقاؤها لوظائف حيوية أخرى،
مرضات داخل الخلية ،وهي عملية تعرف
مثل هضم ُ
الم ِ
بـ"التهام الدخالء" .عملية اللتهام الذاتي ،إذن ،لها دور
في أمراض عديدة أخرى ،6لكن نسخة البروتين المغايرة
"أتج16ل1ث300أ" مرتبطة فقط بمرض كرون.
وإنزيمات كاسبيز هي إنزيمات هاضمة للبروتينات
الموجودة داخل الخلية ،وتقوم بكسر الروابط الببتيديّة
الحماض أ
عند تتابعات 7معينة (من أ
المينية) .ووفقًا للبروتين
المستهدف ،فإن هذا قد يؤدي إلى التخلص من البروتين،
نشط
الم َّ
أو إنتاج صورة نشطة منه .ويُ َع ّد إنزيم كاسبيز ُ 3
الشاري الخلوي المؤدي إلى موت الخلية،
ضروريًّا للمسار إ
إذ يبدأ هذا المسار بفعل إنزيمات كاسبيز أخرى تستجيب
الماتة الموجودة على سطحها،
إلى إشارات من مستقبالت إ
أو من تعطُّل أحد العضيات غير القابل لالإصالح .يعتبر
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ﺍﻟﺮﺑﻴﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻹﻣﺎﺗﺔ

ﺇﺟﻬﺎﺩ
ﺃﻳﻀﻲ

ﻋﺪﻭﻯ
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻬﺎﻡ ﺫﺍﺗﻲ
↑ ﺗﻨﻒ-ﺃ
↑ ﺇﻝ-1ﺏ

ﻛﺎﺳﺒﻴﺰ 3
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺃﺗﺞ16ﻝ1ﺙ300ﺃ

النزيم كاسبيز  .3واحد
الشكل  | 1تحديد المصير عن طريق إ
من أهم مسببات مرض كرون هو صورة مغايرة من بروتين
اللتهام الذاتي "أتج16ل ."1يظهر بحث مورثي وزمالئه أن تغير
حمض أميني واحد في البروتين المغاير "أتج16ل1ث300أ"
يجعله أكثر قابلية للقطع بإنزيم كاسبيز  .3وفي غياب نشاط
النزيم ،فإن البروتين "أتج16ل1ث300أ" يعمل بشكل
هذا إ
طبيعي في تحفيز اللتهام الذاتي .ومع ذلك ..فإن المؤثرات
البيئية التي تؤدي إلى التحفيز المزدوج لكل من اللتهام الذاتي
الماتة ،أو العدوى
وإنزيم كاسبيز  ،3مثل تنشيط مستقبالت إ
البكتيرية ،أو الجهاد أ
اليضي ،تؤدي إلى تكسير صورة البروتين
إ
 ،ATG16L1وبالتالي إعاقة اللتهام الذاتي .وقد وجد الباحثون
تسبب زيادة إفراز البروتينات
ً
أيضا أن إعاقة اللتهام الذاتي ِّ
المسببة لاللتهاب ،مثل "تنف-أ" و إل-1ب.
ِّ

النزيم كاسبيز  3خالل عملية إماتة الخلية إشارة
نشاط إ
البدء لسلسلة من أ
الحداث التي تؤدي في النهاية إلى فناء
الخلية .وعلى النقيض ،فإن المستوى المنخفض من نشاط
النزيم كاسبيز  ،3غير الكافي لتحفيز موت الخلية ،له
إ
دور في حفظ التوازن وحماية الخلية ،بما في ذلك حماية
العضيات المجهدة من الموت.8
ومن خالل مقارنة تتابع بروتين "أتج16ل "1من عدة
كائنات ،تنبأ مورثي بأن الصورة المغايرة من البروتين
"ث300أ" (أو ما يعادله في الفئران  )T316Aتكون شديدة
الحساسية للقطع بإنزيم الكاسبيز ( 3شكل ،)1ثم برهن
أيضا أنه في الخاليا البشرية التي
على ذلك .أظهر المؤلفون ً
المساعدة للمرض،
"أتج16ل1ث300أ"
تحمل صورة الجين
ِ
أ
التي تبدأ بارتباط بروتين نخر الورام "تنف-أ" ()TNF-α
بمستقبل إالماتة الموجود على سطحها ،فإن إالجهاد الخلوي
ِ
الصابة ببكتيريا اليرسينيا
الناتج عن تجويع الخلية ،أو إ
المعوية الممرضة ( ،)Yersinia Enterocoliticaجميعها
أدت إلى تكسير البروتين "أتج16ل1ث300أ" بشكل يعتمد
النزيم كاسبيز  ،3وتبا ًعا تعطُّل عمليات اللتهام
على إ

الذاتي والتهام الدخالء الناتجة كاستجابة لالإجهاد .في حالة
أيضا زيادة في إنتاج
إالصابة باليرسينيا المعوية ،كانت هناك ً
النترليوكين-
بروتينات السايتوكاين المسببة لاللتهاب ،مثل إ
اثيا؛ إلنتاج
1ب "إل-1ب" و"تنف-أ" ،والمعدلة في الفئران ور ًّ
الصورة المغايرة "أتج16ل1ث316أ".
فى تناقض شديد ،يوضح المؤلفون أن تكوين أ
الجسام
ّ
ذاتية اللتهام لم يتعطل بوجود "أتج16ل1ث300أ" حين
تم تحفيز اللتهام الذاتي بشكل مباشر ،دون تنشيط
النزيم كاسبيز  .3وتشير تلك النتائج إلى أن صورة الجين
إ
"أتج16ل1ث300أ" المساعدة للمرض ،عبر حساسيتها
للقطع بإنزيم كاسبيز  ،3تتعطّل قدرة العائل على
الستجابة بصورة سليمة للمؤثرات البيئية التي تتطلب
استجابة اللتهام الذاتي التعويضية .تلك المؤثرات تتضمن
العدوى ،ومسببات اللتهاب ،وغياب التزان أ
اليضي،
وجميعها تؤدي إلى تحفيز اللتهام الذاتي للتخلص من
مسببات العدوى أو العضيات اللتهابية (مثل الجزيء
اللتهابي ،)5وتوفير المغذيات حتى تتغلب على ،وتنجو
الجهاد الخلوي .عادة ما يكون إنزيم كاسبيز ِ 3نشطًا
من ،إ
تحت ظروف إجهاد كهذه.
أيضا للحالة الخلوية المعروفة بإجهاد الشبكة
يمكن ً
الندوبالزمية أن تتسبب في تنشيط ٍكل من إنزيم كاسبيز
إ
 3وعملية اللتهام الذاتي التعويضية ،وهي صورة شائعة
في الخاليا البطانية المعوية للمصابين بمرض كرون .9وقد
أظهرت دراسات سابقة في الفئران 10أن تعطيل استجابة
اللتهام الذاتي التعويضية في الخاليا البطانية المصابة
بإجهاد الشبكة الندوبالزمية أ
لالمعاء ،نتيجة إزالة جين
إ
أ
"أتج16ل ،"1تنتج عنها حالت التهاب بالمعاء الدقيقة
شبيهة بمرض كرون .واكتشاف حساسية البروتين المغاير
تحول ُعرضة
للقطع بإنزيم كاسبيز  3يمكن أن يبين لنا كيفية ّ
وراثية إلى أعراض مرضية تحت ظروف بيئية معينة.
أيضا في التكامل مع
تساعد دراسة مورثي وزمالئه ً
مشاهدات أخرى عن مرض كرون .فعلى سبيل المثال..
يمكن التحكم بتنشيط إنزيم كاسبيز  3عن طريق البروتينات
المثبطة لموت الخلية مثل "خياب"  ،XIAPالصور المغايرة
من هذا البروتين تسبب ً
شكال أحادى الجين من مرض
كرون .11يقوم بروتين "خياب" بدوره بالتفاعل المباشر مع
البروتينات الضالعة في الستشعار الميكروبي المرتبطة
بالعرضة الوراثية لمرض كرون ،4،11ومنها "ريبك )RIPK2( "2
ُ
أيضا في
و"نود  .)NOD2( "2قد تساعد النتائج الجديدة ً
تفسير سبب كون العوامل المستهدفة لـ"تنف-أ" عالجات
ناجحة لمرض كرون 2-في ضوء دراسات المؤلفين حول
ً
معقول أن يدفع "تنف-أ"
العدوى باليرسينيا المعوية ،ويبدو
النزيم
آلية اللتهاب تقدمية التغذية عن طريق تحفيز إ
كاسبيز  3لتكسير البروتين "أتج16ل1ث300أ" ،الذي يؤدي
بدوره إلى زيادة إفراز "تنف-أ" .ورغم ضرورة إجراء المزيد
من الدراسات لختبار النتائج الخلوية والحيوية الكيميائية
في حيوانات المختبر والمرضى المصابين بمرض كرون،
فإن تلك النتائج توفر نظرية معقولة تفسر كيف يمكن لهذا
العامل الوراثي المشترك أن يسهم في حدوث المرض■ .
آرثر � �
ك�ر يعمل ف ي� وحدة علوم الكبد والجهاز الهضمي،
كم�يدج
كم�يدج� ،
قسم الطب ،مستشفى ِأد �ن�وك ،جامعة �
بلوم�ج يعمل
 ،CB2 0QQالمملكة المتحدة .وريتشارد إس �
والمناظ� ،قسم الطب،
بقسم علوم الكبد والجهاز الهضمي
ي
وومن ،مدرسة هارفارد للطب ،بوسطن،
مستشفى بريجام ِ
 ،02115الوليات المتحدة أ
المريكية.
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أحياء التجديدية

اﻓتﺤوا الطريﻖ ﻹﺻالح َ
الﻜ ِﺒد

عثر على بروتين تنتجه الخليا البطانية ،التي تبطن أ
الوعية الدموية ،يُنظ�م توقيت تكاثر الخليا بعد
ُ
أ
أ
مؤشرا آخر على دور إشارات الوعية الدموية في تجديد النسجة.
د
ع
ي
ما
وهو
الكبد،
في
إصابة
حدوث
َ
ُ
ً

أندرو جﻲ .ﻛوﻛﺲ ،وولفرام جوﺳليﻨﺞ

القدرة التجددية للكبد هي قدرة أسطورية ،وتعتمد على
تعاف دقيق في
نس ٌق فيما بينها بعناية تُمكِّن من ٍ
عوامل ُم َّ
الكبد أ
اليضية
الوقت المناسب ،سواء بالنسبة إلى وظائف
أم التركيبية .النموذج أ
استخداما لدراسة إصابة
الكثر
ً
أ
الكبد هو الستئصال الجراحي لجزء من الكبد ،لن هذا
الصابة بالتهاب
يسمح بدراسة عملية
بعيدا عن إ
التجدد ً
ُّ
وموت الخاليا .وفي العادة ،بعد استئصاله جز ًّئيا ،يُشفى
كبد الفقاريات في غضون  7-5أيام ،ويبدو أن هذا هو
الطار الزمني الحرج الذي يجب أن تُستعاد خالله وظائف
إ
يشعر فيها
التي
الكيفية
أن
إل
الحياة.
قيد
على
للبقاء
الكبد
ُ
بالصابة ،فيبدأ عمليات النمو التجديدي وينهيها ،ل
الكبد إ
ُ
تزال غير مفهومة بالكامل .وقد اقترح وجود دور أ
لالوعية
ُ
ِ
الدموية الكبدية في التجديد قبل أربعة عقود .1في دوريّة

↑ Ang2

Wnt2

VEGFR2

وضح ُه ْو وآخرون 2هذا الدور من خالل تحديد
ساينس ،يُ ِّ
صدر إالشارات
ي
جزيء
–وهو
وعائي
نمو
عامل
مشاركة
كيفية
ُ ِ
الداخلي أ
لالوعية
وتُ ِنتجه الخاليا البطانية التي تبطن السطح
الدموية -في التنسيق الزمني لعملية التجديد.
الجدول الزمني أ
لالحداث بعد استئصال الكبد الجزئي
ٌ
جيدا ،ويمكن تقسيمه إلى مرحلتين :في المرحلة
معروف ً
التحفيزية ،التي تستمر من يوم إلى ثالثة أيام ،يؤدي تكاثر
الخاليا الكبدية الرئيسة خاللها إلى زيادة أعداد الخاليا
الكبدية ،وخالل المرحلة الوعائية الالحقة (في إشارة إلى
تشكيل أوعية دموية جديدة في هذه المرحلة) تتكاثر جميع
أنواع خاليا الكبد أ
الخرى إلعادة تشكيل مجموع كتلة الكبد.
من خالل دراسة مجموعة النواسخ -جزيئات الحمض
النووي الريبي  -RNAفي الخاليا البطانية الجيبية (خاليا
"لزيك"  )LSECsللفأر ،اكتشف ُه ْو وآخرون أن التعبير
الخلوي لعوامل نمو أ
الوعية "( angiopoietinأنج )Ang2 "2

↓ Ang2

Cyclin D1

TGF-β
TGF-

LSEC

ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ
) 7-4ﺃﻳﺎﻡ(

ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
) 3-1ﺃﻳﺎﻡ(

ﺇﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺪ

الشكل  | 1التنظيم الديناميكي لعامل نمو أ
الوعية  .2بين هو وآخرون 2أن التعبير الخلوي لبروتين عامل نمو أ
الوعية "أنج "2
ّ ُْ
أ
سهم في مرحلتي
(ُ )Ang2
المنظَّم ً
زمنيا -الذي تنتجه الخاليا البطانية الجيبية "لزيك" ( )LSECفي بطانة الوعية الدموية في الكبد -يُ ِ
الصابة .خالل المرحلة التحفيزية ،يؤدي معدل التعبير المنحفض لـ"أنج  "2إلى انخفاض التعبير عن عامل
عملية إصالح الكبد بعد إ
الثار مجتمعة تعزز تكاثر خاليا الكبد وخاليا الكبد أ
تحويل النمو بيتا-تجف ( )TGF-βوتعزيز التعبير عن سايكلين د1؛ وهذه آ
الولية.
ّ
أ
خالل المرحلة الوعائية الالحقة ،يرتفع التعبير عن العامل "أنج  ،"2مما يؤدي إلى زيادة التعبير عن ُم ْس َتق ِْبل عامل نمو بطانة الوعية
"فيجفر  )VEGFR2( "2والبروتين "ونت  ،)Wnt 2( "2مما يعزز من تكاثر خاليا لزيك.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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بروتين يحفِّز نمو أالوعية الدموية -يُنظ َُّم بشكل ديناميكي
ُ
أثناء هذه العملية (الشكل  .)1فخالل المرحلة التحفيزية،
يقل التعبير الخلوي للعامل أنج  ،2مما يؤدي إلى انخفاض
مستويات البروتين المثبط للتكاثر المعروف باسم عامل
تحويل النمو-بيتا ( transforming growth factor-βبيتا-
تجف  )TGF-βوتعزيز التعبير عن البروتين "سايكلين د"1
( ،)cyclin D1وتصل المرحلة إلى ذروتها في تسارع تكاثر
الخاليا الكبدية .ثم تعود مستويات العامل "أنج  ،"2خالل
المرحلة الوعائية ،إلى مستواها؛ ف ُتحفِّز تكاثر خاليا "لزيك"
عبر عملية تعتمد على مستقْبل عامل نمو بطانة أ
الوعية
ُ َْ ِ
"- 2فيجفر  ،)VEGFR2( "2وعلى التعبير الخلوي للبروتين
"ونت .Wnt 2 "2
دورا
يؤدي
"2
"أنج
العامل
أن
المؤلفون
كذلكَّ ،بين
ً
مهما في الستجابة لالإصابة الكيميائية المزمنة التي تتبع
ًّ
السام .ومن ثم ،يبدو
تعرض الكبد لرابع كلوريد الكربون َّ
أن خاليا "لزيك" تؤدي دورها »بإيثار« ،إذ تعزز شفاء الخاليا
الكبدية ً
أولّ ،ثم تعمل لحقًا على تعزيز نموها الذاتي.
تقرير 3يقيس مستويات العامل "أنج
لالهتمام
ومن المثير
ٌ
 "2في المرضى الذين يعانون من الفشل الكبدي الحاد ،إذ
كشف البحث أن المستويات أ
العلى ترتبط بالنتائج إالكلينيكية
أ
أ
الكلينيكية والعالجية لالإشارات
السوأ ،مما يوثّق لالهمية إ
أ
الصادرة من العامل "أنج  "2والوعية الدموية التي تنتج

هذا البروتين.
كانت دراسة سابقة 4قد ّبينت بالفعل أهمية خاليا "لزيك"
والم ْس َتق ِْبل "فيجفر  "2في إصالح الكبد ،رغم أن تلك
ُ
الم ْس َتق ِْبل "فيجفر  "2في المرحلة
توسط ُ
الدراسة أشارت إلى ُّ
التحفيزية في التعبير عن البروتين "إد  ،"1والبروتين "ونت
 ،"2وعامل نمو الخاليا الكبدية "هجف" ( ،)HGFالتي تسهم
5
في تحفيز تكاثر الخاليا الكبدية .كما ّبين فريق البحث نفسه
أيضا أن إشارات عوامل نمو أ
الوعية تتحكم في التوازن بين
ً
تكون
وبين
الحادة
صابة
ال
بعد
للعضو
إصالح
أمثل
حدوث
إ
ِّ
ندبات بعد التعرض للجروح لفترات طويلة  -التعبير الخلوي
عن مستقبالت البروتين ( )CXCR 7في خاليا "لزيك" هو
المسؤول عن المرحلة السابقة للتكاثر من استجابة البروتينات
الصابة الحادة.
"إد  ،"1و"ونت  ،"2والعامل "هجف" بعد إ
وعلى النقيض ،يتم تثبيط التعبير الخلوي للبروتين (CXCR
الصابة المزمنة ،مما يؤدي إلى خلل في استعادة
 )7أثناء إ
العافية وحدوث ندبات.
قد تساعد الدراسات المستقبلية ـ باستخدام تعطيل عبر
خلية محددة لـ"أنج  "2و"فيجفر  "2ـ على توضيح التفاعل
المعقَّد بين هذه العوامل خالل المرحلتين التحفيزية
ُ
والوعائية لتجديد الكبد .ومع ذلك ..فإن نتائج ُه ْو وزمالئه
تكاثر خاليا الكبد
ظهر بوضوح أن التعبير عن "أنج  "1يُنظِّم َ
تُ ِ
وخاليا "لزيك" أثناء هذه العملية .ويتسق تأثير النمو الوعائي
بفعل "أنج  "2مع دور البروتين المذكور في حماية أ
الوعية
أ
الجهاد .6كذلك تم تحديد عوامل نمو الوعية
الدموية ضد إ
أ
الخرى التي تنتجها البطانة كمساهمين في تجديد الكبد،
وتضم :البروستاجالندين إي ،)Prostaglandin E2(7 2
وأحماض إيبوكسي آيكوسترينويكepoxyeicosatrienoic( 8
أيضا ،ث َُب َت اضطالع الخاليا
 ،)acidsوأكسيد النيتريكً .9
8،10
البطانية وإشاراتها في شفاء سليم للرئة  ،وللخاليا
11
والكلية.8
الجذعية الدموية ِ
يستجيب الكبد بسرعة إلصابة العضو ،ولكن هل يُعقَل
نسقها؟ يبدو
أن الخاليا البطانية للكبد تبدأ هذه الستجابة وتُ ِّ
ذلك .فبعد الستئصال الجزئي للكبد ،تكون أنسجة الكبد
بأي أذى ،وغير معرضة للسموم
المتبقية سليمة وغير مصابة ّ
النقيض ،فإن أ
الوعية الدموية
أو لخاليا كبدية ميتة .وعلى
فورا لتغيرات في تدفق الدم ،ومن ثم يُ ِمكن خضوعها
تخضع ً
الطبعة العربية |

إبريل
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لتغير مستوى التعرض لعوامل إالشارات الذائبة في الدم.
ولما كان تدفق الدم الداخل إلى الكبد بأكمله يو َّزع عبر كتلة
تم تقليلها من خاليا الكبد ]بفعل الستئصال[ ،فإن العالمات
المادية لتدفق الدم أو تركيزات العوامل الذائبة في الدم
أيضا ،وهذا يمكن أن يكون إشارة أولية عن حدوث
ستتغير ً
إصابة تستشعرها خاليا "لزيك" .1وبالمثل ،فإن إصابة الكبد
بفعل السموم تؤدي إلى تورم الخلية وموتها ،أ
المر الذي
يغير ديناميكيات تدفق الدم .لذا تم تجهيز الخاليا البطانية
فورا في سالمة وحجم
بشكل جيد للغاية لستشعار التغيرات ً
وقدرة التمثيل الغذائي في الكبد ،والستجابة لها.
مباشرا للخاليا البطانية
دورا
يمكن للمرء أن يتصور ً
أيضا ً
ً
النواع أ
في تعزيز تكاثر أ
الخرى من خاليا الكبد ،مثل الخاليا
الظهارية المرارية ( )biliary epithelial cellsأو الخاليا
النجمية ( ،)stellate cellsووقف عمليات التكاثر حين يكتمل
إصالح الكبد .هل يكون جزيء واحد فقط هو المسؤول
عن تنظيم العملية برمتها؟ على أ
الرجح ل ،ألن التجديد
أ
الصابة أمر ضروري لبقاء الكائن الحي،
المثل للكبد بعد إ
ومن المعروف اشتراك عدة عوامل وإشارات بتناسق وبوفرة،
لستعادة فاعلية الكبد وكفاءته بسرعة ،لكن ُه ْو وزمالءہ َّبينوا
أن الشارات الصادرة عن أ
الوعية الدموية الكبدية تكون
إ
معدلة بشكل ديناميكي؛ كي تتحكم في التسلسل الزمني
ّ
الكامل إلصالح الكبد .إذًا ،ما الذي يمكننا أن نتعلمه من هذا؟
أ
مرضا،
نتعلم أنه ،لتشجيع تجديد الكبد في مرضانا الشد ً

الكاب َحة "الفرامل"
فنحن بحاجة إلى رفع القدم عن ّ
الدواسة ِ
دواسة البنزين■ .
بالق َْدر نفسه لحتياجنا للضغط على ّ
أندرو جي .كوكس ،وولفرام جوسلينج يعمالن ف ي�
أقسام علم الوراثة وأمراض الجهاز الهضمي ،بمستشفى
ويمن ،ف ي� كلية هارفارد للطب ف ي� بوسطن،
بريجهام آند
ماساتشوستس ِ ،02115الوليات المتحدة أ
المريكية.
أيضا ف ي� معهد دانا فاربر
ولفرام جوسلينج يعمل ً
لل�طان ،ومعهد الخاليا الجذعية ف ي� جامعة هارفارد،
ومعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية وهارفارد.
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علم الﻨبات

كيﻔية ﺗﺒديﻞ آلية اﻻرﺗﺒاط
ُقدم لنا دراستان
ينقل البروتين  NRT1.1أيونات النترات إلى نباتات عبر نطاق واسع من التركيزات .وت �
رؤية بنيوية في هذا السلوك الستثنائي ،لكنهما تقدمان تفسيرين مختلفين له.
يﻲ-ﻓانﺞ تساي

للحصول على المغذّ يات من البيئة المحيطة بها ،تُنتج
الخاليا بروتينات تعمل كناقالت وقنوات ومضخات ،مما
يخلق ممرات في غشاء البالزما يمكن للجزيئات أن تمر
تمر المضخات
من خاللها .وخالفًا للقنوات ،يجب أن َّ
بتغيرات تكوينية؛ كي تنقل الركائز عبر الغشاء.
والناقالت ُّ
أيضا باسم
ي
عد الناقل ( NRT1.1المعروف ً
وفي النباتاتُّ ُ ،
 CHL1أو  )NPF6.3ضروريًّا لالمتصاص الخلوي للنترات.
وعلى نحو استثنائي ،يُنظِّم الناقل  NRT1.1امتصاص
أ
اليونات عن طريق تغيير ارتباطه بأيونات النترات اعتما ًدا
أ
على توافر النترات في التربة .ومع ذلك ،فإن الساس البنيوي
قدم لنا مقالتان 2،1في العدد
لهذا السلوك غير مفهوم .وتُ ِّ
السبوع أ
الصادر في أ
الول من شهر مارس الماضي من دورية
النجليزية ،إجابات محتملة ،من خالل
 ،Natureالطبعة إ
أخيرا بعد عقدين من تعريفه.3
تحديد ِب َنى ً NRT1.1
النزيمات ،تُبدي الناقالت ارتباطًا بركائز
على غرار إ
محددة ،ويمكن وصف سلوكها بواسطة ثابت مايكيليس
الضافية
Km؛ الذي يحدد مدى تركيزات الركيزة الخلوية إ
التي يمكن للناقل أن يعمل خاللها (القيمة المنخفضة لثابت
 Kmتدل على أن للناقل درجة ارتباط عالية بركيزة معينة،
وارتفاع قيمة ثابت  Kmيدل على درجة ارتباط منخفضة).
يمكن أن تتذبذب كمية المغذّ يات المتاحة للخلية إلى حد
كبير ،لذا ..تمتلك الخاليا أنظمة نقل عالية ومنخفضة
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الرتباط؛ لضمان الحصول على المغذّ يات خالل مدى
واسع من التركيزات .يعمل النظامان عادة بواسطة ناقلين
متمايزين ،لكن  NRT1.1ناقل مزدوج الرتباط؛ حيث يمكنه
تبديل الرتباط عن طريق عملية الفسفرة ونزع الفوسفات

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍﺕ

أ
ميني ثريونين (المسمى ثر .4)101
عند بقايا الحمض ال ّ
إن تنظيم الناقل عن طريق الفسفرة يتيح للخاليا
ّ
سريعا لتقلبات المغذّ يات .في التركيزات
الستجابة
ً
المنخفضة من النترات ،تتم فسفرة  NRT1.1عند
ثر ،101ويعمل بمثابة ناقل نترات عالي الرتباط ،يكون
قادر على الحصول على كمية النترات الضئيلة من التربة.
وفي تركيزات النترات العالية ،ل تتم الفسفرة ،ويتوسط
 NRT1.1امتصاص الركيزة الوافرة 5كناقل منخفض الرتباط
(شكل  ،)1لكن كيفية تنظيم ثابت  Kmعبر فسفرة ثر101
قدم دراستان جديدتان ،أجراهما صن
فسر بعد .وتُ ِّ
لم تُ َّ
وآخرون 1وباركر ونيوستيد ،2تفسيرين مختلفين ،وإن لم
يكونا بالضرورة متعارضين.
لدى أي ناقل ثالث حالت شكلية رئيسة ،هي :مواجه
للخارج (موقع الركيزة مفتوح على البيئة الخارجية)َ ،وم ْس ُدود
(مغلق من كال جانبي الغشاء) ومواجه للداخل (مفتوح
على سيتوبالزم الخلية) .6وباستخدام ِعلم ِالبل ّْورات ،حلل
فريقا الباحثين الشكل المواجه للداخل للناقل NRT1.1
الب َنى متطابقة
الذي لم يتعرض للفسفرة ،وأفادوا أن ِ
أساسيا .ومن المعروف أن  NRT1.1يتألف من  12حلزونًا
ًّ
َع ْب َر ِغشا ِئ ّي ( ،)TMHsوقد لحظ الباحثون أن الحلزونات
الغشا ِئ ّية – كما هو الحال مع غيرها من أعضاء فصيلة
َع ْب َر ِ
الم َي ِّسر الرئيسة ( )MFSمن بروتينات الغشاء الناقلة –
ُ
تُشكِّل تجويف مفتوح على سيتوبالزم الخلية ،يمكن تقييد
الم َي ِّسر
الركيزة بداخله .وعلى خالف عادة بروتين من فصيلة ُ
الرئيسة ،يتبلور  NRT1.1في صورة َديْ َمر (مثنوي) يكون
أ
التوجه نفسه .ويقع ثر 101على
للمونومرين (الُحاديين) به ّ
للديْ َمر ،عند النهاية السيتوبالزمية
مقربة من السطح البيني َ
لحلزون َع ْب َر ِغشا ِئ ّي .وعلى أساس بيانات عدة مسارات من
التحليل ،يقترح صن وآخرون أن فسفرة ثر 101تؤثر على
مستقبالت َع ْب َر
تكوين َ NRT1.1لديْ َمر ،كما يُرى في بعض
ِ
ِغشا ِئ ّية .ولكن لم تُحدد بعد كيفية تنظيم ثابت  Kmللناقل
الديْ َمر.
 NRT1.1عن طريق فصل تقارن َ
على النقيض من ذلك ،يُشكك باركر ونيوستيد في
أ
لتكون َديْ َمر  ،NRT1.1مما يشير إلى
الهمية الفسيولوجية ّ
أن ذلك قد يحدث فقط نتيجة للتبلور وليس في الخاليا.
اثيا هيئة
ولختبار دور فسفرة ثرّ ،101
عدل الباحثون ور ًّ
طافرة من  NRT1.1تم استبدال ثر 101فيه بأسبرتات (مكونًا
 Thr101Aspالطافر) ،وهو تغيير يحاكي الفسفرة الدائمة.

ﺏ
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ﺃ

ﺃﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍﺕ
NRT1.1

P

ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ↓

ﻏﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻼﺯﻣﺎ

ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ

P

ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ

ﺍﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺯﻡ

ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ↑

الشكل  | 1تغيير آلية ارتباط البروتين  NRT1.1بالنترات .إن ناقل النترات NRT1.1؛ الذي يعبر غشاء البالزما في الخاليا النباتية،
منخفضا ،تتم فسفرة
هو المسؤول عن امتصاص النترات من البيئة الخارجية في سيتوبالزم الخلية .أ ،عندما يكون تركيز النترات
ً
( P( NRT1.1عند بقايا الحمض أ
الميني ثر ،101مما يمنحه درجة ارتباط عالية بالنترات .ب ،وعندما تكون النترات وفيرة ،ل تتم
فسفرة ثر ،101ويعمل  NRT1.1كناقل منخفض الرتباط .4وقد حلّل صن وآخرون ،1وباركر ونيوستيد 2بنية  NRT1.1الذي لم
يتعرض للفسفرة ،ووجدوا أنه يُشكِّل َديْ َم ًرا .وعلى الرغم من أن صن وآخرين يرون أن عملية الديمرة  dimerizationهذه ـ في حد
غير الرتباط ،يشير باركر ونيوستيد إلى أن نزع الفوسفات يقلل المرونة البنيوية؛ مما يُنظِّم امتصاص النترات.
ذاتها ـ تُ ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved
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ومن خالل مقارنة سلوك البروتينات التي تحتوي على ثر101
و ،Thr101Aspوجدوا أن قدرة  NRT1.1على تقييد النترات
مستقلة عن الفسفرة.
أيضا أن البروتين الذي يحتوي
أظهر باركر ونيوستيد ً
على  Thr101Aspمعدل نقله أعلى بكثير (يُقاس بامتصاص
أيون الهيدروجين ،الذي يُستخدم كبديل لقياس امتصاص
النترات) وذو درجة حرارة انصهار أقل (تدل على زيادة
المرونة البنيوية) من النوع الطبيعي للبروتين .قاد هذا
الباحثين لقتراح أن الفسفرة تزيد من معدل النقل نتيجة
التغير في ثابت  Kmهو
لتعزيز المرونة البنيوية ،وأن
ُّ
بسبب هذه الزيادة في معدل نقل النترات .ومع ذلك،
يمكن التوفيق بين استنتاجات البحثين التي تبدو متباينة؛
الديْ َمر – الناجم عن الفسفرة – من
فربما يزيد فصل َ
المرونة البنيوية.
أحد العتراضات على بيانات باركر ونيوستيد هو أنه ل
يمكن تأكيد أي الحالت الشكلية – المواجهة للداخل أو
حالت شكلية أخرى –ترتبط بقياساتهم البيوكيميائية .ومن
غير المعروف ما إذا كانت مستويات ارتباط الركيزة متطابقة
أ
الم َي ِّسر الرئيسة،
في الشكال المختلفة في ناقالت فصيلة ُ
وبالتالي ل يستطيع الباحثون إثبات أن الفسفرة ل تؤثر
على قدرة ارتباط  NRT1.1بالنترات .ولتحديد ذلك ..يجب
أخذ القياس عندما يكون البروتين مثب ًتا في الشكل المواجه
للخارج ،وهي الحالة التي ُح ِّدد فيها ثابت .Km
تُشير ِب َنى المجموعتين إلى أن بقايا هيستيدين 356
( )His 356هي موقع تقييد النترات .استبدل صن وزمالؤه
هيستيدين  356بالحمض أ
الميني ألنين ،ولحظوا أنه تم

استبعاد نشاط امتصاص النترات عالي ومنخفض الرتباط.
هذا يشير إلى أن موقع تقييد النترات بهيستيدين 356
ضروري لكل من النقل عالي ومنخفض الرتباط .مع ذلك،
جيدا تَط َُّو ِريًّا في ناقالت النترات
لم يُحفظ هيستيدين ً 356
من عائلة  ،NRT1مما يوحي بأن ناقالت  NRT1أخرى
ستخدم موقع تقييد مختلف للنترات ،أو أن هناك
قد تَ ِ
فسر
ت
وقد
ات.
ر
النت
نقل
مسار
في
محتملة
خطوات
عدة
ُ
ِّ
الختالفات بين مواقع تقييد الركيزة سبب نقل أفراد عائلة
 NRT1لركائز متنوعة ،مثل النترات والببتيدات والهرمونات.7
للب َنى التي ُحلّلت
إن مناطق الحلزون َع ْب َر ِ
الغشا ِئ ّي ِ
بشكل مستقل تكاد تكون متطابقة ،لكن ثمة اختالفات
الغشا ِئ ّية.
ملحوظة في الحلقات الرابطة للحلزونات َع ْب َر ِ
هذه الحلقات ،وخاصة الحلقة المركزية الكبيرة التي
أ
جيدا في
تربط  TMH6و( TMH7التي ،لالسف ،لم تُحلَّل ً
أ
هذين البحثين) ،قد تكون ضرورية لداء وظيفة إضافية
مستقبل للنترات .5يقترح صن
في  :NRT1.1بأن يكون
ِ
الغشا ِئ ّي قد تُضفي نشاطًا
ر
ب
ع
الحلزون
وزمالؤه أن حلقات
ََْ ِ
مستقب ًال؛ من خالل توفير مواقع اقتران يمكن لبروتينات
ِ
أخرى التفاعل عندها مع الناقل.
مستقب ًال (transceptor؛ ًدور  NRT1.1باعتباره ً
ناقال
ناقال
ِ
فريدا من نوعه  -حيث قد
يكون
مستقبل) قد ل
له نشاط
ً
ِ
كناقل-مستقبل للسكر؛ من
GLUT2
الجلوكوز
ناقل
يعمل
ِ
النسولين والتوسط في امتصاص السكر
أجل تنظيم إفراز إ
من أ
المعاء ،8كما أنه من المرجح أن يتم التعرف على ناقالت-

مستقبالت أكثر .وبالشتراك مع التحليالت البيوكيميائية،
ِ
فإن التحليالت البنيوية للناقل  NRT1.1في أشكال أخرى؛
مثل صيغة الفسفرة أ
القل استقر ًارا أو وجوده في مركب
مع مكونات تأشير أخرى ،ستعزز فهمنا لكيفية اقتران نقل
واستشعار النترات وتنظيمها.
إن تعزيز كفاءة امتصاص النباتات للنترات من شأنه أن
يزيد من غلة المحاصيل .وإذا أصبح امتصاص النباتات
للنترات أعلى ،قد يخفض هذا من كمية النترات التي

زراعية مهمة .إن تحليل بنية  NRT1.1آ
الن ربما يجعل فهم
ومعالجة المتصاص ،على أساس البنية ،ممك ًنا■ .

تنجرف في شبكات المياه ،وربما يحد من تلوث النظم
اليكولوجية المائية .ويمكن أن يسهم انخفاض الحاجة
إ
أ
أيضا في تخفيف عبء توفير
إلى السمدة النيتروجينية ً
الطاقة في العالم؛ ذلك ألن إنتاج أ
السمدة النيتروجينية
يمثل  %1من الستهالك العالمي للطاقة سنويًّا .على هذا
عد تطوير تقنيات لمعالجة امتصاص النترات قضية
النحو ،يُ ُّ

� ��-فانج تساي يعمل بمعهد البيولوجيا الجزيئية ،أكاديمية
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السرطان

اﻻلتهاب يﻨير الطريﻖ للورم
الﺜاﻧوي (الﻨقيلة)

يعد انتشار الورم السبب أ
الساسي للوفاة في مرضى الميلنوما )الورم الميلنيني( .وحال ًياُ ،و ِجد أن
َُ ّ
تعرض الميلنوما أ
تكون نقائل بعيدة.
إلى
تؤدي
التهابية،
استجابة
يحدث
البنفسجية
فوق
شعة
لل
�
�

ﺳيﺚ ﺏ .ﻛوﻓيلﺖ وﻛاريﻦ إي .دي ﻓيسر

الميالنوما هي الشكل أ
الكثر فتكًا لسرطان الجلد .عامل
أ
الخطر الرئيس لنشأته هو الشعة فوق البنفسجية من
الشمس ،والتي تحدث تغييرات مباشرة في الحمض النووي
1
إن
للخاليا الميالنينية؛ الخاليا المنتجة لصبغة الجلد  .ما ْ
تتسلل الميالنوما من موقعها أ
الولي إلى أعضاء بعيدة وتكون
نقائل ،تتضاءل إمكانية السيطرة على السرطان ،ولكن ما
الذي يتسبب في انتشار الميالنوما؟ في العدد الصادر في
أ
السبوع الثاني من شهر مارس الماضي من دورية ،Nature
أ
2
مدهشا لالشعة فوق
دورا آخر
ً
كشف الباحث بولد وآخرون ً
البنفسجية في هذا النوع من السرطان – أنها تعزز تناقل
الورم من خالل تنشيط استجابة التهابية.
إلى جانب إحداث طفرات في الخاليا الميالنينية،
يمزق التعرض أ
لالشعة فوق البنفسجية الخاليا الظهارية
(الكيراتينية) التي تشكل الطبقة الخارجية للجلد ،كما يسبب
التهابا أيضا .إل أنه لم يكن معروفًا إلى آ
الن ما إذا كانت هذه
ً
الثارً الضارة أ
آ
الخرى لالإشعاع تؤثر على تقدم الميالنوما.
اثيا يحاكي المرض بالبشر إلى حد
باستخدام فأر معدل ور ًّ
بعيد ،لحظ الباحث بولد وزمالؤه أن التشعيع المتكرر
بالشعة فوق البنفسجية أ
أ
لالورام النامية زاد من تكوين
أ
النقائل في الرئة ،دون تأثير على نمو الميالنوما الولية.
ودلّت مالحظتان الباحثين إلى افتراض أن خاليا غير
سرطانية تورطت في توجيه تناقل الورم .أولهما ،لحظ
أ
بارزا
الباحثون أن تشعيع الورام الميالنينية يسبب تدفقًا ً
للخاليا المتعادلة – خاليا دم بيضاء تمثل الالعب الرئيس في
والضطرابات اللتهابية .المالحظة الثانية،
الدفاع المناعي إ
أن التشعيع حرض على نزوح خاليا الميالنوما نحو أ
الوعية
الدموية وتحركاتها الالحقة على طول أسطح أ
الوعية .شاهد
الباحثون أنه بالقرب من أ
الورام ،اج ُت ِذبَت الخاليا المتعادلة
أ
إلى الخاليا الكيراتينية المتضررة من الشعة فوق البنفسجية
يرمز له ب"همجب  ،)HMGB1( "1وهو
بواسطة جزيء ّ
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فرز من
بروتين يوجد عادة في نوى الخاليا السليمة ،لكنه يُ َ
الخاليا المحتضرة أو المجهدة .نضوب الخاليا المتعادلة
أو تثبيط جلبها المعتمد على "هجمب  "1يقلل من هجرة
خاليا الميالنوما على طول أ
الوعية الدموية ،ويُ ِبطل تناقل
الورم للرئة ،الناجم عن أ
الشعة فوق البنفسجية .تشير
هذه البيانات إلى أن الستجابة اللتهابية الغنية بالخاليا
المتعادلة تسببت في انتشار خاليا الميالنوما إلى أعضاء
بعيدة (الشكل .)1
من خالل سلسلة من التجارب المختبرية ،برهن الباحثون
أن الخاليا المتعادلة المنشطة تفرز البروتين المؤيد
لاللتهابات "تنف" ( ،)TNFالذي يحفز تكوين أوعية دموية
أيضا
جديدة ،وكذلك نزوح خاليا الميالنوما .قام الباحثون ً
مريضا بالميالنوما ،ووجدوا،
بدراسة أنسجة ورمية من ً 178
التقرح في الميالنوما (انهيار
اتساقًا مع بيانات تجاربهم ،إن ُّ
طبقة الجلد أعلى السرطان) ،وتدفق الخاليا المتعادلة ،اقترنا
بوجود خاليا الميالنوما المجاورة أ
لالوعية الدموية ،وزيادة

حدوث المرض النقيلي.
لذا ..قام الباحث بولد وزمالؤه بالكشف عن آ
اللية التي
تقدح بواسطتها أ
الشعة فوق البنفسجية تنشيط خاليا غير
سرطانية في محيط الميالنوما .تبدأ هذه الخاليا متوالية
التهابية ضارة تؤدي إلى تفاعالت متزايدة بين الخاليا
السرطانية أ
والوعية الدموية ،تبلغ أوجها بانتشار الخاليا
أ
السرطانية إلى العضاء البعيدة .هذه البيانات تضيف
الدراك الناشئ بأن تناقل الورم ليس مجرد عملية
إلى إ
داخلية المنشأ بالخاليا السرطانية ،ولكنه عملية تعتمد
على تفاعالت معقّدة ومتبادلة مع خاليا غير سرطانية في
البيئة الدقيقة للورم .3على هذا النحو ،فإن استهداف
الخاليا المتعادلة المنشطة أ
بالشعة فوق البنفسجية
َّ
والمؤيدة لتناقل الورم ،إما عن طريق منع تنشيطها
وتراكمها أو عن طريق تثبيط آثارها المنحدرة ،يمثل فرصة
وبالضافة
عالجية محتملة لعرقلة الميالنوما النقيلية .إ
إلى ذلك ..فإن تقييد وظيفة الخاليا المتعادلة قد يكون
الطبعة العربية |
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ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ

ﺧﻼﻳﺔ ﻛﻴﺮﺍﺗﻴﻨﻴﺔ

HMGB1
ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﻴﻼﻧﻮﻣﺎ
ﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﺔ
TNF

ﻧﻘﻴﻠﺔ

ﻭﻋﺎﺀ ﺩﻣﻮﻱ

الشكل  | 1التعرض أ
للشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى تناقل الورم .أ
الشعة فوق البنفسجية تحدث بشكل مباشر تغييرات في
أ
الحمض النووي تؤدي إلى تكون الورام الميالنينية .كما أنها تبتدئ عمليات أخرى في الجلد ،بما في ذلك اللتهاب وتلف الخاليا
الكيراتينية في طبقة الجلد الخارجيةَّ .بين الباحث بولد وزمالؤه 2أن إفراز الخلية الكيراتينية لـ"همجب - "1بروتين يطلق من الخاليا
المحتضرة أو المجهدة -يبتدئ تدفق الخاليا المتعادلة .وهذه الخاليا تنتج جزيئات التهابية ،مثل "تنف" ،تحفز تشكيل أوعية دموية
الوعية ،مما يسهل انتشار السرطان إلى أ
جديدة ،وتؤدي إلى نزوح خاليا الميالنوما على طول هذه أ
العضاء البعيدة.

ذا صلة بأنواع أخرى من السرطان ،ألن هناك دليال على
أن الخاليا المتعادلة بمقدورها تعزيز التناقل الورمية في
نماذج أخرى من أ
الورام.4،5
في الوقت الحاضر ،ليس من الواضح كيف يمكن أن
تترجم نتائج الباحث بولد وزمالئه إلى تدابير وقائية .العديد
من أ
الشخاص الذين لديهم آفات سابقة للسرطان ليسوا على
دراية بها ،ويعرضون أنفسهم للشمس باستمرار .زد على
ذلك ..أنه لم يحدد بعد كم مقدار التعرض أ
لالشعة فوق
البنفسجية المطلوب لحث التغيرات الخلوية الموضعية
التي تؤدي إلى تناقل الورم في البشر .كبديل لمنع آ
الثار
الضارة أ
لالشعة فوق البنفسجية بشكل مباشر (من خالل الحد
أيضا
من التعرض) ،قد يمثل تثبيط آلياتها المنحدرة الفاعلة ً
نهجا لكبح الميالنوما النقيلية .ولذلك ،سيكون من المفيد
ً
تحديد ما إذا كان الـ "تنف" هو الوسيط الوحيد المستمد من
الخاليا المتعادلة المؤدي لتناقل الورم المستحثة أ
بالشعة
أيضا.
فوق البنفسجية ،أم أن هناك عوامل أخرى مهمة ً
المزيد من توصيف الخاليا المتعادلة المؤيدة لتناقل الورم،
ً
مثال من خالل التعبير الجيني والمقايسات الوظيفية ،قد
مزيدا من التبصر بنشاطهم .وبالمثل ،ينبغي تحديد
يوفر
ً
آ
الثار المحتملة المؤيدة لتناقل الورم الناجمة عن طفرات
أخرى بالخاليا السرطانية تحدث عن طريق التعرض المتكرر
أ
لالشعة فوق البنفسجية .هذه التحليالت ستساعد على
أ
التعرف على تناقل الميالنوما المثار بواسطة الشعة فوق
تعين هوية أهداف جديدة
البنفسجية بشكل أفضل ،وقد ِّ
لهذا المرض القاتل.
أظهر عمل بحثي سابق أن أ
الشعة فوق البنفسجية ل
تستحث الطفرات المنشئة للميالنوما في الخاليا الميالنينية
مميزا يسفر عن تكوين
فحسب ،1بل ً
أيضا تنتج نمطًا طفريًّا ً
بروتينات خلوية متغيرة (مستضدات) ،يتم التعرف عليها
كـ"دخيل"بواسطة الخاليا التائية في الجهاز المناعي .6،7هذه
الوفرة من المستضدات الجديدة المستحثة بواسطة أ
الشعة
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فوق البنفسيجية تفسر ـ إلى حد كبير ـ النجاحات أ
الخيرة
المرئية في مرضى الميالنوما المتأخرة عقب العالج المناعي
للسرطان ،8،9وهو عالج استهدف تسخير النظام المناعي
للمريض ذاته لمهاجمة أ
الورام .إيضاح الباحث بولد وزمالئه
أن تناقل الورم يمكن حثه من خالل تنشيط الخاليا الكيراتينية
والخاليا المتعادلة ،ومن ثم يعد أ
الثر الثالث المعلوم
أ
لالشعة فوق البنفسجية في الميالنوما .تشير نتائج هؤلء
جنبا إلى جنب مع نتائج آخرين (تم استعراضها
الباحثين ـ ً
بالضافة إلى تنشيط مناعة مضادة
في المرجع  )10ـ إلى أنه إ
للورم ،فإن تثبيط الستجابات اللتهابية المعززة للورم
نهجا جذابًا مضا ًّدا للسرطان ،قد يزيد من عدد مرضى
صار ً
الميالنوما المعالَجين بنجاح■ .
كوفلت وكارين إي .دي في� يعمالن بشعبة
ِسث � ��ِ .
� إكس
1066
لل�طان،
هولندا
معهد
المناعة،
علم
ي
ت
أمس�دام ،هولندا.
اللكترونيk.d.visser@nki.nl :
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ﺧمسون ﻋامً ا
مﻀﺖ
التقلب في أحاسيسنا قديم ِق َدم
التقلب ذاته .تقول بورتيا ألمير المغرب
المتعجرف:
ذهبا.
يلمع
ما
"ليس كل
ً
سمعت هذا يُقال لك ،"...لكن
لطالما
َ
ـ وبال شك ـ لو كان "بيكون" قد كتب
بالفعل مسرحيات شكسبير؛ لبدأ عمله
بالسطور آ
التية:
أ
"يقول العقالء إنهم رأوا الحمر
يتحول أمام أعينهم إلى أ
الخضر".
...في حين أنه من الحماقة توقّع
التغيرات الظاهرة
(وا ِّدعاء) أن جميع أ ّ
اللوان تُفسر على
التي تحدث في
أساس أنها ظاهرة كيميائية ضوئيةً ،
بدل
من كونها عصبية ،فمن الحكمة عدم
استبعاد احتمال حدوث ذلك ،ولو
جزئيا على أ
القل.
ًّ
من دورية "نيتشر" 15 ،فبراير 1964

مﺌة ﻋام مﻀﺖ
تم تخصيص عدد يناير من دورية "ذا
ناشيونال جيوجرافيك" بالكامل لمقالة
رائعة أ
لالستاذ إف .إي .جونسون،
تحمل عنوان" :هنا وهناك في شمال
أفريقيا" .تحتوي هذه المقالة على
سلسلة رائعة من الصور التي تصف
أ
النواع العرقية ،خاصة تلك الفتيات
الراقصات من قبيلة أولد نايل الالتي
يبدو أداؤهن مألوفًا لزوار مدينة ِبسكْرة.
جاءت الصور المعبرة عن الحياة داخل
البهار.
الحرملك وفي الواحات في غاية إ
أيضا:
ً
كانت خواص الكحوليات ،والمنبهات
عامة ـ من حيث تأثيرها الفسيولوجي
ـ موضوع محاضرة للبروفيسور إتش.
إي .آرمستونج في معهد بريوينج
إن
(معهد علوم صناعة الخمور)ّ .
قوة الكحول ونظائره عندما تُستخدم
بكميات متوسطة لتخترق الغشاء
المحيط بالخلية يجب أن تسهم في
تغيير أ
الحكام المسبقة التي يطلقها
الناس على الكحول ،المنصفون منهم
على أ
القل.
من دورية "نيتشر" 12 ،فبراير .1914
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ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ  13ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﻣﻦ َﺩ ْﻭ ِﺭ ّﻳﺔ "ﻧﻴﺘﺸﺮ" ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺎﺕ
ّ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ّ
اع ُت ِبر نموذج ) ΛCDMأو Lambda-
الكونيات
نموذجا معياريÄا لعلم
(CDM
ً
ّ
فسر
حيث
ذلك،
نحو
أو
سنوات،
لعشر
¼
كثيرا من أهم 
ارصاد والمشاهدات.
ً
يفترض النموذج أن نسبة  %95من كتلة
وطاقة الكون غير المعلّلة بالكون المرئي
حاضرة كطاقة مظلمة ) ،(Λومادة
مظلمة باردة ) ،(CDMرغم سقوطها
لعدم قدرتها الواضحة على تفسير
"لب" المادة المظلمة منخفض الكثافة
الذي تم قياسه عند مراكز المجرات.
وتاريخيا ،تم تجاهل تأثيرات المادة
Ä
الطبيعية على المادة المظلمة .وفي
هذه المراجعة ،يشير أندرو بونتزن،
مؤخرا
وفابيو جوفرناتو إلى بحث صدر
ً
يغير الغاز والنجوم ـ بشكل
يُظ ِْهر كيف 
كبير ـ تأثير المادة المظلمة الباردة من
خل اقتران قائم على تقلبات جاذبة
سريعة محتملة.
Cold dark matter heats up
A Pontzen et al
doi:10.1038/nature12953
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ

مؤخرا ـ دراستان رئيستان بدوريّة
نُشرت ـ ً
"نيتشر" حول فك تتابعات اكسوم
الم رمز للبروتين(
) exomeجزء الجينوم ُ
لدى مرضى الفصام وأقربائهم .أتاحت
معا مؤشرات قوية على آليات
الدراستان ً

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

َﺧ ْﻤﺲ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
المناطق البحرية المحمية عنصر مهم
ومتزايد في استراتيجيات الحفاظ على
البيئة البحرية ،لكن فعاليتها متفاوتة،
كثيرا .وقد جمع الباحثون
وتثير ً
نقاشا ً
عينة عالمية لمناطق
من
بيانات

معرضة للصيد ،و 87منطقة بحرية
محمية ،وأظهروا أن فعالية أي محمية
تعتمد على خمس خواص رئيسة:
كمية الصيد المسموح ،ومستويات
المحميات ،ومدة حماية
فرض قوانين
ّ
المكان ،ومساحة العزل ،ودرجته.
ويتحقق الحفاظ على البيئة البحرية
بايجاب على هذه
فقط عند التأشير 
العناصر الخمسة.
Global conservation outcomes
depend on marine protected
areas with five key features
G Edgar et al
doi:10.1038/nature13022

ﻋﻼﺝ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
بزيادة معدت بقاء 
اطفال الخدج
أحياء ،ازدادت كذلك اصابات
باضطرابات النمو العصبي المزمنة
عد إصابة ارتشاح
لحديثي الودة .وتُ ّ
المادة البيضاء شائعة في 
اطفال
مبكرا مع إصابات
الرضع المولودين ً
الدماغ لحديثي الودة ،وذلك ـ جز Äئيا
ـ نتيجة لفشل نضوج سئف الخيا
الدبقية قليلة التغصن .وهناَ ،ع ¼زز
مستقبل
فيتوريو جالو وزمؤه تأشير
ِ
عامل نمو البشرة ) (EGFRفي سئف
الدبقية قليلة التغصن في
الخيا
ّ
نموذج إصابة بارتشاح المادة البيضاء؛
ووجدوا زيادة في انتعاش خلويÄا
ووظيفيا بعد اصابة .انخفض موت
Ä
الدبقية قليلة التغصن ،وازداد
الخيا
ّ
ﺃ

اخضرار هي في الحقيقة التباس
بصري لطريقة الرصد ،نتيجة تغيرات
الزاوية السمتية النسبية رصاد القمر
اصطناعي بين انقب )الصيفي(
في يونيو ،واعتدال المناخ )الخريفي(
إن تصحيح هذا التباس
في سبتمبرّ .
يزيل ظاهرة زيادة اخضرار ،مضيفًا
دعما لدراسات أخرى ترى أن وفرة
ً
المياه )وليس الضوء( هي المحرك

اساسي نتاجية النبات بغابات

امازون.
Amazon forests maintain
consistent canopy structure
and greenness during the dry
season
D Morton et al
doi:10.1038/nature13006
الشكل أسفله | التغيرات الموسمية
ستشعر الشمسي تسبب
الم
بجيومترية ُ
ِ
اشعاع
اخضرارا واضحا بأرصاد مقياس 
الراديوي الطيفي للتصوير معتدل
استبانة ) (MODISلغابات 
امازون
بين يونيو وأكتوبر .أ–ج ،التباين المحوري
اتجاهي بنموذج مؤشر  MODISللغطاء
عزز ) (EVIأقوى في يونيو )أ(
الم ّ
النباتي ُ
منه في أكتوبر )ب( ،لكن تأثير انعكاس
المحق¼ق ثنائي اتجاه أكبر في أكتوبر
)ب،ج( عندما تكون عينة معدات MODIS
في المستوى 
اساسي ).(ϕ=0، ϕ=180º
تشير النقاط البيضاء في )أ( و)ب( إلى
الزاوية السمتية النسبية رصاد MODIS
تيرا وأكوا .تشير ذروة نموذج الغطاء النباتي
المعزز قرب  θv = 20ºإلى تأثير النقطة
اضاءة الشمسية وزوايا
الساخنة من ميل 
ستشعر.
الم ِ
رصد ُ

ﺍﻷﻣﺎﺯﻭﻥ "ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﺧﻀﺮﺍﺭﺍ" ﺧﺪﻋﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ
ً
أشارت بيانات استشعار عن بُعد
لحوض 
مؤخرا إلى زيادة
امازون
ً
ﺏ

270º

ﺝ

270º

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ

60º
40º
20º

0º

180º

180º

0º

0.6
0.5
0.4

EVI

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻣﺮﺍﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ

دبقية قليلة التغصن جديدة
توليد خيا ّ
يحدد هذا العمل إشارات
بالعج .
عجيا
ًا
ف
هد
البشرة
نمو
عامل
مستقبل
Ä
محتم ِ ً لعج 
اطفال الخدج ،بعد
َ
إصابة بارتشاح المادة البيضاء.
Intranasal epidermal growth
factor treatment rescues
neonatal brain injury
J Scafidi et al
doi:10.1038/nature12880

إمراض محددة ،تعطل نقاط التشابك
العصبي الجلوتاميرجي في الفصام.
وعلى نحو خاص ،فإن الطفرات
المؤثرة في عمل بروتين السقالة ARC
)البروتين المرتبط بالهيكل الخلوي
جلي،
المنظم بالنشاط( منخرطة بشكل ّ
كما طفرات أهداف بروتين التخلف
العقلي لكروموسوم  Xالهش ).(FMRP
وكانت عيوب بروتين التخلف العقلي
لكروموسوم  Xالهش قد ظهرت سابقًا
أنها مقترنة باضطرابات طيف التوحد.
De novo mutations in
schizophrenia implicate
synaptic networks
M Fromer et al
doi:10.1038/nature12929
A polygenic burden of rare
disruptive mutations in
schizophrenia
S Purcell et al
doi:10.1038/nature12975

"اخضرار" الغطاء النباتي خل
المواسم الجافة ،أي أن الضوء ـ
المحدد
وليس الماء ـ هو العامل


ومؤخرا،
الغابات.
اساسي نتاجية
ً
أعاد دوجس مورتون وزمؤه
تحليل 
ادلة؛ وأظهروا أن زيادة
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ﺃﺑـﺤــﺎﺙ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻳﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ
ﱡ
كانت حقبة إعادة التأين هي الحقبة
التي أصبح أثناءها الغاز الطبيعي
لكون "العصر المظلم" بزما متأينة.
وتشير المحاكاة إلى أن انتقال
سنتيمترا
المقدر بحوالي 21
الطيفي ¼
ً
الذ¼
ظهر ذروة
سي
ي
ر
للهيدروجين  ُ ِ
حيود 
احمر على
تذبذب واضحة عند
نطاق يميز المرحلة المركزية عادة
التأين .وأساس هذا التنبؤ فرضية تقول
إن تسخين الغاز الكوني ـ الذي يحدث
سببته بقايا نجمية
قبل إعادة التأين ـ  ¼
اشعة السينية(
)خصوصا ثنائيات
ً
كثيرا
أعلى
ارة
ر
ح
درجات
ووصل إلى
ً
من خلفية موجات الميكروويف الكونية
لكن رينان
لذلك الزمن ) 30كلف ًنا(ّ ،
مؤخرا أن الطيف
باركانا وزمءه ذكروا
ً
المعقد لثنائيات 
اشعة السينية
)مع فوتونات عالية الطاقة أكثر من
الفوتونات منخفضة الطاقة( تجعل
مثل ذلك التسخين غير فعال ،مما
ومتأخرا.
مكانيا
ينتج تسخي ًنا
متجانسا Ä
ً
ً
وفي هذا النموذج الجديد ،تم تعديل
توقيع )انتقال الطيفي( ،البالغ 21
سنتيمترا عادة التأين إلى إشارة أكثر
ً
تعقيدا مع حد أدنى متميز لدرجة
ً
الحرارة )أقل من ِ 1ملّيكلفن( يميز
صعود المتوسط الكوني لدرجة حرارة
الغاز فوق خلفية موجات الميكروويف.
The observable signature of
late heating of the Universe
during cosmic reionization
A Fialkov et al
doi:10.1038/nature12999
ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻜ ﱢَﻤﻲ
ًّ
معالجة المعلومات الكمية لها إمكانات
جدا في حل مشكت  يمكن
قوية Ä
للحوسبة التقليدية تناولها .وأحد أوجه
قصورها هو اعتمادها على موارد هشة ـ
كم ¼ي ْين ـ يمكن تشويشها
تراكب وتشابك 
بسهولة .لذلك ..يكون تصحيح الخطأ
محوريا لحوسبة كمية تتحمل 
اخطاء.
Ä
وبرغم مختلف المخططات المقترحة،
هناك إنجازات تجريبية قليلة .وقد
والدهر بنجاح عملية
أظهر جيرالد ِ
تصحيح خطأ كمي لنظام إلكترون
وحركات مغزلية نووية في بلورة ماس.
تشكل ثث حركات مغزلية متقاربة
الـِ 3بتات الكمية ) (qubitsالمتشابكة
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ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺃ

ﺏ

RecA–GFP

RecA–GFP DSe

1 μm

ﺝ

ﺣﻤﺾ ﻧﻮﻭﻱ

RecA–GFP

ﺩ

ﻏﺸﺎﺀ

RecA–GFP

سمى منظومات "المواد اللينة"،
يُ ¼
الز ِغ َبة.
المتشجرة
الغروية
كالجزيئات
َ
وعبر سلسلة عمليات محاكاة لمنظومة
ْ

حدد الباحثون
نموذج ثنائي ابعاد¼ ،
التفاعت المحلية التي يتضح أنها
مسؤولة عن تشكيل أشباه البلورات
بتلك المنظومات.
Mosaic two-lengthscale
quasicrystals
T Dotera et al
doi:10.1038/nature12938
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ  RecAﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻱ
ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺰﻣﺔ

بينما يؤدي بروتين  RecAالبكتيري وظيفته كخيط أثناء تبادل جديلة الحمض
حظت دراسات مبكرة أنه يشكل ِح ًزما بالجسم الحي .كانت هذه الحزم
النووي،
ْ
المختبر ،ولذلك ..كان يُعتقد أنها طريقة لتخزين بروتين RecA
في
نشطة
غير
َ
ومؤخرا ،أظهر ديفيد شرات وزمؤه أن حزم بروتين
الحاجة.
لوقت
البكتيري
ً
 RecAالبكتيري لديها وظيفة مهمة في الجسم الحي .ويوضح التصوير المجهري
مستبعدة من معظم الجسم النووي ،وتتمركز
فائق استبانة أن هذه الحزم
َ
تيسر اقتران المواضع المتجانسة التي انفصلت إلى أطراف
بطرف الخلية ،حيث 
متقابلة من الخلية .وبعد اقتران المواضع الشقيقة ،تتفكك حزم بروتين .RecA
RecA bundles mediate homology pairing between distant
sisters during DNA break repair
C Lesterlin et al
doi:10.1038/nature12868
الشكل أع¨ه | يكشف تصوير حزم بروتين  RecAالبكتيري فائق استبانة تموضعها
داخل الخ¨يا ،A .أ-د ،صورة بمجهرية اضاءة المهيكلة ثثية 
ابعاد )(3D-SIM


لخيا وحيدة لها حزم من بروتين  RecAالبكتيري-بروتين استشعاع اخضر مستحث
بكسر مزدوج الجديلة )) (DSBأ( ،مع بؤر نهاية أسفل التيار )) (DSeب( ،بالنسبة إلى
الحمض النووي )ج( ،وبالنسبة إلى الغشاء )د(.

الضرورية لبروتوكول تصحيح الخطأ
الكمي والتفاعل مع حركة إلكترون
مغزلية تتيح عرض نتائج المعلومات.
والنهج الجديد قابل للتطبيق
بمنظومات الحركة المغزلية الكمية
الهجينة 
اخرى للطور الصلب ،كتلك
القائمة على الشوائب بالسيليكون.
Quantum error correction in a
solid-state hybrid spin register
G Waldherr et al
doi:10.1038/nature12919

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﺷﺒﺎه
ّﺑﻠﻮﺭﺍﺕ ﺑﻤﻮﺍﺩ َﻟ ﱢﻴﻨَ ﺔ
تم العثور على ترتيب غير دوري وغير
عرف شبه البلورة في نطاق
معتاد يُ 
جدا،
المختلفة
المواد
منظومات
من
Ä
لكن  تزال أصول مثل ذلك الترتيب
ْ
غامضة بدرجة ما .وقد َو ¼جه توموناري
دوتيرا وآخرون اهتمامهم نحو ما

رجح أن تخفض ظروف احترار
يُ ّ
وزيادة الجفاف قدرة بالوعة كربون
اليابسة استوائية على استيعاب
يسبب مردو ًدا
خل هذا القرن ،مما 
إيجابيا ،لكن هناك بيانات
مناخيا
Ä
Ä
محدودة متاحة ختبار نماذج نظام

ارض المنتجة لتلك التنبؤات.
استفادت هذه الدراسة بسجت
طويلة 
امد لمعدل نمو ثاني أكسيد
كربون الغف الجوي ،من مونا لو
)هاواي( للقطب الجنوبي ،ظهار
أن حساسية دورة الكربون استوائي

ارضي لتقلبات درجة الحرارة ارتفعت
عاما
إلى 
الضعف خل الخمسين ً
غالبا ـ لتغيرات
ـ
كاستجابة
الماضية،
ً
أيضا
في الرطوبة .ويبين التحليل ً
أن النماذج الراهنة  تلحظ ارتفاع
المرصود للحساسية ،وأن هناك
المحركة
حاجة لفهم أفضل للعوامل

ستجابة النظم البيئية استوائية إزاء
الجفاف واحترار.
A two-fold increase of carbon
cycle sensitivity to tropical
temperature variations
X Wang et al
doi:10.1038/nature12915
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ

ﺃﻓﻴﻮﻧﻴﺎﺕ
ﺇﻧﺘﺎﺝ
ّ
ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ

فيونية تتواسط
مستقب
ت المواد ا ّ
ِ
مفعول 
فيونيات الداخلية والخارجية
ا
ّ
لعمليات فسيولوجية عديدة ،بما
في ذلك تسكين 
الم ،والوعي،
تقدم
والسيطرة الحركية ،والمزاج .
هذه الدراسة البنية البلورية 
باشعة
السينية لمستقبت δ-
افيونية
البشرية عند استبانة تصل إلى حوالي
 1.8أنجستروم » ،«Åكاشفةً عن وجود
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ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﺑـﺤــﺎﺙ

أيون صوديوم ،يبدو أنه يتواسط
المستقبل
السيطرة التفارغية لهذا
ِ
المقترن ببروتين جي .تُظ ِْهر دراسات
موقعيا ،والدراسات
الم َو ¼جه
التطفير ُ
Ä
الوظيفية أن تطفير أحماض أمينية
أساسية بموقع صوديوم تفارغي إلى
أنين يحول المناهض نالتريندول
إلى ناهض فعال منحاز للبيتا-
تفارغيا
ا
جيب
أريستين .ويتضح ً
Ä
أيضا أن ً
مقيدا للصوديوم يمكنه أن يساعد
ً
في تطوير ناهضات ومناهضات
مستقبل δ-
افيوني انتقائي ال ُن َم ْيط ،
ِ
يمكن لتمديد ليجاندات أورثوفراغية
إلى الجيب أن يولد مركبات بيتوبيك
" "bitopicأورثوفراغية/تفارغية
بخصائص دوائية مفضلة أكثر.
Molecular control of δ-opioid
receptor signalling
G Fenalti et al
doi:10.1038/nature12944
ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺟﻴﻨﻮﻡ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺮﺳﻢ
ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
مجمع "كلوفيس" هو ثقافة أركيولوجية
)أثرية( واسعة انتشار بأمريكا
الشمالية ،تعود إلى ما قبل  13ألف
سنة ،وتتسم بأدوات حجرية متميزة،
بما في ذلك شفرة رمح معروفة باسم
لكن َم ْن َص َن َع
"نقطة كلوفيس"ّ ،
موضعا لكثير من
هذه ادوات كان
ً
التكهنات ،أساسها معلومات متفرقة.
ومؤخرا ،مع نشر أول تتابعات لجينوم
ً
فرد من أمريكا الشمالية القديمة،
ُدما .يعود
للم ِض ّي ق ً
أصبح هناك الكثير ُ
الجينوم إلى رضيع ذكر )(Anzick-1
من مدفن كلوفيس في موقع أنزيك
 Anzickبوية مونتاناُ .عثر على الهيكل
العظمي الجزئي ـ المدفون منذ نحو
 12600سنة ـ مقترنا بعشرات 
ادوات
ً

بالمغَ ّرة )أكسيد
الحجرية
المطلية َ
ّ
الحديديك( .ينحدر جينومه من
المجموعة السكانية نفسها التي ينحدر
منها الهنود الحمر المعاصرون ،ويرتبط
بشكل أوثق بكل المجموعات السكانية


أي أناس
امريكية اصلية منه إلى ّ
آخرين .تدحض هذه النتائج الفرضية
القائلة إن شعب كلوفيس هاجر من
أوروبا ،وتتسق مع احتل البشري

لمريكتين قبل كلوفيس ببضعة

آف سنة ،وتُل َمح إلى أن امريكيين

اصليين المعاصرين هم أحفاد أول

شعب يستقر بنجاح في امريكتين.
The genome of a Late
Pleistocene human from a
Clovis burial site in western
Montana
M Rasmussen et al
doi:10.1038/nature13025
الشكل أسفله | نظرة عامة للجغرافيا
والتأريخ بالكربون المشع  ،C14وأمثلة
من القطع 
اثرية من الموقع .مكان
موقع 
انزيك  Anzickبالنسبة للمواضع
الجليدية القارية منذ  16000إلى 13000
سنة )قبل الوقت الحاضر(.
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻠﻤﺔ ﻓﻲ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺪﻡ
البيئة المجهرية 
لورام لها تأثيرات

عميقة على نشوء اورام .ويمكن أن
تسهم التغيرات الوراثية في الخيا
السدويّة في نشوء السرطان .وقد
أظهرت ستافرو كوستيناي وزمؤها
أن تنشيط طفرات بيتا-كاتينين
 β-cateninفي الخيا بانية العظم ـ
كاف ستهل نشوء
في نموذج فأر ـ ٍ
سرطان الدم النخاعي الحاد ).(AML
تُط ِْلق هذه الطفرات سراح ليجاندات

من خيا بانية العظم ،تنشط مسار
إشارات الثلمة في الخيا المنتجة
للدم؛ ويخفف تثبيط مسار الثلمة
وتوضح محظة زيادة
ِح ّدة المرض .
إشارات بيتا-كاتينين بالخيا بانية
العظم لدى المصابين بمرض تكاثري
نقوي وسرطان الدم النخاعي الحاد
آليةً مماثلة قد تسهم في نشوء
ّ
أن ّ
سرطان الدم البشري.
Leukaemogenesis induced
by an activating β-catenin
mutation in osteoblasts
A Kode et al
doi:10.1038/nature12883
ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩﻱ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻛﻒﺀ
ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﺬﻋﻴﺔ
تصف دراسة جديدة ،أجراها توماس
جراف وزمؤه ،كيف يمكن لنبضة
من ) C/EBPαعامل النسخ /CCAAT
بروتينُ α-م َح سن التقييد( يتبعها
تعبير مفرط لعوامل إعادة برمجة
ياماناكا "أوسكم" )Yamanaka
 (‘‘OSKMيؤدي إلى إعادة برمجة
جدا للخيا البائية
وفعالة Ä
سريعة ّ
التي هي سئف الخيا الجذعية
المستحثة متعددة القدرات ).(iPS
ووجد الباحثون أن  C/EBPαيسهل
وصول الكروماتين ،ويسرع تعبير
جينات تعدد القدرات ،من خل
آلية تشمل تنشيط إنزيم  .Tet2وهذا
ّ
الوصف عادة برمجة عالية الكفاءة
والسرعة للخيا البائية وتحويلها
إلى خيا جذعية مستحثة متعددة
نموذجا لدراسة عملية
القدرات يقدم
ً
أيضا
إعادة البرمجة ،وقد تكون له ً
أهمية عجية.
C/EBPα poises B cells for rapid
reprogramming into induced
pluripotent stem cells
B Stefano et al
doi:10.1038/nature12885
ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﻜ َّﻢ

ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﻏﺎﺯ
ﻛ ﱢَﻤﻲ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺩﺓ
ﺍﻷﻧﺰﻳﻚ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺠﻠﺪ

16,000
14,000
13,000

ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ

التباطؤ ظاهرة تعتمد فيها خواص
النظام الفيزيائية بقوة على وقائع
المستخدم ،وتُستغَ ل
تاريخ التشوش ُ
الكترونية،
بشكل واسع في الدوائر 
كمشغت 
اقراص الصلبة،
ومقاييس مغنطة بوابة التدفق ،وهي
أساسية لوظائف أجهزة التداخل
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الك َمي فائقة التوصيل )(SQUIDs
الترددية الراديوية .والتباطؤ ظاهرة
أيضا للميوعة الفائقة ،وقد
أساسية ً
تُ ُن بئ بحدوثها في الغازات الذرية
فائقة الميوعة ،مثل تكاثف بوز–
ومؤخرا ،أورد
أينشتين ).(BECs
ً
جريتشن كامبل وزمؤه أول رصد
مباشر للتباطؤ بين أطوار التدوير
المك ¼َماة )الكمية( في دائرة شكلت
ُ
حلقة من مائع تكاثف بوز–أينشتاين
المعرقَل ِب َوصلة تدوير
الفائق ُ
ضعيفة .ووجود التباطؤ في هذه
المنظومة مهم لمجال "إلكترونيات
الذرات" الناشئ ،حيث تؤدي الذرات
دورا ُم َن ِاظ ًرا لدور
فائقة البرودة ً
الكترونيات .وقد
الكترونات في 

يكون التباطؤ المحكوم في دوائر
إلكترونيات الذ¼ ¼رة سمة حاسمة لتطوير
أجهزة عملية.
Hysteresis in a quantized
superfluid ‘atomtronic’ circuit
S Eckel et al
doi:10.1038/nature12958
الشكل أع¨ه | أصل التخلفية
المغناطيسية .بنية الذيل المشقوق دورية
حسب  ،Ω
اطوار فوق  E2غير مستقرة.
o
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﺮﻳﺒﻰ ﻳﺨﺘﻄﻒ
ﺍﻟﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮﻱ
ورد هذه الدراسة ً
جديدا بين
تفاع
ً
تُ ِ
الحمض النووي الريبي المجهري
المنتجة
) (miRNAالخاص بالخيا ِ
للدم ،وفيروس التهاب الدماغ
الخيلي الشرقي ) ،(EEEVوهو
فيروس الحمض النووي الريبي القابل
لنتقال للبشر عبر البعوض الناقل.
في البداية ،يُظ ِْهر البشر المصابون
لكن يمكن
بالمرض أعر ً
اضا محدودةْ ،
مكونًا التهابًا
يتواصل
للمرض أن

دماغيا ممي ًتا .وباستخدام نموذج
Ä
فأر ،أظهر الباحثون أن 3p-miR-142
يقيد تضاعف فيروس التهاب الدماغ

الخيلي الشرقي في الخيا النخاعية،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |
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ﻣﻦ َﺩ ْﻭ ِﺭ ّﻳﺔ "ﻧﻴﺘﺸﺮ" ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﺤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻞ
ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ
إن كفاءة التلقيح أمر حيوي نتاج
ّ
المحاصيل واستدامة النظام
ايكولوجي .وهناك أدلة تشير إلى

أن 
مؤخرا
الناشئة
المعدية
اض
ر
م
ا
ً
تسهم في تراجع تجمعات بعض
الملقحات الحشرية المهمة .تجمع
هذه الدراسة بين تجارب العدوى
المخبرية والدراسات الميدانية؛
ظهار انتقال عدوى عاملين ُم ْمرضين
خطيرين لنحل العسل )أبيس مليفيرا(
حدى الملقحات البرية ،هي النحلة
الطنانة .وتُظ ِْهر بيانات من مختلف
ﻧﻮﺳﻴﻤﺎ ﺳﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻨﺎﻧﺔ
)ﺑﻮﻣﺒﻮﺱ(

الشكل أسفله | التوزيع الجغرافي
لفيروس الجناح المشوه )(DWV
سرني( عبر
والمسقمة السيرانية )نوسيما َ
الملقحين المضيفين .انتشار المقدر
للعوامل المسببة 
لمراض في نحل العسل
)أبيس ميليفيرا( والنحلة الطنانة )بومبوس
تيريستريس( عبر بريطانيا وجزيرة آيل أوڤ
مقدرات
مان .التدرج اللوني )استنا ًدا إلى 
نواة جاوسية مع نطاق ترددي تكيفي
لعدد متساو من المحظات على مدى 26
موقعا( يناظر معدل انتشار نسبى )في
ً
المئة() ،حظ المقاييس المختلفة( .معدل
انتشار فيروس الجناح المشوه )(DWV
معروض باللون 
ازرق ،وانتشار المسقمة
باللون 
اخضر.

ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ

ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺑﺮﻭﺗﻴﻦ RNA
يمكن أن ينطوي تجميع مجمعات
بروتين الحمض النووي الريبي على
تمثيل بنية الحمض النووي الريبي
تسلسليا ،لكن العرض
كبروتينات مقيدة
Ä
المباشر لتفاصيل هذه التغييرات
صعبا .استخدمت سارة ودسون
كان ً
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﻮه ﻣﺘﻀﺎﻋﻒ
ﺑﺎﻟﻨﺤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻨﺎﻧﺔ )ﺑﻮﻣﺒﻮﺱ(

ﻧﻮﺳﻴﻤﺎ ﺳﺮﻧﻲ
ﺑﻨﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻞ )ﺃﺑﻴﺲ(
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ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ

حتى قبل حوالي ملياري سنة ،كان

اكسجين الحر سلعة نادرة بالغف

الجوي لرض .وظل علماء كيمياء

ارض عقو ًدا يصقلون قصة كيف ومتى
بدأت أشكال الحياة المبكرة في ضخ

اكسجين إلى المحيطات والغف
الجوي ،وما حدث له بعد ذلك .وكما
تبين هذه المراجعة ،ما زالت هناك
تفاصيل أكثر يتعين استيفاؤها .يصف
تيموثي ليونز وزمؤه كيف أن 
ابحاث

اخيرة أتاحت الحديث بثقة متزايدة
حول توقيت وأسباب تفاوت طور
أكسدة المحيط والغف الجوي عبر
الزمن  ،سيما أن هذه 
ابحاث تركز

على ما أصبح يُعرف بـ)حدث اكسدة
العظيم( ،الذي تشير 
ابحاث إلى أنه
ودينامية مما
كان عملية أكثر امتدا ًدا
ّ
يوحي به اسمها.
The rise of oxygen in Earth’s
early ocean and atmosphere
T Lyons et al
doi:10.1038/nature13068
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﻮه
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﻮه ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻨﺤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻞ )ﺃﺑﻴﺲ(
ﺑﺎﻟﻨﺤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻨﺎﻧﺔ )ﺑﻮﻣﺒﻮﺱ(
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0

ﺱ )ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ(

–50

–100
–100

تتواصل جهود تطوير اندماج كمصدر
بديل حيوي للطاقة ،لكن التقدم
بطيء .وفي سياق اندماج انحباس
القصور الذاتي ،حيث يتم ضغط
هدف الوقود ويُسخن لبدء اندماج
النووي ،فالغاية التجريبية الرئيسة هي
الوصول إلى مرحلة تتجاوز فيها كمية
الطاقة المتولدة بتفاعت اندماج
المستحثة كمية الطاقة المو َدعة في
الوقود .تم الوصول إلى هذه العتبة
ـ عتبة تحقيق )مكسب وقود( أكبر من
اشعال الوطنية في
واحد ـ بمنشأة 
ليفرمور ،كاليفورنيا .استخدم الباحثون
 192شعاع ليزر لتسخين وضغط قرص
وقود حتى نقطة حدوث تفاعت
اندماج النووي ،والحصول على عائد
طاقة أكبر بعشر مرات مما تَحق¼ق

تقدما أكثر،
لكن سيتطلب امر ً
سابقًاْ ،
قبل أن يتجاوز عائد طاقة اندماج
الطاقة الكلية المطلوبة لضغط
قرص الوقود.
Fuel gain exceeding unity in
an inertially confined fusion
implosion
O Hurricane et al
doi:10.1038/nature13008
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محدد مع منطقة
من خل تفاعل ¼
غير مترجمة بالنهاية  ‘3من الفيروس.
وهذا الفعل المضاد للفيروسات
يقلل ـ في الوقت نفسه ـ استحثاث
المناعة الفطرية ،ثم يشجع تضاعف
مفاقما المرض.
الفيروس؛
ً
RNA viruses can hijack
vertebrate microRNAs to
suppress innate immunity
D Trobaugh et al
doi:10.1038/nature12869

أنحاء المملكة المتحدة أن هناك
الم َش ¼وه
تو óط ًنا مشتركًا لفيروس
الجناح ُ
) ،(DWVوطفيلي مجهري 
ابواغ في
نوعي الملقحات ،وأن مرض نحل
العسل يمكن أن يكون معديًا للنحل
الطنان .يشير هذا البحث إلى أن
تجمعات الملقحات البرية قد تكون
معرضة للمخاطر .وبخف تجمعات
¼
نحل العسل الموجهة ،فهي ليست
محمية بتدخل النحالين .وتقلل مثل
هذه الخسارة في الملقحات البرية
كثيرا من كفاءة تلقيح المحاصيل.
ً
Disease associations between
honeybees and bumblebees as
a threat to wild pollinators
M Fürst et al
doi:10.1038/nature12977

وزمؤها تقنية متطورة لنقل طاقة
رنين استشعاع ) (FRETثثي 
الوان،
وصياغة نماذج للنظر إلى 
احداث التي
وقعت في بداية تجميع الريبوسوم
 .30Sوجد الباحثون أنه عندما يتفاعل
البروتين الريبوسومي  S4مع الحمض
النووي الريبى الريبوسومي ،16S
هناك وسيط مستقر غير أصلي في
مساره ،وأن البروتين  S4يمكن أن يبدل
ديناميات حلزون الحمض النووي
ّ
الريبي؛ لتسهيل تغييرات الهيئة التي
تتيح تقييد البروتين حقًا.
Protein-guided RNA dynamics
during early ribosome
assembly
H Kim et al
doi:10.1038/nature13039

ﻣﻨﻈﻮﺭ  N130927ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻲ
ﻗﻨﺎﺓ ﻛﺎﺑﺘﻮﻥ
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20

0

الشكل أع¨ه | صور أشعة سينية
ونيوترونية للبقعة الساخنة عند زمن
انفجار .منظورات استوائية )جانبية(
وقطبية )من أعلى سفل( لشكل بقعة
 N130927الساخنة .كابتون هو مادة
ترشيح بنظام التصوير ،تسمح بانتقال
أشعة سينية بطاقة أعلى من  6كيلو
إلكترون فولت.
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ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﺑـﺤــﺎﺙ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ
يمتلك الجرافين ـ أي طبقة كربون
بس ْمك ذ ¼َرة واحدة ـ خصائص استثنائية
ُ
تجعله موضع اهتمام كبير نواع
الكترونيات
جديدة من تطبيقات 
عالية السرعة .وهنا ،يبين والت دي
هير وزمؤه أن شرائط الجرافين
الرقيقة النامية على الحواف شديدة
انحدار لرقائق كربايد السيليكون
تُ َع ّد موصت إلكترونية عالية الكفاءة.
تنتقل حامت الشحنة عبر الشرائط
النانوية للجرافيم ،دون تشتت
لمسافة طويلة مدهشة ،أكثر من 10
ميكرومترات عند درجة حرارة الغرفة،
وهو أداء يوازي أداء أنابيب الكربون
إن قدرة توصيل
النانوية المعدنيةّ .
الجرافين العالية ُمتوق¼عة ،لكن تلك
القياسات تجاوزت المحظات السابقة
والتوقعات النظرية ،بل إن انتقال
الكتروني في شرائط الجرافيم

حرك بطريقتين،
ت
هذه
النانوية
ُ
¼
إحداهما بَا ِل ْس ِت ّية غير معتمدة على

نشطة حراريÄا،
درجة الحرارة ،واخرى ُم ¼

مما يفتح اتجاهات جديدة لبحاث

اساسية حول خصائص الجرافين

كأجهزة إلكترونية نانوية.
Exceptional ballistic transport
in epitaxial grapheme
nanoribbons
J Baringhaus et al
doi:10.1038/nature12952
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ّ

ﺍﻟﻤ ﱢﺪ ﱠﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ َ
ﺣﺼﺮﻳﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ
ًّ
التهوية )التنفس( في الثدييات كالمد
والجزر ..شهيق ثم زفير ،لكن الوضع
تعقيدا .والرئتان
في الطيور أكثر
ً
مجرد جزء من شبكة حويصت هوائية
واسعة متصلة بطريقة تسمح بتدفق
الهواء في اتجاه واحد .كان يُعتقَد
أن هذا الترتيب له عقة بمطالب
لكن
الطيران المتعلقة بالطاقةْ ،
عندما تم العثور على أنظمة مماثلة
في فصائل التماسيح ،واستنتاج في
الديناصورات ،يبدو أن التهوية بتدفق
الهواء أحادي اتجاه كانت بدائية في

اركوصورات )فئة الطيور ،والتماسيح،
والديناصورات( ،لكن هل يمكن أن
يكون نظام تدفق الهواء أحادي
انتشارا؟ الل ِيبيدوصورات
اتجاه أكثر
ً
)السحالي ،والثعابين ،والمخلوقات
تصنيفيا ـ شقيقة
الشبيهة( هي ـ
Ä

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﻛﻴﻤﻴﺎ

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻛﺎﺳﻴﻮﺑﻴﺎ  Aﺑﻘﺎﻳﺎ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ
تشير معظم عمليات محاكاة أحداث انهيار اللب النجمي إلى أن انفجارات غير
متماثلة ،لكن 
اشكال الناتجة تتفاوت حسب مختلف النماذج .وقد حل¼ل برايان
جريفنستيت وزمؤه توزيع عنصر التيتانيوم -44المشع في كوكبة كاسيوبيا A
)ذات الكرسي(  ،Cassiopeia Aوهي بقايا انهيار لب يافع ،كبديل عن عدم
تماثل انفجار .أورد الباحثون درجة توزيع غير منتظم بالداخل غير المصطدم
لكن ليست بالوضوح الذي
لكاسيوبيا  Aأكبر من ذلك المتوقع من انفجار كرويْ ،
انفجارا ثنائي القطبية .وحسب تلك اكتشافات ،يخلص الباحثون إلى أن
يتلو
ً
نوع انفجار انهيار لب كاسيوبيا  Aيتراوح بين طرفي انعدام التماثل.
Asymmetries in core-collapse supernovae from maps of
radioactive 44Ti in CassiopeiaA
B Grefenstette et al
doi:10.1038/nature12997
الشكل أع¨ه | مقارنة توزيع التيتانيوم (44Ti) 44مكانيا بانبعاث معروف لحديد
القشرة  Kبكويكبة كاسيوبيا ) Aذات الكرسي( .نعيد إنتاج التوزيعات المكانية
المعروضة سابقًا ،ونضيف انبعاث  6–4كيلو إلكترون فولت المستمر )أبيض( ،والتوزيع
المكاني 
لشعة السينية المنبعثة من الحديد الساطع )أحمر( التي رصدها مرصد
تشاندرا )صورة توزيع الحديد بإذن خاص من يو هوانج( .وجدنا أن التيتانيوم 44

يرجح إما أن كمية معتبرة من
يتبع توزيع انبعاث اشعة السينية لحديد القشرة  ،Kمما 
الحديد بقيت غير مصدومة ،وبالتالي لم تنبعث منها أشعة سينية ،أو أن نسبة الحديد
إلى التيتانيوم بالمقذوفات تنحرف عن توقعات النماذج المعيارية للتوليف النووي.


ومؤخرا ،أظهرت دراسة
اركوصورات.
ً
للورل أن هذا الليبيدوصور لديه ـ على

الم دي¼ة.
اقل ـ بعض نظام التهوية َ
لكن ما زال
ّ
إن هذا اكتشاف مهمْ ،
الحكْم مع ¼لقًا حول ما إذا كان تدفق
ُ
الهواء أحادي اتجاه هو سمة تقاربية

لركوصورات واللبيدوصورات ،أَ ْم كان
خاصية قاعدية للمجموعتين .وإذا كان

خاصية قاعدية للمجموعتين؛ ِإذ َْن فقد
تطور تدفق الهواء أحادي اتجاه قبل
¼
طيران أول طائر بمئة مليون سنة.
Unidirectional pulmonary
airflow patterns in the
savannah monitor lizard
E Schachner et al
doi:10.1038/nature12871

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

يُعتقد أن جميع أنواع السرطان
نسيلية ،أي نسل خلية مفردة
تقريبا
ّ
لكن المسارات التطورية التي
طافرة،
تقود من ّالطفرة 
اولى إلى أشكال
متنوعة عديدة من السرطانات  تزال
مجهولة في معظمها .وقد فحص
عينات طرفية
جون ديك وزمؤه 
من الدم ونخاع العظام من مرضى
وتعرفوا
اللوكيميا النخاعية الحادةّ ،
على أرومات لوكيميا بطفرتي كل من
الجينين  DNMT3amutو NPM1cفي
نسبة كبيرة من المرضى .كانت حاضرة
أيضا خيا ما قبل اللوكيميا الجذعية
ً
المنتجة للدم ،التى تحمل طفرة
 DNMT3amutبدون  .NPM1cاحتفظت
هذه الخيا بالقدرة على توليد
مختلف أنواع الخيا ،وبالتالي الحفاظ
لكن لديها
على تكون الدم الطبيعيْ ،
ميزة تنافسية في إعادة التجمع،
مقارنةً بالخيا الجذعية المنتجة
للدم برية النمط ،ويمكن أن تستمر
بعد المعافاة عقب العج الكيميائي.
ولذلك ..قد تتصرف بمثابة مستودع
لتراكم مزيد من الطفرات ومقاومة
العج .يشير هذا العمل إلى حدوث
طفرات في جين  DNMT3aوجينات
أخرى تؤدي إلى خيا ما قبل اللوكيميا
الجذعية المنتجة للدم ،كأهداف
دوائية محتملة .ويشير إلى أن تحديد
ومعالجة نسائل ما قبل اللوكيميا قد
يساعد في مكافحة المقاومة للعج.
Identification of pre-leukaemic
haematopoietic stem cells in
acute leukaemia
L Shlush et al
doi:10.1038/nature13038
ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
كشفت الغربلة افتراضية في تحليل
لدراسة ارتباط على نطاق الجينوم
كثر من مئة ألف شخص من أصول
موضعا
أوروبية وآسيوية عن 42
ً
اصابة
جينيا من مواضع مخاطر 
Ä
بالتهاب المفاصل الروماتويدي ،لم
طور الباحثون
تسبق معرفتها .وقد ¼
حاسوبيا )أو بالمحاكاة
جديدا
مسارا
ً
ً
Ä
الحاسوبية( لتشخيص  98جي ًنا
بيولوجيا لدى جميع مواضع
مرشحا
ً
Ä
المخاطر المعروفة لتهاب المفاصل
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |

إﺑﺮﻳﻞ
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الروماتويدي .وأظهر الباحثون أن هذه
الجينات أهداف عجات معتمدة
لتهاب المفاصل الروماتويدي ،كما
أشاروا إلى أن العقاقير المعتمدة
عراض مرضية أخرى قد يُعاد
توجيهها لعج التهاب المفاصل
الروماتويدي.
Genetics of rheumatoid
arthritis contributes to biology
and drug discovery
Y Okada et al
doi:10.1038/nature12873
ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

ﻣﺴﺢ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ
ﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ
لتقديم نظرة عامة للشذوذ الجينومي
الذي يسهم في نشوء سرطان عنق
الرحم ،قام باحثون بفك تتابعات
زوجا
كامل 
اكسوم ،وتحليل ً 115
لحات سرطان عنق الرحم/طبيعية،
وتتابعات ترنسكربيتوم  79سرطانًا
لعنق الرحم ،وجينومات كاملة
زوجا لحات سرطان عنق
من ً 14
الرحم/طبيعية .تعرفت التحليت
على الجينات  ،MAPK1و ،HLA-Bو
 ELF3كجينات جديدة طافرة بشكل
ملحوظ ،ووفّرت الدليل على أن اندماج
فيروسات الورم الحليمي البشري
آلية شائعة للتعبير المفرط للجين
المستهدف في سرطان عنق الرحم.
َ
كما توفر النتائج مقارنةً بين المشاهد
العامة الطفرية لسرطان الخيا
الحرشفية ،
واورام الغُ دي¼ة.
Landscape of genomic
alterations in cervical
carcinomas
A Ojesina et al
doi:10.1038/nature12881
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
إحدى الخصائص الحاسمة لوظائف
الخيا الجذعية لدى الثدييات
الناضجة هي القدرة على البقاء في
حالة سكون لفترات مطولة ،واستجابة
عند نشوء الحاجة إلى التجدد .وفقدان
كتلة ووظيفة العضت الهيكلية سمة
مشتركة للشيخوخة المتقدمة لدى
البشر ،وترتبط بفقد القدرة على تجدد
الخيا الجذعية للعضت الهيكلية،
المعروفة بالخيا السا ِتلة )تابعة(.
أظهرت بورا مونيوز -كانوفيز وزمؤها
| 70
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ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أن الخيا الساتلة التي تمر بمرحلة
الشيخوخة تمر بانتقال نهائي ،من
السكون إلى حالة ما قبل الشيخوخة،
مرتبطة بزيادة تعبير بروتين ،p16INK4a
وهو بروتين كابح للورم ،تم تحديده
مؤش ًرا على الشيخوخة .وظهر أن كبت

بروتين  p16INK4aخل فترة الرشد
يحافظ على الخيا الساتلة في حالة
سكون قابلة لنعكاس؛ مما يتيح تجدد
العضت؛ ويختل تنظيم بروتين
 p16INK4aفي الخيا الساتلة البشرية
المتشيخة ،ويُفتقَد إمكان تجدد
العضت.
Geriatric muscle stem cells
switch reversible quiescence
into senescence
P Sousa-Victor et al
doi:10.1038/nature13013
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﺬﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺪﻳﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ
ّ
ّ
تتمحور أبحاث راهنة كثيرة حول
دور كل من الخيا الجذعية ثنائية
القدرة ،وأحادية القدرة بغدد
الثدييات الثديية .فقد طورت جين
فيسفيدر وزمؤها تقنية التصوير

معا مع
ثثي ابعاد؛ ستخدامها ً

مراسل عشوائي متعدد الوان يتيح
تتبع السلة على المستوى النسيلي،
وتتبع الخلية بالجسم الحي لكامل
القنوات الثديية .وباستخدام هذا
النهج ،أظهر الباحثون أن للخيا
دورا
الجذعية الثديية ثنائية القدرة ً
مركزيÄا في عملية تشكóل الغدد أثناء
البلوغ ،وصيانتها طويلة 
امد .كما
حدد الباحثون خيا السلف اللمعية
المعمرة في الموقع ،التي لها دور
بارز في توسيع 
اقنية الثديية.
In situ identification of
bipotent stem cells in the
mammary gland
A Rios et al
doi:10.1038/nature12948

بتفاعت 
انواع :انتقاء يفضل التنوع

اكبر عند وجود تنافس مباشر على
لكن لم
الموقع 
ايكولوجي نفسهْ ،
يتم اختبار هذا بصرامة على نطاقات
تطوريّة ضخمة وواسعة .ويعرض
واسعا للتباعد
تقييما ً
الباحثون هنا ً
النمطي الظاهري في سياق الزمن
الفران،
التطوري ،مر ك ًزا على طيور ¼
إحدى أكثر عائت الطيور تنو ًعا في
وتبين تقديرات نتائج تنوع
العالم .
الجينات والصفات عبر انتشار 350
سلة لطيور الفران أن الصفات
ايكولوجية أو التكاثرية 
لنواع

تباعدا ـ أو
أكثر
ليست
المتعايشة
ً
تنوعا ـ من تلك الخاصة 
بانواع غير
ً
المتفاعلة ،بل تدلل على أن تفاعت

انواع يمكن أن تدفع نحو تقارب
نمطي مظهري واسع النطاق.
Species coexistence and
the dynamics of phenotypic
evolution in adaptive radiation
J Tobias et al
doi:10.1038/nature12874

تتبع تفريغ الغاز
يمكن من خله ó
من الوشاح الصخري ،وتقدير ُع ْمر
المياه الجوفية ،وزمن ظهور القارات.
معدل
تجمع هذه الدراسة بين بيانات ¼
انبعاث الغاز والكيمياء ،وتحليت
لتظهر أن معدت انبعاث
النظائر؛ ِ
الهيليوم– 4من الصخرة الصفراء
تتجاوز ـ من حيث الحجم ـ أي
معدل توليد يمكن تصوره داخل
القشرة 
ارضية .يخلص الباحثون

إلى أن الهيليوم قد تراكم على اقل
مئات ميين السنين بصخور ف ¼ُوهية
تعود إلى العصر 
اركي بأسفل
الصخرة الصفراء ،ليتحرر فقد أثناء
المليوني عام الماضية من خل
تحول شديد ِلب ْن َية القشرة الصخرية،
ُم ْس َت َح ّث بواسطة البقعة الساخنة
للصخرة الصفراء.
Prodigious degassing of a
billion years of accumulated
radiogenic helium at
Yellowstone
J Lowenstern et al
doi:10.1038/nature12992

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ

الشكل أسفله | خريطة الصخرة الصفراء.
عي َنية مرمزة ألوانًا
تدل الدوائر على مواضع 
وحجما بواسطة تركيب نظير الهيليوم
ً
) (R/Raعلى النحو المبين بالدليل )تم
تصحيح كافة القيم بخصم تأثير الحد

ادنى لتلوث الهواء( .المناطق الحرارية
التي نوقشت بالنص مبينة؛ والعينات ذات
الصلة على يسار اسم المنطقة مباشرة،
فيما عدا الخاصة بحوض نوريس جايسر
)إلى اليمين(.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ
متنزه الصخرة الصفراء Yellowstone
بوية ويومنج 
امريكية معروف
َ ِ
جيدا بعيون الماء الحارة به وينابيعه
ً
الساخنة ،وهي تعبيرات سطحية
لبقعة بركانية ساخنة .يشيع استخدام
الهيليوم كأثر يقتفيه علماء 
ارض،

R/Ra
10–17
7.5–10
5.0–7.5
2.5–5.0
<2.5

ﺟﺒﻞ ﺭﻭﺭﻳﻨﺞ
ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻴﻨﺒﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ

ﺣﻮﺽ ﻧﻮﺭﻳﺲ
ﺟﺎﻳﺴﺮ ﺏ

ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻳﺸﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻛﺜﺮ
ِ
ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ
ِ
ﺗﻨﻮ ًﻋﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﱡ


تكيفيا،
أثناء
انتشار انواع الحيوية Ä
تمتلك 
انواع التي تتقاسم النطاقات
الجغرافية )أنواع متعايشة( مستويات
أعلى من التباعد )التنوع( الكيفي،
افيا )أنواع
مقارنةً بتلك المعزولة جغر Ä
منفصلة( .يتذرع التفسير التقليدي

ﺣﻮﺽ ﺑﺮﻳﻤﺴﺘﻮﻥ
ﺣﻮﺽ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻫﺎﺭﺕ

ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰه

ﻓﻮﻫﺔ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ
ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
 10ﻛﻢ
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A ‘best ever’ electron
mass determination

Mathematicians find
strength in numbers

ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ

ﻭﺭﺍﺛﺔ ﻣﺮﺽ
ﻛــــﺮﻭﻥ
يُعتبر تعدد أشكال Thr300-to Ala
) (T300Aفي جين التهام الذاتي
ً Atg16l1
اصابة
مهما لقابلية 
عام Ä
بمرض كرون ،وهو التهاب أمعاء
مزمن ،برز كمشكلة صحية كبيرة
بالبد الصناعيةö .
والية الكامنة وراء
ظهر
هذه العقة غير معروفة .وتُ ِ
هذه الدراسة أن  Thr300يقيم في
موضع  'P1من موقع انقسام كاسباس
في  ATG16Lالبشري ،حيث يزيد
حساسية  ATG16L1لنقسام بواسطة
كاسباس .3وهذا يقلل استحثاث
التهام الذاتي ،استجابةً لجهاد

مستقبل الموت؛
ايضي أو تحفيز
ِ
مؤديًا إلى زيادة إفراز السيتوكينات
التهابية .تثير هذه المحظات
احتمال أن التثبيط العجي لمسارات
تنشيط كاسباس 3قد يستعيد التهام
الذاتي وتوازن 
امعاء جز Äئيا عن طريق
تثبيت .ATG16L1
A Crohn’s disease variant
in Atg16l1 enhances its
degradation by caspase 3
A Murthy et al
doi:10.1038/nature13044
ﺍﻟﺠﻴﻨﻮﻣﻴﺎﺕ

ﺗﺤﻠﻴﻼﺕ ﺟﻴﻨﻮﻣﻴﺔ
ﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
عرضت مجموعتان بحثيتان بدوريّة
مؤخرا ـ تحليت جينومية
"نيتشر" ـ
ً
مستقلة ورام البطانة العصبية ،وهي
أورام تحدث بجميع أنحاء الجهاز
العصبي ،لكنها أكثر شيو ًعا بمؤخر
أدمغة 
اطفال .وقد عثر ماك وزمؤه

ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ )ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ(

ﻏﻼﻑ ﻋﺪﺩ  27ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014

ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ  27ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﻣﻦ َﺩ ْﻭ ِﺭ ّﻳﺔ "ﻧﻴﺘﺸﺮ" ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
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ﺍﻟﺰﻭﺍﺣﻒ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺑﺄﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
أحيانا ،يطلق السجل 
احفوري مفاجأة ،عندما تُحفظ
ً

انسجة المؤقتة بشكل طبيعي كفيلم كربون عضوي.

بعض امثلة الجديدة للظاهرة يُوصف في هذه الدراسة.
وقد ظهر أن حفريات الزواحف البحرية الثث ـ سلحفاة
جلدية الظهر ،عمرها  55مليون عام ،وموزاصور عمره 86
مليون عام ،وإكثيوصور عمره حوالي  190مليون عام ـ
جزيئيا
تحتوي على آثار جلد يتألف من المينين المحفوظ
Ä
ِبمجمع مع أجسام صباغية متحللة .والمينين هو الصبغة
الموجودة في عديد من الحيوانات ،داء أدوار عديدة،
من التلوين إلى تنظيم الحرارة .ووجود المينين بهذه
جدا وذات الصت البعيدة
الكائنات البحرية المختلفة Ä
فقط له آثار على فهمنا لكيفية عيش هذه المخلوقات ،ومن
اجزاء 
ذلك ما إذا كانت قادرة على البقاء في 
اكثر برودة
من العالم .توسع هذه النتائج المعارف الحالية لتصبغ
الحفريات ،وسوف تساعد في تركيب اللون لنطاق واسع
من المخلوقات المنقرضة.
Skin pigmentation provides evidence of
convergent melanism in extinct marine
reptiles
على معدل تطفر إجمالي منخفض،
ولم يجدوا طفرات مهمة متكررة في
 47من أورام البطانة العصبية بمؤخر
الدماغ ،لكنهم َم ¼يزوا مجموعة أورام
الحفرة الخلفية  ،Bوهي مجموعة فرعية
غالبا لدى الرضع ،ومرتبطة بسوء
توجد ً
الم َم ْث ِيل لجزر
الظاهري
بالنمط
المآل،
ُ
) CpGمناطق جينوم تحتوي على تكرار

J Lindgren et al
doi:10.1038/nature12899
الكترون الماسح ) (SEMومقياس
الشكل أع¨ه | بيانات مجهرية 
الطيف الكتلي يون ثانوي وقت الرحلة ) (ToF-SIMSلحفرية
السلحفاة جلدية الظهر  .FUM-N1450أ ،صورة العينة .بنى
الجلدية المأخوذة كعينة معلمة برأس سهم .مقياس العمود10 ،
سنتيمترات .ب ،صورة أيون شبه شفافة تظهر التوزيع المكاني للقمم
التي تميز صبغ المينين الحقيقي )أخضر( ،وأكسيد السيليكون )أزرق(
وكبريتات )أحمر( متراكبة على صورة ’الجلد‘ بمجهرية الكترون
مرسمة في
الماسح .مقياس العمود 3 ،مايكرومترات .ج ،تكبير منطقة ّ
ب )مربع أبيض( يظهر جسيما مجهريا شبيه بالمينوسوم .مقياس
العمود 300 ،نانومتر .د ،أطياف ايون السلبي لمقياس الطيف الكتلي
يون ثانوي وقت الرحلة ) (TOF-SIMSمن منطقة ُر سمت بخط أصفر
في ب )’جسيمات مجهرية للسلحفاة جلدية الظهر‘( وصبغة المينين
الحقيقية الطبيعية .تشير الدوائر الممتلئة )فوق 
اعمدة الرمادية( إلى
قمم مستخدمة نتاج صورة 
ايون في ب ،وتشير رموز زائد ) (+إلى

القمم من أيونات غير عضوية ليست جز ًءا من بنية صبغة المينين
الحقيقية :u .وحدة الكتلة الذرية الموحدة.

عال من مواقع سيتوزين-فوسفات-
جوانين( .وظهر أن هذه المجموعة
الفرعية عرضة لمختلف المركبات التي
تستهدف تعديت جينية ،بما في
ذلك مثبط  EZH2الذى أظهر كفاية
في نموذج فأر أجنبي الطóعم .كذلك،
عثر باركر وزمؤه على جين اندماج
 C11orf95–RELAفي حوالي  %70من

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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لكن لم يجدوه
اورام فوق الخيميةْ ،


في المجموعات الفرعية اخرى ورام
البطانة العصبية .ينشأ اندماج الجينات
من خل عملية "كروموثريبسيس"،
وتؤدي إلى التعبير عن بروتين اندماج
تكوينيا .في
الذي ينشط تأشير NFκB
Ä
نموذج الفأر ،يؤدي التعبير عن جين
 C11orf95–RELAفي خيا جذعية
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |
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ﺃﺯﺭﻕ ﺃﻟﺴﻴﺎﻥ
ATOH1

ﻡ

ﻥ

ﺱ

ﻉ

ﻑ

ﺹ

ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺎﻳﺎ ﻷﺳﻼﻑ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﻳﺔ

نجما ف ًتا لنتباه،
تصف هذه الدراسة ً
اك ُت ِشف خل مسح سكاي مابر
 SkyMapperالمستمر للسماء الجنوبية.
يوضح الطيف البصري للنجم المسمى
 SMSS 03132 6708عدم وجود حديد
قابل لكتشاف ،مما يجعل النجم أقل
فقرا
ً
حديدا بثثين مرة من أكثر النجوم ً
بالحديد .يخلص الباحثون إلى أن كيمياء
النجم تحمل بصمة انفجار سوبرنوفا
)مستعر فائق( مفرد بكتلة ¼أو ِل ¼ية تصل
حوالي  60كتلة شمسية .وتشير مقارنة
النجم بأربعة نجوم منخفضة التمعدن
)حيث يكون المعدن أي عنصر أثقل
مكتشفة سابقًا إلى
من الهيليوم( َ
أن السوبرنوفا منخفضة الطاقة ربما
وأن مثل تلك
شاعت في الكون المبكرّ ،
السوبرنوفا أسفرت عن تخصيب العناصر
الخفيفة بحديد قليل .قد توفر تلك
النجوم منخفضة الحديد لمحة عن
عمليات معينة ،كإعادة التأين الكونية،
والتطور الكيميائي للمجرات المبكرة.
A single low-energy, iron-poor
supernova as the source of
metals in the star SMSS
J031300.362670839.3
S Keller et al
doi:10.1038/nature12990
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﻮﻱ
تنبعث من الغابات كميات كبيرة من
المركبات العضوية المتطايرة إلى الجو.
ويمكن أن تشكل منتجات 
اكسدة
القابلة للتكاثف من المركبات العضوية
المتطايرة المنبعثة من الغابات هبا ًء
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Vehicle WT

DBZ + 38 h

Rbpj–/– 3 days

Rbpj–/– 4 days

Rbpj–/– 6 days

–Atoh–/

ﺧﺒﺎﻳﺎ

عصبية إلى تشكيل أورام الدماغ.
وتحدد هذه النتائج أن تأشير NFκB

محتمل لدى المرضى
هدف عجي َ
بهذا النوع من ورم البطانة العصبية.
Epigenomic alterations
define lethal CIMP-positive
ependymomas of infancy
S Mack et al
doi:10.1038/nature13108
C11orf95-RELA fusions drive
oncogenic NF-κB signalling in
ependymoma
M Parker et al
doi:10.1038/nature13109

ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺎﻳﺎ ﻷﺳﻼﻑ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ
ﺍﻟﺰﻏﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﻳﺔ )(Ent-Pro

ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩﻱ

ﻤﺎﻳﺰ ﺍﻟﺨﺒﺎﻳــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻮﻳﺔ
ﺗَ ُ
الخبايا المعوية هي محور التركيز لدراسة مكثفة ،ويحفزها
جزئيا اكتشاف 
اخير لتجمعات الخيا الجذعية والواسمات
ً
ö
المتميزة .وقدد درس راميش شيفاداساني وزمؤه اليات الكامنة
وراء التثبيط الجانبي 
)افقي( ولدونة السلة في خبايا أمعاء
الفأر الدقيقة بالجسم الحي .ووجد الباحثون أن خيا الخبايا
تحفظ حالة كروماتين متساهلة ،يعمل على أساسها عامل النسخ
لتحديد مواصفات السلة ،وأن هذا هو أساس التثبيط الجانبي.
Broadly permissive intestinal chromatin
underlies lateral inhibition and cell plasticity
T Kim et al
doi:10.1038/nature12903
افرازية )(Sec-Pro
الشكل أع¨ه | إثراء أس¨ف الخ¨يا 
وأس¨ف الخ¨يا المعوية ) .(Ent-Proأ ،ز ،م ،أمعاء الضبط

عضويÄا ثانويÄا ) (SOAsيمكنه التأثير
على التوازن اشعاعي 
لرض بتشتيت

اشعاع الشمسي ،وبوصفه نوى لتكاثف
لكن ف ْهمنا للعقة بين
السحابّ ،
المركبات العضوية المتطايرة حيوية
المنشأ وتحولها إلى جسيمات هباء يظل
محدو ًدا .تكشف هذه الدراسة أن مسار
تفاعل مباشر يمكن أن يحول مركبات
عضوية متطايرة إلى أبخرة منخفضة
التطاير ،يمكنها التكثف بعد ذلك على
منت َجةً هباء عضويÄا ثانويÄا،
سطوح الهباء؛ ِ
ويمكنها بشكل كبير أن تعزز تشكيل ونمو
جسيمات الهباء على مناطق الغابات.
A large source of low-volatility
secondary organic aerosol

والمقارنة .ب ،ج ،ح ،ط ،ن ،س ،حوالي  38ساعة )عج
بـ’دايبنزازبين‘  (DBZأو  3أيام )فقدان  (Rbpjبعد تثبيط الثلمة،
تظل خيا الخبيئة تكاثرية )ن ،س( لكن تعبر عن ATOH1
)ح ،ط( وتفشل في الصباغة بصبغة أزرق 
السيان )ب،
ج( ،مما يدل على عدم النضج .د ،هـ ،ي ،ك ،ع ،ف ،بعد
 4أيام من حذف  ،Rbpjخيا الخبيئة تتوقف عن التضاعف
)ع( ،وتحتجز ) ATOH1ي( ،وتظهر صباغة ضعيفة بصبغة
أزرق 
السيان )د( ،بعد يومين ،تحتل أسف الخيا الكأسية
-/الزغب القصير )هـ ،ك ،ف( .و ،ل ،ص ،أمعاء  Atoh1تفتقد
افرازية ،وتحمل فقط الخيا المعوية على الزغب )و(
الخيا 
وتضاعف أسف الخيا الزغابة المعوية  ATOH1-في الخبايا
)ل ،ص( .مقياس 
مايكرومترا .تم فحص عينات
اعمدة50 ،
ً
-/مكررة من ثثة فئران )من نوع  Rbpjوالنوع البري أو سبعة من
نوع  DBZ+38hونوع .(Atoh1-/-

M Ehn et al
doi:10.1038/nature13032
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ

ﺻﻬﺎﺭﺓ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﻥ
جديدا
نهجا ً
تعرض هذه الدراسة ً
لتحديد التاريخ الحراري جسام
الصهارة تحت السطح التي تغذي
الفورانات بالجمع بين المعلومات
الزمنية من مصادر متنوعة .جمعت كاري
كوبر ،وآدم ِك ْنت بين نطاقات زمنية
مستم ¼دة من اختت توازن سلسلة
َ

اليورانيوم ومعلومات تكوينية وتعيين
العناصر الشحيحة بالبلورات .وفي
ماونت هود ،أوريجون ،أظهر الباحثون
أن جز ًءا ً
ضئي فقط من فترة التخزين
الكلية قد أُنفق عند مستويات حرارية
فوق درجة التبلر الحرج ،وهي النقطة
التي تحتشد الصهارة عندها بسهولة.
ً
إجما
وخلصوا إلى أن الهيئات السائلة
جيوفيزيائيا ستشكل
التي يمكن تصويرها
Ä
سمات سريعة الزوال ،وبالتالي قد يشير
كشفها إلى فوران وشيك.
Rapid remobilization of magmatic
crystals kept in cold storage
K Cooper et al
doi:10.1038/nature12991
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ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﺑـﺤــﺎﺙ
وسداسية وسباعية الحلقات .تظهر
المساحات الصفراء ذات ö
اثار السوداء
 ΔαMBعند ) Npump = 1.0x106إلى اليسار،
دائرة مفتوحة() 106× 2.6 ،الوسط ،كرة
حمراء(.

ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﻜﻢ

ﺷﺒﻪ ﺟﺴﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ـ
ﺩﺭﻭﺑﻠﺘﻮﻥ
تُعد أشباه الجسيمات كيانات
شاذة تتصرف في بعض النواحي
إكسايتون،
كجسيمات اعتيادية .يمثل َ
وبزمون ،وفونون بعض أكثر أشباه
الجسيمات أُلفة .
وانواع الجديدة

ﻧﻄﺎﻕ

ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ
ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺮﺓ

لكن هنا جسيم
 تظهر بكثرةْ ،
أساسا يُسمى
الهيئات
جديد متعدد
ً
ُطيرون( .dropleton
دروبليتون )ق ْ
حدد ماكيلو كيرا وزمؤه هذا
وقد ¼
الكيان الكمي الجديدُ ،قط َْيرة كمية
تخل¼قت عندما يشكل ،على 
اقل،
َ
أربعة إلكترونات وفجوات )فراغات
إلكترونية( فقاعة تَرابُط ضئيلة عبر
تجاذب كولوم ،وذلك في أشباه
موصت الفجوة المباشرة ،كزرنيخ
الجاليوم .توضح صورة الغف
دالة الترابط الثنائي للقطيرات الكمية
) ،g(rوهي قشور قُطيرة موضحة
كأسطوانات منتصبة ،محاطة بسلسلة
من أربع حلقات تمثل تفاعت
الكترون والفجوة.

Quantum droplets of electrons
and holes
A Almand-Hunter et al
doi:10.1038/nature12994

يؤثر عديد من متغايرات الحمض
النووي في 
انماط الظاهرية بتبديل
مستوى تعبير جين أو عدة جينات.
ومن هنا يأتي اهتمام الحالي بتعيين
مواضع تعبير الصفات الك َّمية )(eQTL
هذه .تعرض هذه الدراسة طريقة
جديدة لتعيين مواضع تعبير الصفات
مصممة للتغلب على
الك َّمية ،وهي ¼
أوجه قصور المقاربات القائمة التي
تركز على الحمض النووي الريبي أو
وفرة البروتين .يعتمد النهج الجديد
على الوسم ببروتين استشعاع

اخضر )(GFP؛ لقياس وفرة بروتين
الخلية المفردة بخميرة الخباز .ثم
يستخدم فك التتابعات المجمع
لمقارنة تكرارات 
اليل عبر الجينوم
öف 
افراد ذوي الوفرة العالية
للبروتين ،مقابل الوفرة المنخفضة.
تناظرا وثيقًا بين
أورد المؤلفون
ً
مواضع تؤثر في الحمض النووی
الريبى المرسال ،ووفرة بروتين جين
معين ،وحددوا مواضع البقع الساخنة
المؤثرة في بروتينات متعددة .وهذه

اخيرة لها آثار عميقة على الشبكة
التنظيمية للجين.
Genetics of single-cell protein
abundance variation in large
yeast populations
F Albert et al
doi:10.1038/nature12904

الشكل أسفله | كشف ال ُقطَ ْيرات الكمية
بالتحليل الطيفي الكمي .مخطط ΔαMB
الكونتوري )على مقياس لوني( كدالة في
 Npumpو .Ebindتشير خطوط الكونتور
المعتمة )البيضاء( إلى المناطق ذات زيادة
كسيتون
كبيرة )صغيرة( في  .ΔαMBطاقة 
ا ْ
الثنائي ) Eالخط 
افقي( تضاهي التقييد
bind
منخفض الكثافة .تشير النطاقات الرمادية

افقية المظللة إلى نطاقات الطاقة
المحسوبة للقطيرات رباعية وخماسية
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BACON

ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﻀﻢ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ

ﺣﻞ ﺷﺬﻭﺫ
ّ
ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺪﻳﺎ

بوليمر حمض السكر 
اميني
ببتيدوجيكان عنصر أساسي لجدار
الخلية بمعظم البكتيريا الحرة.
والمتدثرات رتبة من الطفيليات
الم ْمرضة
سلبية الجرام ـ بما في ذلك ُ
البشرية المتدثرة الحثرية كان يُعتقَد
أنها استثناء نادر :فهي ترمز لجينات
التخليق الحيوي للببتيدوجيكان،
وهي عرضة لتأثير للمضادات الحيوية
بيتا كتام  ،β-lactamلكن فشلت
محاوت الكشف عن ببتيدوجيكانات
المتدثرات حتى ö
ومؤخرا ،تم
ان.
ً
حل هذا اللغز ،المعروف بـ"شذوذ
المتدثرة" .وباستخدام تقنية كيمياء
نَقْر جديدة لتوسيم الببتيدوجيكانات
مع مسبارات ثنائي ببتيد الحمض

ظهر هذه الدراسة وجود
اميني ،D-تُ ِ
ببتيدوجيكانات في المتدثرة الحثرية
المتضاعفة.
A new metabolic cell-wall
labelling method reveals
peptidoglycan in Chlamydia
trachomatis
G Liechti et al
doi:10.1038/nature12892

يمكننا استخص الطاقة من 
الياف
ً
إجما بفضل قدرة مجهريات
الغذائية
البقعة المعوية على هضم وتخمير
عديد السكاريد المعقد .وكانت آلية
تحلóل إحدى عائت عديد سكاريد
جدار الخلية المتفرع واسعة انتشار
ـ هي زيلوجلوكانات ـ غير واضحة.
تحديدا
وقد أورد هاري برومر وزمؤه
ً
جزيئيا لموضع وراثي نمطي
وتوصيفًا
Ä
بدائي من البكتيريا العصوانية الغنمية
المعوية المتكافلة يُرمز نزيمات
مخصصة ستغل زيلوجلوكان .وظهر
أن إمكانية استفادة من زيلوجلوكان
ليست عامة بين البكتيريا العصوانية،
بل تقوم بها بكتيريا متخصصة قليلة.
وأهمية وجود أنواع من البكتيريا
المتخصصة ستخدام هذا الشكل
الوفير من 
الياف الغذائية لها دلة
بالنسبة إلى تصميم استراتيجيات
غذائية لعج 
امراض المعوية ،وتبرز
الحذر للسلة
الحاجة إلى انتقاء ِ
والمراقبة للتوصل إلى مجهريات بقعة
سليمة ومتوازنة.
A discrete genetic locus confers
xyloglucan metabolism in
select human gut Bacteroidetes
J Larsbrink et al
doi:10.1038/nature12907

ﻳﻘﺮﺭ
ﺟﻴﻦ  SpmXﱢ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻱ

الشكل أع¨ه | بيولوجيا BoGH5A
البنيوية .البنية الثالثة ،الهيئتان اللتان
نسبيا نحو
شوهدتا بلوريÄا متوجهتين Ä
المطراف النيتروجيني )النهاية 
امينية
للسلسلة عديدة الببتيد( ،نطاق باكون
 BACONالمرتكز بالغشاء.

إن ö
اليات المسؤولة عن تطور

اشكال المورفولوجية البكتيرية
جيدا.
الكثيرة والمتنوعة غير مفهومة ً
حدد إيف برون وزمؤه جين
وهنا¼ ،
 SpmXفي نوعي البكتيريا العنيقاء
وأستيككاكوليس ،الذي يُرمز لعامل
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كونيكسين ،43وهو بروتين وصل
فجوي ،يعتبر ـ حسب هذه 
ادلة
ُ
محتم ً لعجات جديدة
ـ هدفًا َ
لتهاب الرئة.
Sessile alveolar macrophages
communicate with alveolar
epithelium to modulate
immunity
K Westphalen et al
doi:10.1038/nature12902

توطين عائلة ليسوزيم،spmX :
كمنظم تطوری له تأثير مهم على
مورفولوجيا الخيا .وظهر أن
جين  SpmXيحدد موضع امتداد
شبيه بالساق إلى غف الخلية
ثنائيا ،مما يميز العنيقاء
قطبيا أو Ä
Ä
وأستيككاكوليس ،على الترتيب .ويبين
التحليل الفيلوجيني أن التطور
التدريجي لمنطقة محددة من جين
 SpmXأدى إلى كسب وظيفة جديدة
محركًا التحول
وتموضع هذا البروتين ،
المتسلسل إلى موقع الساق.
Sequential evolution of
bacterial morphology by
co-option of a developmental
regulator
C Jiang et al
doi:10.1038/nature12900

OUTLOOK
Vaccines

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ

ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﺑﺪﻗﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
الكتلة الذرية ل لكترون َم ْعلم رئيس
بالنسبة إلى الفيزياء 
اساسية.
صعبا،
يمثل تحديدها بدقة تحديًا ً
ومؤخرا،
نتيجة ضآلتها الشديدة.
ً
تحديدا
وزمؤه
أورد سفين ستورم
ً
َ
الكترون بالوحدات
جديدا لكتلة 
ً
قياسا
الذرية .فقد أجرى الباحثون ً
للعزم المغناطيسي لكترون مفرد
مقيد إلى أيون مرجعي )نواة عارية
من الكربون .(-12وتم تحليل النتائج
باستخدام نظرية الديناميات الكهربية
الكمية المتطورة؛ لتسفر عن قيمة
كتلة بدقة تزيد على القيمة الحالية
بأكثر من رتبة.
High-precision measurement of
the atomic mass of the electron
S Sturm et al
doi:10.1038/nature13026

ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﻛﺒﺢ ﻣﻨﺎﻋﻲ
ﺗﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻟﺒﻼﻋﻢ
البعم هي المسؤولة عن الشروع في
للم ْم ِرضات الغازية،
استجابة المناعية ُ
درس في
ت
عادة
نظرا إلى أنها
ُ
َ
لكن ً
المختبر ،تظل آليات توليد استجابات
المناعية في الموقع 
بانسجة
ذات الصلة مجهولة في معظمها.
استخدم جهار باتاشاريا وزمؤه
التصوير الضوئي ö
اني؛ لمراقبة سلوك
اثيا للتعبير
البعم الرئوية المحورة ور Ä
استشعاعيا في الحويصت الهوائية
Ä
الحية برئات الفئران .وخل التهاب
مستحث بعديد السكاريد الشحمي،
الم ْمرضات ،تشرع
كنموذج لتحدي
البعم المقيمة ُ 
بانسجة الضامة
في استجابة المناعية ،وتكبحه بشكل
متزامن ،مما يقلل إصابة 
انسجة،
بتشكيل قنوات اتصال مع الظهائر
المجاورة .وتُشك¼ل القنوات بواسطة

الشكل أسفله | تاريخ قياسات كتلة
الكترون .يعود تحديد تردد السيكلوترون


اخير المباشر إلى عام 1995؛ القيم

احدث كلها تحديدات غير مباشرة على
أساس تنبؤات الديناميكا الكهربية الكمية
ُبم َع ِامت جي ) (gأو طاقات انتقال.
النطاق الرمادي هو فترة اعتمادية.
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)الثقة(  σ 1لعمليات تقييم لجنة بيانات
العلوم والتكنولوجيا ) (CODATAبسنوات
عملها .مؤخراُ ،ع ِثر على خلل في التعامل
مع التغيرات المنتظمة في إحدى قيم
المدخت ،مما يشير إلى قيمة متوسطة
عالمية أصغر بحوالي  σ 0.5من القيمة
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احمر( بواسطة الرمز.
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المتتابع من أزواج قاعدة الحمض
النووي-الحمض النووي الريبى

يعوض تكلفة الطاقة الحيوية
)احمر( 
لفك حلزون الحمض النووي المزدوج


وباضافة إلى
)ارجواني وازرق( .
أهميته لتقنيات معالجة الجينات
والتعب بها ،يكشف هذا العمل
ستجوب الحمض النووي
كيف يُ َ
بواسطة كاس9-الحمض النووي الريبى
التكيفية
في دوره كمستجيب للمناعة
ّ
في البكتيريا.
DNA interrogation by
the CRISPR RNA-guided
endonuclease Cas9
S Sternberg et al
doi:10.1038/nature13011
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ
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ﺍﻟﺠﻴﻨﻮﻣﻴﺎﺕ
ّ

ﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ
ﺍﻟﻤ َﺒ ِ
ﺩﻭﺭ ُ
ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺠﻴﻨﻮﻡ
إن استهداف الحمض النووي بنظام
ّ
التنقيح الجينومي كرسبر/كاس9
) (CRISPR/Cas9سرعان ما أصبح أداة
رائدة في مجات البيولوجيا التخليقية،
وهندسة الجينوم .فهو يستغل قدرة
إنزيم إندونوكلياز البكتيري،Cas9 ،
ُم َو ¼ج ًها بجزيء حمض نووي ريبي،
فعليا أي تتابع لحمض
ليستهدف Ä
نووي مطابق ومهم للتقييد ،أو
استخداما
انقسام .أورد هذا العمل
ً
لجزيء مفرد وتجارب كيميائية حيوية
كبيرة؛ لكشف ö
الية التي يحدد بها
إنزيم كاس) 9موجها بالحمض النووي
الريبي( موقع التتابعات الفريدة
بطول  20زوج قاعدة نتروجينية ضمن
جينومات الحمض النووي التي يمكن
أن تكون مليارات من أزواج القواعد
النيتروجينية .تبرز النتائج دور الموتيف
للمباعد البدائي ) (PAMثثي
المجاور
النوكليوتيد ِ 
)اصفر في صورة الغف(
في تجنيد مجمعات كاس 9والحمض
النووي الريبى لمواقع الحمض النووي
المحتملة ،وفي التنشيط
المستهدفة
َ
التحفيزى نزيم النوكلياز )باللون
البني( .يتم التعرف على تتابعات
الحمض النووي المستهدفة عبر آلية
"الزمام المنزلق" ،حيث التشكيل

ﺗﻄﻮﺭ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﱡ
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ
قدمت مارتا ووكشا ،ومايكل سي
حسابيا للتنبؤ بالتطور
نهجا
ً
Ä
انفلونزا.
المستقبلي لفيروس 
طور الباحثان نموذج كفاءة لبروتين
¼
انفلونزا،
هيماجلوتينين فيروس 
بنا ًء على بيانات وراثية إجمالية من
جميع الست السابقة ،تتيح التنبؤ
بالتطور المستقبلي 
لنواع الفرعية
حاليا .يبشر هذا
الحيوية القائمة ً
النموذج الحسابي بتحسين اختيار
ست اللقاح.
A predictive fitness model for
influenza
M Łuksza et al
doi:10.1038/nature13087
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ

ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ
هناك تطبيقات كثيرة ،من التصوير
الطبي وعلم الفلك الراديوي حتى
المحة واتصات السلكية ،تعتمد
على نقل وكشف موجات المايكروويف
الضعيفة راديوية التردد بشكل سليم.
وهنا ،يبرهن يوجين بولزيك وزمؤه
تماما في هذا
على وجود قدرة جديدة ً
المجال على تحويل موجات الراديو
الضعيفة إلى إشارات ليزر باستخدام
مذبذب ميكانيكي نانوي .يستطيع
المكون من غشاء نيتريد
المذبذب ـ
¼
امنيا إشارات
ز
ت
يقرن
أن
ـ
السيليكون
Ä
الراديو بالضوء المنعكس عن سطحه،
ويمكن استخدام هذه السمة لقياس
إشارات الراديو كتحوت طورية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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بصرية ،بحساسية كمية محدودة.
ومقارنةً بالكواشف الموجودة ،توجد
لهذا النهج ميزة العمل عند درجة
حرارة الغرفة ،ويمكن لشارات
الناتجة أن تنتقل بسهولة إلى 
الياف
الضوئية القياسية.
Optical detection of
radio waves through a
nanomechanical transducer
T Bagci et al
doi:10.1038/nature13029

ﺃ

SRA- and SET-domaincontaining proteins link RNA
polymerase Voccupancy to DNA
methylation
L Johnson et al
doi:10.1038/nature12931

ﺏ
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1.16 × 1020

)33 (rad m–2
0

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ

–1.2 × 1020

ﺝ

0.285

ΔVe/V0
0

–0.218

ﺩ

ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﺳﻴﺘﺮﻭﻟﻴﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
إنزيمات ديإمينيز ببتيديل 
ا َ ْرجينين
)ِ (PADIتحول بقايا 
ارجينين
 
الم َر ¼مز
إلى الحمض اميني غير ُ
عدل
الع ِدت ،تُ 
سيترولين .وفي َ
إنزيمات ديإمينيز ببتيديل 
ا َ ْرجينين
ِ
الهستونات ،وتستحث إزالة تكاثف
الكروماتين .وهنا ،أظهر توني
كوزاريديس وزمؤه أهمية إنزيم
ديإمينيز ببتيديل 
ا َ ْرجينين (PADI4) 4
ِ
في تنشيط جينات الخيا الجذعية،
وإعادة برمجة الخيا الجذعية
المـستحثة متعددة القدرات )،(iPS
والحفاظ على الخيا المـستحثة في
جنين الفأر المبكر .ووجد الباحثون
إنزيم ِ PADI4نشطًا خل تعدد
القدرات ،وأن متغايرات رابط هيستون
وأن
 H1هي ركائز نزيم ّ ،PADI4
عملية إضافة سيترولين للهيستون H1
تسبب تخفيف ضغط الكروماتين.

Citrullination regulates
pluripotency and histone H1
binding to chromatin
M Christophorou et al
doi:10.1038/nature12942

ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺇﻧﺰﻳﻢ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮﺍﺯV-
ﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
في نموذج نبات أرابيدوبسيس
عتبر مسار مثيلة الحمض
)الرشاد( ،يُ َ
النووي الموجهة بالحمض النووي
مهما نشاء وصيانة
الريبي )Ä (RdDM
مثيلة الحمض النووي بمواقع
جينومية ،مثل تكرارات الترانسبوزونات
)الينقوت( الرجعية والتكررات
الكروماتينية المتخالفة .يشمل المسار
مجمعين نزيم بوليميراز الحمض
النووي الريبي :إنزيم بوليميرازIV-
 ((Pol-IVالرابع ،الذي يُ َخلق جزيئات
صغيرة من الحمض النووي الريبي

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ

1.85 × 1010

)12 (Pa
0

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ
)m–3

–1.9 × 1010

1.24 × 1010

Energy (J
7.5 × 109

0

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗَ َﺸ ﱡﻮہ ﺍﻟﺰﺑﺮﺟﺪ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﻲ
اوليفين ـ أو الزبرجد الزيتوني ـ هو المعدن 

اكثر وفرة بالوشاح الصخري

العلوي ،واضعف تحت وطأة نطاق واسع من الظروف الميكانيكية الحرارية.
مهما على سلوك الوشاح
ولذلك ..يمثل تشوهه تحت اجهاد ً
قيدا ُم َح د ًدا Ä
نموذجا لتشوه تجمعات الزبرجد
وزمؤه
الصخري .يقدم باتريك كوردييه
ً
انية ،المشار إليها بـ"التدوير الوحشي"،
ر
الدو
التشوهات
الزيتوني ،تضم حركة
ّ
ّ
اني  .disclinationsوهو عامل تجاهلته
ر
الدو
بالتماثل
ل
خ
أو العيب
الم ِ
الخطي ُ
ّ
ّ
دراسات ريولوجيا )انسياب( الوشاح السابقة .ويخلص الباحثون إلى أن حركة
ö
اللدن في
"التدوير الوحشي" تلك قد توفر الية المفتقَدة لوصف التدفق ِ
الزبرجد الزيتوني ،الذي ينبغي أن يتيح صياغة نماذج متعددة المستويات
نسياب الوشاح العلوي ،من المستوى الذري حتى تدفق الوشاح واسع النطاق.
Disclinations provide the missing mechanism for deforming
olivine-rich rocks in the mantle
P Cordier et al
doi:10.1038/nature13043
الشكل أع¨ه | نماذج قائمة على تدوير وحشي )غير متماثل( لحدود اتجاه ميل
) [100]/(011مع انحراف التوجه بمقدار  60oعند المستوى الذري بالزبرجد
الزيتوني .21أ ،كثافة وتد التدوير الوحشي 
اولية ) θ33مقدرة بالزاوية نصف
القطرية لكل متر مربع( مستخدمة بالمحاكاة .تمثل المثلثات وحدات بنيوية .ب،
القص )ُ σ12مقدرا بالباسكال( .د ،كثافة الطاقة
تمددات وانكماشات مرنة .ج ،إجهاد ّ
المرنة ُ)مقدرة بالجول لكل متر مربع(.

المتداخل ،وإنزيم البوليميرازV (Pol--
 (Vالخامس ،الذي يولد منتسخات
غير ُم َر مزة تج ند عوامل مثيلة
الموج َهة
الحمض النووي أسفلها،
¼
بالحمض النووي الريبي .وهنا،
أظهر ستيفن جاكوبسن وزمؤه أن
إنزيم بوليميراز V-يعتمد على اثنين
من بروتينات نطاق  ،SRA/SETهما
 SUVH2و ،SUVH9لنشاطه وتجنيده

المقترح أن يتقيد
للكروماتين .ومن ُ
تحديدا إلى الحمض
SUVH2/SUVH9
ً
النووي الممثيل لتجنيد إنزيم
حلقية
آلية ّ
بوليميراز ،V-مما يوفر ّ
ذاتية التعزيز لصيانة عامل مثيلة
ّ
الحمض النووي الموجه بالحمض
النووي الريبي .يقترح هذا العمل آلية
ستهداف مناطق بجينومات النبات
انتقائيا لسكات الجيني.
Ä
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ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩﻱ

ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
الصبغيات )الكروموسومات(
ّ
غالبا ما
الحلقية هي شذوذ بنيويً ،
واعاقات
يرتبط بالعيوب الخلقية 
العقلية وتأخر النمو .اشتق شينيا
ياماناكا وزمؤه خيا جذعية
مـستحثة متعددة القدرات )(iPS
الليفية ،تحتوي
من خيا المرضى
ّ
حلقية بمحذوفات
على
صبغيات ّ
ّ
كبيرة ،ووجدوا أن الخيا المعا َدة
برمجتها تفقد الكروموسوم الشاذ،
وتكرر النظير بَ ر ّي النوع من خل
تعويضية للصيغة الصبغية
آلية
ّ
الثنائية من ّأحد 
ابوين .وبالتالي،
فلدى الخيا الجذعية المـستحثة
متعددة القدرات ) (iPSقدرة فعلية
جدا ذات
زالة كروموسومات تالفة Ä
ِب ًنى حلقية ومحذوفات تمتد مئات
الميين من القواعد النيتروجينية
للحمض النووي .ويرى الباحثون أن
إعادة برمجة الخيا قد تخدم وظيفة
جدا عن الوظيفة المألوفة،
مختلفة Ä
بوصفها وسيلة "عج كروموسومي"،
تعكس فقدان الوظيفة المشترك عبر
جينات كثيرة بخيا ذات تشوهات
جينية واسعة النطاق ،متورطة في
البنى الحلقية.
Cell-autonomous correction of
ring chromosomes in human
induced pluripotent stem cells
M Bershteyn et al
doi:10.1038/nature12923
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
سكر الكينوفوز الكبريتي أحادي
مكو ٌن
السكاريد )نباتي المصدر( 
موزع
رئيس بدورة الكبريت الحيوية¼ ،
بشكل واسع في 
اغشية ضوئية
وأيضا في بعض أنواع
التخليقً ،
ضوئيا والعتيقة
¼قة
ل
المخ
البكتيريا غير
Ä

)ا َ ْر ِك ¼ية( .وهناك أدلة على ثثة
مسارات تحل ِóل ّية مختلفة للكينوفوز
لكن حتى
الكبريتي في البكتيرياْ ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |

إﺑﺮﻳﻞ

75 | 2 0 1 4

ﺃﺑـﺤــﺎﺙ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ

ö
ان لم يُ َو ¼صف أي منها ً
تظهر
كامِ .
شريكية
هذه الدراسة أن بكتيريا 
ا  ّ
القولونية  ،K-12النموذج اوسع
دراسة للكائنات بدائية النواة ،يمكن
أن تقوم بعملية التحلل السكري
الكبريتي ،وكذلك التحلل السكري
القياسي .تُ رمز مجموعة من عشرة
انزيمات الزمة
جينات جميع 
لتحلل سكر الكينوفوز الكبريتي إلى
ثنائي هيدروكسيأسيتون الفوسفات.
وتوجد مجموعة الجينات نفسها
تقريبا بجميع جينومات بكتيريا
ً
شريكية القولونية المتاحة ،وتنتشر
ا

ّ
بشكل واسع بين فصيلة جراثيم

امعاء .يقترح الباحثون أن هذا
المسار المعرف حدي ًثا قد يمثل جز ًءا
ملموسا من دورة الكبريت البيولوجية
ً
الجيولوجية الكيميائية ،وقد يكون له
دور مهم في بكتيريا الجهاز الهضمي
لجميع الحيوانات الحمة والعاشبة،
ومسببات 
امراض النباتية.

Sulphoglycolysis in
Escherichia coli K-12 closes a
gap in the biogeochemical
sulphur cycle
K Denger et al
doi:10.1038/nature12947
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ
تثبت الغابات القديمة وأوراقها

كربونًا أقل مما تفعل الغابات
لكن هل ينطبق هذا على
الجديدةْ ،
المفردة؟ تَستخدم
الشجرة
مستوى
ُ
تحلي ً
ً
شام كثر من
هذه الدراسة
 400نوع من 
اشجار؛ ظهار أن
هذا  ينطبق على الشجرة المفردة،
اضخم 
اشجار 
بل تراكم 
واقدم
ُ ِ
ُ
الكربون بسرعة أكبر مما تفعله
احدث 
اشجار 

واصغر .ويمكن
التوفيق بين ذلك والتأثيرات عند
المستويات 
اخرى بأخذ زيادات
عدد 
اوراق وانخفاضات كثافة
الغابة مع التقدم في العمر في
اعتبار .والنمو السريع 
لشجار
الكبيرة ،بالنسبة إلى أعدادها ،يعني
أنها يمكن أن يكون لها دور مهم غير
متناسب )طرديÄا( في التغذية الراجعة
للغابة لدورة الكربون 
ارضية ونظام
المناخ العالمي.
Rate of tree carbon
accumulation increases
continuously with tree size
N Stephenson et al
doi:10.1038/nature12914
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ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺏ

ﺃ

ﺩ
ﺝ

ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺑﻠﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺰﻳﺌﻴﺔ ﺷﺒﻪ
ّ

يحظ أن نطاق 
انظمة التي يُرصد فيها انتظام غير
ُ َ
الدوري شبه البلوري يستمر ازديا ًدا ،مع دخول طبقات
أحادية ذاتية التجميع من جزيء صغير إلى الساحة
مؤخرا .وبشكل محدد ،وجدت ناتالي واسيو وزمؤها أن
ً
أنماط ترابط الهيدروجين لحمض الفيروسين الكربوكسيلي
تجمع هذه الجزيئات
 ferrocene carboxylicتقود ó
إلى خماسيات  pentamersحلقية غير اعتيادية ،يُ َس هل
تناظرها الخماسي تنظيما ثنائي 
ابعاد شبه بلوري.
ً
كبيرا من التجمعات فوق
ويتوقع الباحثون أن نطاقًا ً
الجزيئية شبه البلورية الجديدة قد يتشكل على أساس
اطار الجزيئي.
هذا 
Self-assembly of hydrogen-bonded twodimensional quasicrystals
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ

ﺍﻧﺒﺜﺎﺙ ﺍﻟﻤﻴﻼﻧﻮﻣﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺜﺔ ﺑﺎﻟـUV
المعلوم أن 
اشعة فوق البنفسجية
) (UVتستحث ورم المينوما )سرطان
لكن لم يتضح دور وكيفية
الجلد(ْ ،
اشعاع فوق البنفسجي في
تأثير 
نشوء مرض ورم المينوما بشكل
غير مباشر على البيئة المجهرية.
وهنا ،أظهر توماس توتنج وزمؤه
أن تعريض الفئران 
لشعة فوق

N Wasio et al
doi:10.1038/nature12993
الشكل أع¨ه | مقارنة بنية طبقة  FcCOOH
احادية بنمط بنروز
) P1 (Penroseغير الدوري .أ ،صورة ) 450Ǻ×360Ǻأنجستروم(،
مكسوة بمضلعات خماسية ظهار الترتيب شبه البلوري بعيد
المدى .ب ،مجموعات من مضلعات خماسية محددة باللون

ابيض في أ تظهر بعض الرسومات البنيوية الشائعة في البيانات

التجريبية ونمط بنروز  ،P1فراغات تتخلل انسجة الخلوية بين

عين نمط
خماسيات اوجه في أ تضاهي أيضا نجم وقارب ُ
وم ¼


بنروز  .P1ج ،تحويل فورييه ثنائي ابعاد ،تَنشأ الحلقة اعمق
من تناظر خماسي الطي وعشري الطي طويل المدى .د ،يمكن
مشاهدة ذلك التناظر أيضا بدالة الترابط المكاني ثنائية 
ابعاد.

البنفسجية بطريقة تحاكي حروق
الشمس المعتدلة قد يع زز انبثاث ورم
المينوما .وهو يفعل ذلك باستحثاث
إطق بروتين الكروماتين HMGB1
من خيا الجلد التالفة .يستحث
بروتين الكروماتين  HMGB1التهاب؛
مما يعزز بدوره تكوين أوعية دموية،
وهجرة خيا المينوما ،وتشكيل
انبثاث .حظ الباحثون أن في نموذج
ورم المينوما هذا تنتشر الخيا على
طول جانب 
اوعية الدموية المجافي

ِلل ْóم َعة في عملية تسمى انتحاء اوعية
الدموية ) angiotropismهجرة خيا

المينوما بامتداد السطح الخارجي

لوعية الدموية( لوحظت في المرضى،
ميكانيكيا بعد .ولهذه
لكن لم تُف ¼َسر
Ä
النتائج تداعيات مهمة لدى تقييم
التعرض 
لشعة فوق البنفسجية،
كعامل مخاطر لصابة بورم
المينوما.
Ultraviolet-radiation-induced
inflammation promotes
angiotropism and metastasis in
melanoma
T Bald et al
doi:10.1038/nature13111
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تبعا لحالة فسفرة بقايا ثريونين
ً
مؤخرا
مهمة .وتصف دراستان نُشرتا
ً
بدوريّة "نيتشر" ِالب َنى البلوريّة للناقل
تبصرا
 NRT1.1بكامل طوله ،مما يتيح ً
بالكيفية التي يحول بها تعديل ما بعد
النقل هذا الناقل بين حالتي 
الفة
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ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺗَ ﺸﻜُﻞ
ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﻤﻲ
النجم 
ا ¼ولي اليافع IRAS
 2557+04368بكوكبة الثور Taurus
محاط بغف نجمي ّأولي متساقط
ودوار ،وقرص نجمي ¼أولي داخلي ،وهو
¼
ما يُ َتوقع أن يتشكل منه نظام كوكبي.
تقريرا حول
نشر نامي ساكاي وآخرون ً
وجود البروبينيليدين الحلقي )cyclic-
 (C Hبالغف النجمي 
ا ¼ولي ،وأول
3 2
المع ¼زز عند حاجز
أكسيد الكبريت )ُ (SO
الطرد المركزي في اتجاه الذي يتشكّل
فيه القرص .لم تتنبأ النماذج بالكيمياء
كشفة لدى انتقال من الغف إلى
الم َت َ
ُ
القرص .وتوفر تلك الكيمياء أدلة مفيدة
لفهم آليات تطور القرص حول النجوم.
Change in the chemical
composition of infalling gas
forming a disk around a protostar
N Sakai et al
doi:10.1038/nature13000
الشكل أع¨ه | نموذج غ¨ف دوار متساقط.
أ ،مخطط توضيحي لغشاء َد ¼وار ساقط.
الراصد على الجانب 
ايسر ،ينظر إلى
الغف بهيئة من الحافة إلى الداخل .ب،
تم حساب السرعات القصوى والدنيا من
خل نموذج دمية )محاكاة( .تأتي انبعاثات
الدوائر الملونة المغلقة من الدوائر الملونة
المناظرة في أ .ج ،ب هنا متراكبة
المغلقة
ِ
على مخطط الموضع-السرعة ) (PVفي C3H2
الحلقي .تشير الخطوط السوداء السميكة إلى
السرعة الكبلرية المتوقعة من القرص .تتتبع
مقطع الخط العريض ول أكسيد الكبريت
)خطوط كونتور رمادية رفيعة(.
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ
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أن وظيفتي
كان يُعتقَد منذ فترة طويلة ّ
لكن
تبطتان،
ف ْهم وإنتاج الكم مر
ّ
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المنخفضة والمرتفعة.
Molecular basis of nitrate
uptake by the plant nitrate
transporter NRT1.1
J Parker et al
doi:10.1038/nature13116
Crystal structure of the plant
dual-affinity nitrate transporter
NRT1.1
J Sun et al
doi:10.1038/nature13074
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ö
ا ّليات العصبية الكامنة وراء هذا
ارتباط ومسألة تحديد جانب الدماغ
 þي من الوظيفتين بقيت مجهولة.
وهنا ،يكشف بيجان بيساران وزمؤه
أن التحوت الحسية-الحركية تحدث
بشكل ثنائي ،وبالتالي هم يُبرزون
وجود نظام حسي-حركي ثنائي
للكم .يناقض هذا عمليات اللغة
عالية الرتبة ،التي تتجه إلى جانب
نصف الدماغ 
ايسر.
Sensory–motor transformations
for speech occur bilaterally
G Cogan et al
doi:10.1038/nature12935
ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﺕ T-cells
ِ
ﺍﻟﻤ ْﺸ َﺒﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ِ
تكتشف الخيا التائية المناعية الخيا
المصابة بالعدوى ،وتستجيب لها
ـ وتتواصل مع خيا مناعية أخرى
ـ بالتحاق بها بواسطة وصت
سمى المشابك المناعية.
متخصصة تُ ¼
وكيفية تَ َشكóل هذه الوصت غير
ماهية اتصات
واضحة ،وكذلك ّ
الجارية بينها .وقد فحص مايكل
دستن وزمؤه 
احداث في المشبك
المناعي باستخدام مجهرية إلكترون-
الضوء مع التجارب الميكانيكية
والوظيفية .وجد الباحثون أن
مركز المشبك المناعي هو مصدر
مستقبت خيا تائية تحوي
ِ
حويصت مجهرية خارج الخلية،
المعتمد على آلة
ينتجها التبرعم
ِ
اندوسومي المطلوبة
مجمعات الفرز 
للنقل )) ،(ESCRTالمكونة من
مجمعات بروتين عصارية خلوية(.
ترسل الحويصت المجهرية إشارات
عبر خلوية من خيا  CD4+التائية إلى
تقدم مستضدات ،ويمكن
بائية 
خيا ّ
أن تستحث إشارات الخيا البائية.
وبدوره ،يخرب بروتين ) GAGمن
فيروس نقص المناعة البشرية( هذه
العملية في الخيا التائية المصابة

بالعدوى ،كآلية لتبرعم جسيمات
شبيهة بالفيروسات.
Polarized release of T-cellreceptor-enriched microvesicles
at the immunological synapse
K Choudhuri et al
doi:10.1038/nature12951

الشكل أسفله | التغليف البلوري لناقل
اجمالية .أ،
النترات  NRT1.1وبنيته 
التغليف البلوري لناقل النترات NRT1.1في
المجموعة الفراغية  C2221مع جزيئين بكل
وحدة غير متماثلة )غير متكافئة( .ب ،البنية
اجمالية لناقل النترات  .NRT1.1نطاقات

النهاية الطرفية النتروجينية والنهاية
الطرفية الكربونية ،والجزء المحفوظ
للنهاية الطرفية النتروجينية ،والجزء الرابط
بين النطاقات وبرو (Pro492)492ملونة
باخضر الشاحب ،

وازرق السماوي،


وارجواني ،واصفر ،والبرتقالي ،على
التوالي .يشار إلى رابطة ثاني الكبريتيد
خارج الخلية الوظيفية المهمة .ج ،لقطة
اعتراضية تظهر أن  NRT1.1تم التقاطه
في تشكل نحو الداخل مع عرض النترات
في هيئة كريات.
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اساسية لنمو النبات.
لذلك ..تحتاج النباتات آلية متعددة
الجوانب للحصول على النترات
من البيئة .وفي النموذج النباتي
أرابيدوبسيس ثاليانا ،يمكن أن يأخذ
الناقل مزدوج 
الفة  NRT1.1النترات
عبر نطاق واسع من التركيزاتً ،
منتق
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مهـن عـلـمـيـــــة

مختصرات مهنية ُخ ْمس عوائق العمل التي يواجهها
أ
بالع ْرق ص81 .
الباحثون المنتمون إلى االقل ِّّيات مرتبطة ِ

مقابالت إن إدارة النقاش خالل المقابالت تتطلب
االستعداد والحفاظ على الهدوء تحت الضغوط .ص82 .

MARK AIRS/IKON IMAGES/CORBIS

علوم الحاسب

القرصنـة في عالـم الفضاء
اإللكتـروني
العلماء في وضع جيد يتيح لهم االنضمام إلى القوة العاملة المتنامية في مجال
االلكتروني ،التي تحتاج إلى المزيد من العاملين بها.
الفضاء إ
برين نيلسون

مخربون غامضون عدة
في منتصف نوفمبر  2013هاجم ِّ
أجزاء من الشبكة الكهربائية في الواليات المتحدة؛ مما
أدى إلى توقفها .وفي  26فبراير الماضي ،قام مهاجمون
ـ برعاية حكومة فاسدة ـ بالضرب في قلب صناعة أ
االعمال
المصرفية االستثمارية في لندن ،وذلك بعد أربعة أشهر
فقط من اعتداء سافر على نحو مماثل على شركات «وول
ستريت» بنيويورك.
لحسن الحظ ،كانت الفوضى الناجمة مجرد محاكاة فقط.
فهذه السيناريوهات الثالثة لـ«ألعاب الحرب» ـ التي تم
تخطيطها بشكل مستقل وأُطلق عليها أسماء GridEx II

 ،Walking Shark II ، Quantum Dawn 2على التوالي ـ تم
تصميمها من ِق َبل مسؤولين في الحكومة والقطاعات المالية؛
الختبار الدفاعات واالستجابات للتهديد المتزايد للهجمات
تضمنت عملية  GridEx IIوحدها إسهام أكثر
إ
االلكترونيةّ .
من  1800مشارك من  200مؤسسة حكومية ِوم ْرفَق كهرباء في
الواليات المتحدة وكندا والمكسيك ،وتُ َع ّد جز ًءا من عملية
تدريب كبيرة على الطوارئ ،تهدف إلى تحسين خطط عمل
تلك الوكاالت إزاء أ
االزمات.
لماذا نذهب إلى هذا الحد؟ إن حجم مشكلة أمن الفضاء
إااللكتروني هائل .ففي الواليات المتحدة أطلق عليها الرئيس
باراك أوباما «أحد أخطر التحديات لالقتصاد أ
واالمن القومي
التي نواجهها كأُ َّمة» .ينمو التهديد مع زيادة اعتماد البنية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2014 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

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

التحتية الحساسة  -كل شيء ..من الطاقة أ
واالمن إلى وسائل
النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية  -بشكل متزايد على
االنترنت .يقول عبده يوسف ،رئيس قسم علوم
شبكة إ
الحاسوب في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة:
«هناك شيء واحد واضح ..الهجمات تتزايد في عددها،
وتواترها ،وتعقيدها ،وضررها».
طلب كبير على الخبرات
يرافق هذا الخطر المتزايد ٌ
االلكتروني ،مما يخلق فرصة غير
في مجال أمن الفضاء إ
مسبوقة لعلماء الفيزياء ،والحاسب ،والرياضيات وغيرهم
من الباحثين ذوي المهارات المناسبة الذين يبحثون عن
عمليا من خاللها .يحصل المرشحون
خيار ٍ
لمهنة يتدربون ًّ
االوساط أ
حكومية ،وفي أ
االكاديمية
الجيدون على وظائف
والصناعة ،حسب قول جنيفر هيفيرمان ،المديرة الهندسية
بشركة مقاوالت الدفاع الدولية «رايثيون» في والثام بوالية
يقدم مسارات
ماساتشوستس .تقول هيفيرمان إن القطاع ِّ
وظيفية تلبي احتياجات خلفيات متنوعة ـ مثل الفيزياء
وعلم النفس السلوكي ـ من تحديد نقاط الضعف وتصميم
الجدران النارية إلى بحث الخروق أ
االمنية .وتضيف قائلة:
«أعتقد أن هناك ما يكفي من التنوع في هذا المجال بحيث
يكون هناك شيء للجميع .إننا بحاجة إلى المزيد من كل
شيء»( .انظر« :الحاجة إلى النساء والشباب»).
بغض النظر عن التخصص ،يقول أصحاب العمل
إن هناك بعض الصفات تكون محل تقدير بشكل عام،
مثل القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات،
والتفكير النقدي ،ورؤية الصورة الكبيرة .كما أن االنتباه
إلى التفاصيل ،ورباطة الجأش تحت الضغوط ،والرغبة في
التكيف والتعلم بشكل مستمر ـ والقدرة على ذلك ـ تساعد
المرشحين للوظائف على التفوق على أقرانهم ،حسب قول
درس الرياضيات في البداية في الجامعة
يوسف ،الذي َ
اللبنانية ببيروت.
إقبال واسع

يهتم أمن الفضاء إااللكتروني بالدفاع عن حاسب أو مجموعة
حواسب من محاوالت اقتحام أو اختراق نظام أو شبكة،
وسرقة المعلومات ،أو تغييرها ،أو تدميرها .تنشأ هجمات
االلكتروني تلك من مصادر يصعب تتبعها ،وتضم
الفضاء إ
في كثير من أ
االحيان برمجيات تُعرف بالفيروسات ،أو
الديدان ،أو اليرقات ،أو أحصنة طروادة ،حسب الكيفية
االصابة ،والتكاثر ،وإلحاق الضرر.
التي تستخدمها في إ
االلكتروني بلعبة
كثيرا ما يتم تشبيه مجال أمن الفضاء إ
الشطرًنج ،أو كرة القدم ،أو غيرها من أ
االلعاب التي تكافئ
االستراتيجيات جيدة التنفيذ ،والقدرة على توقُّع التحركات
المقبلة للخصم .يقول ماركوس جاكوبسون ،خبير أمن
االلكتروني في منطقة خليج سان فرانسيسكو
الفضاء إ
والعا ِلم الرئيس بشركة  PayPalسابقًا« :أريد أن أحدد كيف
وقف ذلك قبل أن يحدث».
يمكن أن يؤذيني الغير؛ ْ
وأن أُ ِ
ويضيف ً
إن أفضل المهنيين في أمن الفضاء إااللكتروني
قائال ّ
هم أشخاص يمتازون بحب االستطالع ،والتستر ،والذكاء،
والولع بحل المشاكل الصعبة.
في جميع أنحاء العالم ،تسعى الشركات متعددة
الطبعة العربية |

إبريل
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مهن علمية

توسع سريع
ُّ

ينطبق الشيء نفسه على التوسع السريع في قائمة شركات
االلكتروني المبتدئة .فعندما أسس مايكل ِجبي
أمن الفضاء إ
شركته إنتيجراتا سكيوريتي  Integrata Securityفي بالتيمور،
ميريالند ،في أكتوبر  ،2012كان الموظف الوحيد بالشركة.
آ
واالن ،هناك ثمانية موظفين ،بما في ذلك عدد من َح َملة
الماجستير في الهندسة .ويأمل ِجبي ،الرئيس التنفيذي
للشركة ،في إضافة ما ال يقل عن  20من العاملين الجدد
شهرا المقبلة.
خالل الثمانية عشر ً
كبيرا على خريجي الجامعات في
يرى ِجبي ً
طلبا ً
وعلوم الحاسب آ
االلي والرياضيات.
تخصصات الهندسة
إن استخدام الخوارزميات الرياضية على نطاق واسع في
االشارات التي قد تشير إلى نشاط إجرامي،
الكشف عن إ
أيضا
وتصميم برامج وعتاد للحاسب من منطلق أمني يلعب ً
على نقاط القوة لدى الفيزيائيين ،حسب قوله .ويضيف:
«ليس مطلوبًا أن تكون حائ ًزا على درجة علمية متقدمة ،ولكن
طول الخبرة سيزيد من الطلب عليك»( ،انظر« :المخيمات
التمهيدية والدرجات العلمية»).
إن المهام تختلف ...فبعض المتخصصين في
ّ

َّ
المستغلة
اإلمكانات غير
الحاجة إلى النساء والشباب
ً
متناميا،
مجال
قد يكون أمن الفضاء اإللكتروني
ً
لكن ليس كل الناس على َب ِّينَ ة من إمكانات التوظيف
فيه .فقد أظهر استطالع للرأي ـ أجرته في عام

 2013شركة «رايثيون» الدولية لمقاولت الفضاء

يردن معرفة المزيد عن أدوات بعينها ألمن الفضاء
اإللكتروني ،أو موضوعات معينة ،مثل أمن تطبيقات

والدفاع في والثام بولية ماساتشوستس ـ وجود

الويب ،والطب الشرعي الرقمي ،والقرصنة األخالقية.

تأخر في الحماس لهذا المجال بين الشباب من أعمار

كما تشكل ِف َر ًقا للتباري في مسابقات سريعة ،تحت

محترف في مجال أمن الفضاء اإللكتروني ،حيث جاء

بأن
المشا ِركات في مجال أمن الفضاء اإللكتروني ْ
تطلب منهن الدفاع عن أنظمتهن الخاصة إزاء هجوم

اختيار هذه المهنة بالقرب من نهاية قائمة من 14

أيضا اختراق أنظمة الفرق األخرى.
الغير ،بينما يحاولن ً

خيارا ،تراوحت من فنان (األكثر شعبية) إلى محلل
ً
في وول ستريت (األقل شعبية) .كما أبرزت نتائج

تضطلع جمعية األمن النسائية بدور مماثل في تشجيع

واحد
عاما في الوليات المتحدة .وقد أبدى
ٌ
ً 26-18
اهتماما بالعمل كشخص
من بين كل أربعة منهم
ً

شعار «اقتنصي الراية» .تتحدى تلك الختبارات مهارات

النهوض بالمرأة في هذه المهنة بالمملكة المتحدة.

الستطالع فجوة كبيرة بين الجنسين :ففي مقابل

تقول جنيفر هيفيرمان ،المديرة الهندسية في

اهتماما بالمهنة ،كان
 %35من الشباب الذين أبدوا
ً

شركة ريثيون« :أعتقد أنه من األهمية بشكل خاص

هناك  %14فقط من الشابات.

أن يشارك النساء ـ الالئي يعملن في المجال

أسست ليزا فورمان ـ استشارية مستقلة في

ـ األخريات بحكاية قصصهن» .وخالل رحلة في

أمن المعلومات ،وهي تقيم في منطقة واشنطن

أكتوبر  2013للتحدث إلى الطالب في معرض

العاصمة ـ في عام  2012جمعية أسلوب الفضاء

ألمن الفضاء اإللكتروني ـ الذي استضافته جامعة

اإللكتروني؛ لتشجيع المزيد من النساء على التفكير

بوليتكنيك ولية كاليفورنيا في بومونا ـ قالت إن

في اختياره كمهنة .وتقول« :أردت تكوين مجتمع

الطالب غمروها باألسئلة حول المجال ،وحول مسار

معا ،ويتعلمن في بيئة تعليمية
يلتقي فيه النساء ً

مشج ًعا
دافعا
حياتها المهنية« .لقد كان هذا بحق
ِّ
ً

مريحة ،ويوفر للمرأة مكانً ا تذهب إليه وتتصرف

| 80

بحرية ،دون شعور بالخوف».
ترعى الجمعية ورشات عمل شهرية للنساء الالتي

إبريل

| 2014

الطبعة العربية

لي» ،على حد وصفها .ب .ن

علماء الفضاء اإللكتروني

مخبرا في
يقول روجرز ـ الذي درس علم النفس الشرعي ،وعمل ً
تحول العلماء للعمل
السابق ـ إنه «من السهل بشكل مدهش» ّ
في مجال أمن الفضاء إااللكتروني  ،حتى لو لم تكن لديهم
خلفية قوية في علوم الحاسب« .إن امتالكك لخلفية قوية
في العلم في حد ذاته ـ المنهج العلمي ،واختبار الفرضيات
ـ أو لق َْدر بدائي من علم إاالحصاء سيمكنك من االنتقال إلى
هذا المجال بسرعة كبيرة» .ويضيف ً
قائال« :الجانب التقني لما
نتعامل فيه ليس في الحقيقة هو الجزء الصعب .الصعوبة
تكمن في محاولة معرفة ماذا سيأتي بعد ذلك».
في جامعة بوردو ،يمكن للطالب الحصول على الدكتوراة
في مجال أمن المعلومات متعدد التخصصات من مركز
الجامعة للتعليم والبحث في موثوقية وأمن المعلومات.
ويفتخر المركز بأن نسبة توظيف خريجيه تبلغ ،%100
المسجلون
تقريبا
حسب قول روجرز.
َّ
يأتي الطالب العشرة ً
بالمركز في وقت من أ
االوقات من خلفيات تتراوح بين علم
الجريمة وعلم النفس إلى الفيزياء والرياضيات ،وينجزون
أكاديميا .يقول روجرز:
قسما
مشروعات يرعاها اثنا عشر ً
ًّ
«معظم الطالب يتلقون عرضين أو ثالثة لفرص مختلفة
للعمل أو التدريب» .ويضيف ً
قائال إن أرباب العمل
أن يدخلوا في ما يشبه المزاد».
المحتملين «على وشك ْ
يمكن لطالب الدراسات العليا الذين يدرسون لنيل
االلكتروني على
شهادات أخرى دراسة مقررات أمن الفضاء إ
الهامش؛ الستكشاف التطبيقات أ
االمنية المحتملة أالبحاثهم.
وأثناء دراسته للمقررات الدراسية ضمن برنامج الدكتوراة في
علوم الحاسب في جامعة جورج واشنطن ،أنجز المغربي
أنس باري برنامج شهادة ُعليا في أمن الحاسوب وموثوقية
المعلومات ،وهو تخصص أكاديمي معروف في مجال أمن
االلكتروني .ساعدته مقرراته الدراسية ـ بما في
الفضاء إ
ذلك مقرر عن أمن الحاسب ،وآخر عن سياسة المعلومات
ـ في إدراك أن أبحاثه حول خوارزمية للتنقيب في البيانات
ـ مستوحاة من سلوك أسراب الطيور ،وتُعرف باسم «التجمع
وراء القائد»  -كان لها ارتباط قوي أ
باالمن.
ائرا لعلوم الحاسب في
حاليا أستاذًا
ً
يعمل باري ً
مساعدا ز ً
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ANTHONY RICHARDS

الجنسيات ـ مثل نورثروب جرومان Northrop
 Grummanوجينرال ديناميكس  General Dynamicsفي
الواليات المتحدة ،وبي إيه إي سيستمز BAE Systems
في المملكة المتحدة ،وتريند مايكرو  Trend Microفي
اليابان ،وثيلز جروب  Thales Groupفي فرنسا ـ القتناص
المتخصصين في أمن الفضاء إااللكتروني .يقول جاكوبسون:
«الشركات الكبرى تتقاتل على أ
االشخاص المتميزين في
مجال أ
االمن» .ويضيف ً
قائال« :هناك وظائف شاغرة أكثر
لشغْ ِلها».
من الخبراء المتاحين َ

الدفاع يحاولون االلتفاف
حول المجرمين عن طريق
تطوير برامج وأدوات أخرى
لمكافحة الفيروسات؛ لمنع
حدوث الهجوم .أما مختبرو
االختراق ،أو المتسللون
أ
االخالقيون ،فيلعبون دور
المهاجم ،ويحاولون اختراق
شبكة الحاسب الخاصة
«ليس مطلوبًا أن
بشركة؛ للتعرف على نقاط
درجة
تكون حائ ًزا على
الضعف فيها ،واقتراح كيفية
ولكن
علمية متقدمة،
تدعيم أمنها .يسعى الخبراء
ّ
بأخصائيي
طول الخبرة سيسهل المعروفون
ِّ
تسويقك جدًّا»
اكتشاف االختراق إلى تحديد
أنماط أو إشارات غير عادية
مايكل ِجبي.
قد تشير إلى وجود اختراق
حقيقي من الفضاء إااللكتروني .وقد وضع بعض المختصين
برمجيات لحماية المعلومات ،أو كسر الشفرات؛ للمساعدة
في تحديد وتفكيك البرمجيات الخبيثة.
أيضا الهجمات التي تسمح للمجرمين
يراقب الخبراء بقلق ً
باختراق الشبكات الالسلكية والتسلل إلى الهواتف الذكية،
والحواسب اللوحية ،وغيرها من أ
االجهزة المحمولة ،ولكن
ربما يكون أكبر أ
االخطار الناشئة هو ما يُعرف في مجال
أ
االمن بالتهديد المستمر المتقدم (ً .)APT
فبدال من قرصان
واحد ،يقوم بتنفيذ هذه الهجمات المتطورة ـ في كثير من
أ
جيدا ،ترعاها منظمات إجرامية أو
ممولة ً
االحيان ـ مجموعات َّ
حكومات .يقول ماركوس روجرز ،رئيس برنامج الطب الشرعي
أ
االلكتروني بجامعة بوردو في وست الفاييت
المن الفضاء إ
بوالية إنديانا« :يقع ذلك في نطاق عالم الحرب إااللكترونية،

االلكتروني
االلكتروني ،أو جرائم الفضاء إ
أو إرهاب الفضاء إ
المنظمة ،مما يرفع سقف المخاطر ً
فعال».
مؤخرا الفوضى التي يمكن أن
حادث فريد وقع
يوضح
ٌ
ً
جيدا .ففي ديسمبر من
ا
تنظيم
َّمون
ظ
المن
المجرمون
يُ ْح ِدثها
ً ً
االلكتروني البرمجيات
عام  ،2013استخدم مجرمو الفضاء إ
يقدر
الخبيثة لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية لما ّ
«تارجت» في
بـ 110ماليين عميل من عمالء سلسلة متاجر ِ
الواليات المتحدة .ولم يكشف المتجر عن تفاصيل كثيرة
واحدا
عد ً
حول االختراق الذي حدث للبيانات ـ والذي يُ ّ
من أكبر االختراقات التي ك ُِشف عنها  -وال كيف قام المتجر
بتعزيز أ
االمن لديه .ومع ذلك ..يقول الخبراء إن االستجابة
عموما االستعانة بخدمات أخصائيي الطب
الفعالة
تتطلب ً
أ
االلكتروني ،الذين يمكنهم تحديد
الشرعي المن الفضاء إ
كيف تَ َمكَّن المجرمون من الوصول إلى البيانات ،وكيف يمكن
احتواء الضرر ومنع تكرار حدوثه .وقد أشار براين كريبس ـ
االلكتروني في أناندال ،فرجينيا
المدون وخبير أمن الفضاء إ
مطعمة
االحتيالي
للتصيد
إلكتروني
ـ إلى أن رسالة بريد
ّ
ببرمجيات خبيثة أُ ِرسلت إلى موظفي مقاول مستقل يعمل
لحساب المتجر ربما تكون قد سمحت للمجرمين بسرقة
بيانات بطاقات االئتمان من أجهزة تسجيل المدفوعات
النقدية في متاجر البيع بالتجزئةِ .وب َت َح ِّري هذا النوع من
البرامج الضارة ،قد يتمكن المحققون من تحديد كيف
أصابت نظام الحاسب ،وما هو مصدرها.

مهن علمية

الخبرات اإللكترونية
معسكرات التدريب والدرجات العلمية
ً
غالبا ما توفر الشركات والوكالت الحكومية لطالبي
العمل من ذوي المهارات األساسية المناسبة
فرصا للتدريب على مهام متخصصة ،ولكن كيف
ً

يمكن للباحثين عن العمل الحصول على المهارات
التي سوف تجذب النتباه إليهم؟
من بين المؤسسات األكاديمية في مجال أمن

أيضا الحصول على شكل من
طالبي الوظائف ً
أشكال الشهادات المهنية .وتُ َع ّد شهادة CISSP
(مهني أمن نظم معلومات معتمد) إحدى أهم
ّ
الشهادات في هذا المجال ،وعادةً ما تكون

مطلوبة للعمل مع الحكومة .ومن الشهادات
األخرى شهادة ( CEHقرصان أخالقي معتمد)،

الفضاء اإللكتروني ،التي تمنح درجات علميةُ ،ي َع ّد
مختبر سايالب  CyLabبجامعة كارنيجي ميلون

عمالءهم على تعزيز دفاعاتهم من خالل محاكاة

في بيتسبرج ،بنسلفانيا ،ومختبر لينكولن بمعهد

الهجمات ،أو اختبارات الختراق.

ماساشوستس للتقنية في لكسينتون ،ومركز

التي تنطبق على المهنيين الذين يساعدون

كثيرا ما توفر المؤسسات التدريب المؤدي إلى
ً

ولية ميريالند في أمن الفضاء اإللكتروني

الحصول على مثل هذه الشهادات للعاملين بها أو

بجامعة ميريالند في كوليدج بارك من أفضل

الطالب .ويمكن لألفراد اآلخرين الدراسة في مراكز

البرامج المعروفة في الوليات المتحدة .وفي

التدريب المعتمدة من جامعات ،أو تلك الملحقة

المملكة المتحدة ،تلقت جامعة أكسفورد ،ورويال
ً
تمويال قدره  7.5مليون
هولواي ،وجامعة لندن

بالشركات التي تستضيف معسكرات تدريب
مكثفة لمدة أسبوع بكلفة  2000إلى  4600دولر

جنيه إسترليني ( 12.5مليون دولر) من الحكومة

أمريكي ،أو أكثر ،بأسماء مثل :إنتينس سكول

ومجلس األبحاث في عام 2013؛ لتقديم برامج

 Intense Schoolوسيكيور نينجا  SecureNinjaتأخذ

لدرجة دكتوراة متعددة التخصصات؛ لدعم مصالح

الطالب عبر نظام صارم من
مثل هذه البرامج
َ

أمن الفضاء اإللكتروني الوطنية.
إضافة إلى الدرجة العلمية ،يتعين على معظم

جامعة جورج واشنطن ،ويستخدم الفيزياء التي تحكم كيف
«تجمع» يمكن
تطير الطيور في تشكيالت؛ الكتشاف أنماط ُّ
تطبيقها على مجموعات مماثلة من الناس ،والتغريدات،
وبيانات الفيسبوك ،والوثائق ،وغيرها من المعلومات .وكأداة
في مجال أ
االمن ،قد يساعد هذا العمل على تحديد القادة
أ
االنترنت ،واستخدام تلك
واالتباع في المجتمعات على إ
المعرفة في التنبؤ بالنشاط إاالجرامي ،أو الكشف عن االحتيال.
في الوقت نفسه ،قد توفر خلفية قوية في الرياضيات
ميزة في مجال التشفير ،وهو تخصص فرعي يتضمن كتابة
المصممة لحماية البيانات ،أو قنوات
أو كسر الشفرات
ّ
بيتر ريان ـ أستاذ أ
االمن التطبيقي
االتصاالت .وقد كان
بجامعة لوكسمبورج ـ مفتونًا بالشفرات منذ نعومة أظفاره،
لكنه بدأ في استكشاف أمن الفضاء إااللكتروني فقط بعد نيله
شهادة الدكتوراة في الفيزياء الرياضية من جامعة لندن.
وقد حصل في وقت الحق على وظيفة في التشفير في وكالة
االستخبارات بالمملكة المتحدة (مركز االتصاالت الحكومية).
في جامعة لوكسمبورج ،يستخدم ريان بعض أ
االساليب
لج ْعل الشاشات التي تعمل
القائمة على الرياضيات؛ َ
االلكترونية أقل عرضة
باللمس وغيرها من أنظمة التصويت إ
لمهاجم مهاجمة تلك
للعبث« .نحاول أن نتخيل كيف يمكن ِ
أ َ
االجهزة ،ونقوم ـ بقدر ما نستطيع ـ بتطوير تقنيات إالحباط
كل الهجمات التي يمكنننا التوصل إليها» ،حسب قوله.
وقد وجد متخصصون آخرون فرصة مواتية بتمكنهم
أ
االلكتروني
من تحييد التهديدات المحتملة المن الفضاء إ
بسرعة .تصف كريستا كوكس ـ وهي محللة لمؤسسة
مانتيك  ManTechالدولية ،ومقرها في واشنطن العاصمة
كفنية طوارئ طبية لشبكات الكمبيوتر بقولها:
ـ وظيفتها ّ
المستجيب أ
االول عند وقوع حادث» .إذا تلقّى موظف
«أنت
لدى إحدى الشركات العميالت لديها رسالة بريد إلكتروني
مشبوهة تطلب من القارئ متابعة رابط ،وإعادة تعريف كلمة
المرور ،تقوم كوكس بعزل الرسالة ضمن نظام آمن معزول

التدريبات والمراجعات؛ للتحضير لالختبار النهائي
للشهادة المهنية .ب .ن

عن بقية شبكة الحاسب ،ثم تنقر بعد ذلك على الرابط
لترى أين ستأخذها .إذا كانت الوجهة ستجلب متاعب؛
تقوم كوكس بالتقاط المعلومات الخاصة بها ،وإرشاد شبكة
االلكتروني
الحاسب للقيام
تلقائيا بوسم رسائل البريد إ
ًّ
المماثلة؛ لمنع المخاطر في المستقبل.
يجب على أي شخص يريد أن يدخل مجال أمن الفضاء
أن التحريات الصارمة عن خلفيته تُ َع ّد
إ
أن يعلم ّ
االلكتروني ْ
روتينيا ،بصرف النظر عن تخصصه ،خاصة بالنسبة
ا
أمر
ًّ
ً
إلى الوكاالت الحكومية ،أو المقاولين الخصوصيين الذين
يعملون بشكل وثيق معها .يقول ِجبي ،من شركة Integrata
« :Securityعليك توقع أن يتناول المحققون كل جانب من
جوانب حياتك» .وهنا قد تعود مشاركات غير موفقة على
الفيسبوك ،أو تغريدات ،أو رسائل على الوسائط االجتماعية
أ
االخرى لتطارد طالبي العمل المحتملين.
في كثير من البلدان ،قد تتطلب الوظائف داخل الحكومة
أو مع مقاولين يعملون مع الحكومة إثباتًا للمواطَنة ،أو
االمد .وقد يكون الطالب أ
القامة طويلة أ
نجاحا
االجانب
إ
أكثر ً
أ
أ
في السعي للحصول على وظائف في االوساط االكاديمية،
أو مع الشركات متعددة الجنسيات.
بغض النظر عن هذه المحاذير ،يقول الخبراء إن أ
االفراد
الذين يتوفر لديهم الحافز مع مهارات علمية قوية سوف
يكونون في وضع جيد للنجاح المهني في أمن الفضاء
أ
دائما هو من قبيل لعبة
إ
االلكتروني .يقول ريان« :االمن ً
وغالبا ما يكون المهاجمون متقدمين ً
قليال إلى
والفأر،
القط
ً
أ
أمر محبط
االمام» .ويتابع بقوله« :من ناحية ،فإن هذا ٌ
بعض الشيء ،ولكن من ناحية أخرى ..فإن هذا يجعل
اللعبة ممتعة للغاية .كما أن ذلك يعني أنه ـ على أ
االرجح
ـ لن يكون هناك أي نقص في فرص العمل للناس لفترة
طويلة قادمة»■ .

براين ِنلسون كاتب مستقل ،مقره سياتل ،واشنطن.
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فرص متساوية

دعم األَ َق ِّل َّية
تجمع يضم أربع جامعات أمريكية إلى تعزيز
يسعى ُّ
التنوع العرقي في مجاالت الرياضيات ،والهندسة،
وعلوم الفيزياء ،والكمبيوتر ،بمساعدة منحة قدرها 2.2
مقدمة من جانب المؤسسة القومية
مليون دوالر أمريكي َّ
للعلوم .وتتزعم جامعة كاليفورنيا في بيركلي «تحالف
كاليفورنيا للتعليم العالي والتدريس الجامعي» ،الذي
أيضا جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس ،ومعهد
يضم ً
كاليفورنيا للتقنية في باسادينا ،وجامعة ستانفورد.
وتسعى الجامعات أ
االربع إلى خلق مجتمع أالبناء
أ
االقل َِّّيات من طالب الدكتوراة ،وباحثي ما بعد الدكتوراة،
وأعضاء هيئة التدريس ،من خالل توفير التدريب،
وتمويل االنتقاالت بين المؤسسات .يقول مارك ريتشاردز
عميد كلية آ
االداب والعلوم في جامعة كاليفورنيا في
أ
ترحيبا باالقل َِّّيات».
بيركلي« :نريد أن نُ ِ
وجد بيئة أكثر ً
زماالت

كندا تحتاج إلى مديرين
تستثمر الحكومة الفيدرالية الكندية ثمانية ماليين
دوالر كندي ( 7.3دوالر أمريكي) على مدار عامين؛
لحل مشكلة نقص مديري البحث والتطوير في البالد.
وتدير منظمة «ميتاكس»  -وهي منظمة غير هادفة
ومقرها فانكوفر  -برنامج زماالت يضم ما
إلى الربحّ ،
بين  125و 150باح ًثا في أبحاث ما بعد الدكتوراة في
مجال أ
تدريبا على مهارات
االبحاث الصناعية ،ويقدم
ً
االدارة ،والقيادة .وبإمكان الباحثين
معينة ،من بينها إ
الذين حصلوا على درجة الدكتوراة من جامعات
كندية خالل أ
االعوام الخمسة الماضية االلتحاق
بهذا البرنامج .يقول آرفيند جوبتا ـ المدير التنفيذي
والعلمي لمنظمة «ميتاكس» ـ إن فرص توظيف
الباحثين الذين أكملوا البرنامج التجريبي عالية.
ويضيف ً
قائال« :يتخرج الباحثون من البرنامج ولديهم
المهارات الالزمة إالدارة القطاع البحثي أال ّي شركة».
تمييز

العوائق ِ
العر ِْق َّية
تقول دراسة حديثة إن حوالي ُخ ْمس عوائق العمل
التي يواجهها الباحثون المنتمون إلى أ
االقليات ـ
العاملون في مجال العلوم السلوكية ـ تكون مرتبطة
بالعرق .وتشير الدراسة (R. R. Kameny et al. J.
باالضافة
 )Career Dev. 41, 43–61; 2014إلى أنه إ
إلى العوائق المتمثلة في عدم توافر موجهين علميين،
االمريكيين المنتمين إلى أ
فإن الباحثين أ
االقليات في
بداية وأواسط مسارهم المهني ،حددوا الصعوبات
بالع ْرق ،التي تتضمن تَ َدنِّي توقعات أدائهم
المرتبطة ِ
من جانب زمالئهم ،ونقص الدعم للدراسات في
أ
المشاركة في
مجموعات االقليات .تقول ريبيكا كاميني ،أ ِ
تأليف الدراسة ،والطبيبة النفسية في شركة االبحاث
«ثري سي إنستيتيوت» في كاري بنورث كاروالينا« :إن
الباحثين المنتمين إلى أ
االقل َِّّيات عليهم أن يطلبوا
المساعدة من أعضاء هيئة التدريس القادرين على
تغيير ثقافة القسم العلمي الذي يعملون فيه».
الطبعة العربية |
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في وﺿـع االستـعداد
إن إدارة النقاش خالل المقابالت مع أرباب العمل المحتملين تتطلب االستعداد
والحفاظ على الهدوء تحت الضغوط.
كارين كابالن

كانت تلك اللحظة من المقابلة ـ التي يرهبها كل شخص ـ هي
لحظة السؤال القاتل ،ثم االنتظار الطويل ،لكن هنري رومان
ـ الحاصل على درجة الدكتوراة في التقنية الحيوية البيئية،
وصاحب سنوات الخبرة الطويلة كباحث ومستشار بيئي ـ يعرف
جيدا .وقبل أن يُ ْج ِري مقابلة
كل ما يتعلق بمجاله العلمي ً
عمل في إحدى إدارات وزارة العلوم والتكنولوجيا في جنوب
أفريقيا ،أمضى رومان ساعات طويلة في مراجعة التشريعات
البيئية للبالد ،واالتفاقات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي.
وعندما ُسئل عن كيفية تطويره لسياسة استخدام المياه في
قادما من خلفية علمية بحتة ،ولم
جنوب أفريقيا ،قال« :كنت ً
لدي أي خبرة في مجال السياسات البيئية».
تكن َّ
أبقى رومان على هدوئه ،وطلب ممن يُ ْج ِري معه المقابلة
نصف دقيقة لتجميع أفكاره ،ثم صاغ إجابته .وهو يتذكر ً
قائال:
«استندت في إجابتي على كافة التشريعات التي أعرفها ،وعلى
ُ
االتفاقات البيئية ذات الصلة؛ من أجل وضع إجابتي للسؤال
في سياق دولي» .آ
واالن ،هو مدير تلك إاالدارة.
غالبا ما يجد العلماء أنفسهم في بداية مسارهم المهني
ً
ـ لدى إجرائهم مقابالت من أجل الحصول على وظائف ـ في
مواجهة سؤال معقد ،ليس لديهم أدنى فكرة عن إجابته (انظر:
«أبجديّات المقابالت») .يقول مديرو التوظيف ومسؤولو إجراء
المقابالت المتمرسون إن النجاح في هذه الحالة يعتمد على
خليط من العوامل ،هي :وفرة إاالعداد المسبق ،والتواصل
المتميز ،وامتالك مهارات التعامل مع آ
االخرين ،والقدرة
المتمرسة على الحفاظ على الهدوء .وقبل ذلك كله ،تُ َع ّد طريقة
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تصرف المتقدم للوظيفة هي أ
االساس في الحكم عليه .تقول
ِّ
ُّ
إيمي تشينج فولمر ،عالمة أ
االحياء المجهرية ورئيسة إحدى
إاالدارات في كلية سوارثمور في بنسلفانيا« :أعتقد أن المرء ال
يعبر بها؛
يُ َالم على قوله أشياء محددة ،بل على الطريقة التي ِّ
سواء أكانت بغير مباالة ،أم بعجرفة ،أم بفتور».
الخلفية
مراﺟعة
ّ

إن أ
االسئلة التي تبحث عن معلومات تنطوي على تخمين ما
أ
يستطيع المتقدم أن يحققه ،أو تلك التي تسأل عن االنشطة
الم َنق َِّبة عن موضوعات تبدو غير
الخارجية
ِّ
للمتقدم ،أو ُ
غالبا ما تزعج المتقدمين ،لكنها يمكن أال تتسبب
مرتبطةً ،
تعودوا على توقُّعها .فقبل
ما
إذا
زعاج،
اال
من
القدر
في هذا
إ
ّ
جمع أكبر ق َْدر ممكن من
م
المتقد
على
ينبغي
مقابلة،
أي
ِّ
ْ
المعلومات حول المنصب الذي يريده ،وحول المؤسسة
ـ أو الوكالة ،أو المنظمة ـ التي تقوم بالتوظيف .إن هذه
أمورا تتعلق بأولويّات الباحث
العملية االستطالعية قد تكشف ً
الرئيس في المختبر ،أو مناحي اهتمام باحثي العقاقير في
إحدى الشركات.
يفيد إاالعداد المسبق المتقدمين للوظيفة في البقاء في
فالمتقدم الذي يظهر من إجابته أنه ال يعرف
صدارة السباق.
ِّ
الكثير عن المؤسسة التي يبغي العمل فيها ،بإمكانه أن يتوقع
عدم التأهل للوظيفة .ويستدل ريتشارد فوست ـ عا ِلم الكيمياء
في جامعة جيمس ماديسون في هاريسونبرج بوالية فيرجينيا ـ
قائال« :إن أ
بالمكان الذي يعمل به كمثال على ذلكً ،
االمر الذي
يؤدي إلى فشل معظم المتقدمين هو أنهم ال يفهمون أننا
مؤسسة تقوم على الطلبة الجامعيين .إن التزامنا أ
االول هو
ّ

البقاء هادﺋً ا

المبن ّي
دائما الرد الهادئ ِ
مهما يكن سؤال المقابلة ،سوف ينجح ً
على التفكير ،حسبما يرى خبراء التوظيف .فهو يعكس اتزانًا،
وقدرة على الحفاظ على الهدوء تحت الضغوطً ،
بدال من حالة
الذعر التي قد تصيب المرء في محاولته إالعطاء «أفضل» إجابة.
بالرغم من أن الهدوء له أولوية قصوى ،إال أن محاولة
حفظ ردود جاهزة ،خشية أن يفقد المرء هدوءه ،أو إعطاء
غالبا ما تسفر عن عواقب غير محمودة،
الجواب الخاطئً ،
المتقدم الذي يسرد
معرفة
فبإمكانهم
حسبما يقول الخبراء.
ِّ
إجاباته ،سواء بقراءتها (في المقابالت عبر الهاتف ،أم في
المقابالت من خالل الفيديو) ،أم باسترجاع حفظه لها .تقول
جينيفير هوبس ،مديرة قسم دعم ِم َنح التدريب وشؤون باحثي
ما بعد الدكتوراة في جامعة نورثويسترن في إيفانستون بوالية
ومتمرسا ،لكنني أُ ْج ِري
مستعدا
إيلينوي« :ال مانع ِم ْن ْأن تكون
ًّ
ً
حوارا ،وأحتاج أن أعرف َم ْن أنت».
معك ً
أ
أيضا ..فالمتقدمون
الركون إلى االمان كذلك لن يفيدك ً
للوظائف الهادئون والواثقون من أنفسهم بما يكفي للخروج
عن بروتوكوالت المقابالت التقليدية ـ سواء من خالل طلب
المزيد من الوقت ،أم من خالل قلب الطاولة على َم ْن
يجري المقابلة وطَرح سؤال عليه ـ هم فقط أ
االقرب إلى
ْ
ُِْ
الفوز بالوظيفة.
تذكر مارينا رامون ـ مديرة أحد البرامج بجمعية «تطوير
واالمريكيين أ
االصول المكسيكية أ
ذوي أ
االصليين في العلوم»
في سانتا كروز بوالية كاليفورنيا ـ أنها فوجئت وفرحت ِب َر ّد
والمنمق عندما سألتها كيف تتسق
إحدى المتقدمات الهادئ
االمد وطويلة َّ أ
أهدافها قصيرة أ
االمد مع رسالة الجمعية التي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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مقابالت

ملء مناصب التدريس .وبعض المتقدمين للوظيفة يُ َر ِّوجون
البحثي ،وما يقومون به كباحثي ما
أالنفسهم بنا ًء على نتاجهم
ّ
بعد الدكتوراة .ولذلك ..نحن نتخلص من هؤالء».
لكي تكتشف حقًّا نوعية أ
االسئلة التي قد يتعرض لها الشخص
خالل مقابلة عمل ،على المتقدم للوظيفة أن يحاول الحصول
الم َح ِاور ونَ ْهجه ،سوا ًء من
على المزيد من المعلومات عن ُ
الموجهين والمستشارين
من
زمالئه الحاليين ،أم السابقين ،أم
ِّ
والمشرفين ،أم غيرهم من المعارف الثقات .يقول خوان
فرانشيسكو أبينزا مارتينيز إنه في إحدى مقابالته للحصول
على منصب باحث ما بعد الدكتوراة ـ التي أجراها مع الباحث
الرئيس بأحد المختبرات منذ عدة سنوات ـ لو كان يعلم قبلها
طبيعة أ
االسلوب الناري الذي ينتهجه هذا الشخص؛ لكان
تماما .فلقد طُلب
اعتذر عن المقابلة ً
أ َّدى بشكل أفضل ،أو آ َ
االن باحث شاب في الفيزياء الحيوية
حينها من مارتينيز ـ وهو
يقدم
أن
ـ
المتحدة
بالمملكة
كمبريدج
وعلم الوراثة في جامعة
ِّ
«عرض المصعد» ،وهو عرض موجز أالعماله خالل خمس
كثيرا خالل إجابته ،ولم يحصل
دقائق فقطَّ .
تخبط مارتينيز ً
مستعدا لهذا».
أكن
«لم
ذلك:
عن
ويقول
على المنصب،
ً
واجه ديبوجيوتي دار موقفًا ً
مماثال في عام 2009
خالل مقابلة للحصول على منصب بحثي في شركة
لعلوم الحياة في الهند .كانت هذه أولى خبراته
في المجال الصناعي ،وكان قد انتهى لتوه من أحد
أبحاث ما بعد الدكتوراة في كلية الطب بجامعة
ماساتشوستس في ووستر .ذ ُِه َل دار عندما ُسئل عما إذا كان
بمقدوره اكتشاف هدف دوائي ،أو لقاح ،وتطويره في ستة
أشهر فقط ،أم ال .يقول« :العلماء ـ بصفة عامة ـ ال يعرفون
أ
لدي أدنى فكرة عما أتوقعه .لقد
تعقيدات االعمال ،ولم يكن َّ
واكتشف الحقًا أنه ليست كل الشركات لديها
خسرت الوظيفة».
َ
ُ
االرباح قصيرة أ
مثل هذه «العقلية المنصبة على أ
االمد» ،بما
ْ
ُ
َ
َّ
فيها الشركة التي يشغل فيها آ
االن منصب نائب الرئيس ،وهي
شركة «ليف كلينتك» في بَ ْنجالور.
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ترغب في العمل فيها .تقول رامونَ « :ع َّلق ُْت :ال أستطيع أن
أجيب على هذا السؤال على الفور .أحتاج وق ًتا للتفكير فيه،
وتوليف كافة العناصر التي أريد إدراجها» .ووافقت رامون على
أن تقوم المتقدمة بإرسال الرد
عبر البريد إااللكتروني خالل
المتقدمة
ساعات ،وقد فعلت
ِّ
ذلك؛ وحصلت على الوظيفة.
تعلِّق رامون على ذلك:
«ليس المطلوب أن تفكِّر على
عجل .فهناك بعض أ
االسئلة
ََ
تفكيرا عميقًا .وما
التي تتطلب ً
يشكِّل فارقًا في حصولك على
الوظيفة وخسارتك لها هو ما
«ال مانع ِمنْ ْ
أن تكون
كنت ستصاب بالذعر ،أو
إذا َ
ً
ا،
ومتمرس
مستعدًّا
سترجع إلى الوراء وتفكر .من
لكنني أُ
معك
ي
ر
ج
ْ
ِ
الج ِّيد أن تطلب وق ًتا للتفكير
َ
حوارًا ،وأحتاج ْ
أن
في السؤال».
أعرف َمنْ أنت»
بشكل أساسي في معظم
الحاالت ،من المهم ْأن يحافظ
جينيفير هوبس
المتقدم للوظيفة على رباطة
ِّ
المحاورة بخطوة،
جأشه بق َْد ٍر يجعله يسبق َم ْن يُ ْج ِري معه
َ
وهي خصلة بهرت كيث ميكولي في إحدى المتقدمات لمنصب
المتقدمة
مساعد المدير في جامعة نيويورك ،حيث قامت
ِّ
للوظيفة بقلب الطاولة على ميكولي ،من خالل طرح سؤال
بهدوء ،لم يكن ميكولي قد طرحه على نفسه مسبقًا.
يقول ميكولي ،مدير برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراة في
مركز النجون الطبي بجامعة نيويورك« :سألتني المتقدمة
للوظيفة ..ما الذي قد أعتبره نجاحا في العام أ
االول بالنسبة
ً
إلى الشخص الذي سأوظفه».
وفور اندهاشه لهذا السؤال،
يقرر ما الذي
أدرك أنه لم ِّ
يُفترض أن يقوم به الموظف
الجديد ،مضيفًا« :لقد أدى
أن
هذا ـ على الفور ـ إلى ْ
تصبح هي المرشحة الناجحة
في ذهني» .فبالنسبة إلى
ميكولي ،هذا السؤال يعكس
كبيرا بالوظيفة،
اهتماما
ً
ً
«هناك بعض األسئلة
ورغبة في النجاح؛ ولذا ..قام
التي تتطلب تفكيرًا
بتوظيفها.
ً
الج ِّيد أن
عميقا .ومن َ
بالنسبة إلى رومان ،فمنذ
مقابلته للحصول على عمل تطلب وق ًتا للتفكير
في عام  ،2011أجرى مقابالت في السؤال»
مع عديد من المتقدمين مارينا رامون
لمناصب في الوزراة بجنوب
أفريقيا .وهو ينصح المتقدمين الذين يواجهون ً
سؤاال خاد ًعا
المحاور تكراره ،وهو ما يساعد على التأكد من
بأن يطلبوا من
ْ
ِ
أنهم سمعوه بشكل سليم .وكذلك توفر هذه االستراتيجية
للمتقدم وق ًتا للتفكير في إجابة جيدة .كما يتفق رومان مع
ِّ
القول الذي يشير إلى أن أ
االسلوب والطريقة يُ َع ّدان في النهاية
ّ
أهم من إاالجابة نفسها.
ويضيف« :أبحث عن شخص ال يرتبك بسهولة ،وبإمكانه
يوصل
الحفاظ على هدوئه .وأيًّا كان ما يقوله ،فإذا استطاع أأن ِّ
االمور على
انطبا ًعا بأنه هادئ ،وواثق في نفسه؛ فستكون
ما يرام»■ .
محرر مساعد ف ي� قسم (مهن علمية) ف ي� دورية
كارين كابالن ِّ
ش
«نيت�».

أبجديات المقابالت

1

خطوات النجاح للمتقدمين لوظائف البحث العلمي
األسـئــلة الغريـبـــة

●لالطالع على آراء بعض الموظفين المجهولين في

إليك بعض الطرق المفيدة للتعامل مع األسئلة
الخادعة التي يتعرض لها العلماء في بداية

الشركات والمؤسساتُ ،ق ْم بزيارة مواقع معينة ،مثل:

( ،)www.glassdoor.comو(.)www.jobitorial.com

مسارهم المهني.

وتَ ذَ كَّر أن التعليقات المذكورة هي رؤى شخصية ،قد ل

●ما هو مقالك المفضل في صحيفة نيويورك

تعكس الصورةَ كاملة بدِ ّقة .وينصح كوين بمقارنة هذه اآلراء

فعليا من قراء تلك
تايمز الصادرة اليوم؟ إذا لم تكن
ًّ
الجريدة ،قل ـ وبطريقة غير دفاعية ـ إنك كعالِ ٍم تحصل على
ناقش قصة خبرية أو ً
مقال
المعلومات من عدة مصادر ،ثم ِ

ـ المدرب التنفيذي في مينيابوليس بمينيسوتا ـ بمراجعة

عما إذا كان
قرأته هذا اليوم .وبإمكانك أيضا أن تسأل
المحاور ّ
ِ

نشاط المنظمة في وسائل التواصل الجتماعي ،بما في

هناك مقال محدد قد لفت انتباهه.

●كيف يمكن أن تصف نفسك؟ قد يكون مثل هذا
محيرا بالنسبة لك .يمكنك ً
أول أن
المبهم الغامض
السؤال
ً
َ
أيضا أن تضع
ولكن عليك ً
تتحدث عن عملك وخبراتك البحثية،
ْ
المحاور معرفة بعض
في اعتبارك أن هذه طريقة يحاول بها
ِ

األمور المتعلقة بصفاتك الشخصية .لذلك ..من المفيد

توضح كيف تُ ْح ِسن العمل في فريق ـ َ
وأ ْع ِط أمثلةً
حينها أن ِّ

الف َرق التي تعاونت معها
من بعض إسهاماتك العملية ،أو ِ
ـ َ
وأ ْطلِ ْعه على بعض المعلومات الشخصية ،مثل هواياتك،

وعالقتها بوظيفتك.

●ما هي خطتك لألعوام الثالثة المقبلة؟ يجب

تعر ْف َت منه على الوظيفة
أن تعرف ـ من خالل اإلعالن الذي َّ

(إلى جانب قيامك ببعض البحث) ـ ما هي مهمة المنظمة،
أو المؤسسة؛ وتَ َح َّد ْث عن كيفية تَ َو ُافق خُ َط َطك الشخصية

مع هذه المهمة.

المحاور..
كل ِمن والديك؟ قد تسأل
●ما هي وظيفة ٍّ
ِ

نوعا ما .وربما
يوجه إليك هذا السؤال ،الذي يبدو
شخصيا ً
ًّ
لماذا ِّ
المحاور ،أو نقص
يشير مثل هذا السؤال إلى ضعف مستوى
ِ
معلوماته ،أو قد يكون الغرض من السؤال اختبار ما إذا كان

دبلوماسيا وتحافظ على هدوئك ،أم ل.
بإمكانك أن تبقى
ًّ
وللمزيد من أسئلة المقابالت ،وكيفية التعامل معها ،انظر:
go.nature.com/elnmcp

2

صي المعلومات؛ من أجل
تَ َق ِّ
المقابلة

إليك بعض الوسائل للحصول على معلومات

المحتمل ،وبخصوص
بخصوص صاحب العمل
َ

الشخص أو الفريق الذي سيجري معك المقابلة.

●قم بزيارة الموقع اإللكتروني للمؤسسة (القسم العلمي
بالجامعة ،صفحة الباحث الرئيس للمختبر ،أو موقع الوكالة أو
الشركة على اإلنترنت)؛ لتحصل على نظرةٍ عامة.
● َّاطلِ ْع على الدليل التجاري ،والمنشورات العلمية ،والنشرات

البريدية .ويوصي ديب كوين ـ أخصائي التخطيط الستراتيجي
الوظيفي ،وكاتب أحد األعمدة في باب (مهن علمية) بدورية

«نيتشر» في روتشيستر بنيويورك ـ بقراءة المصادر اإلخبارية؛
لالطالع على عمليات تمويل البحوث ،واندماج الشركات
والمنتجات الجديدة التي يتم طرحها.
● َّاطلِ ْع على الدليل التجاري ،والمنشورات العلمية ،والنشرات

البريدية .ويوصي ديب كوين ـ أخصائي التخطيط الستراتيجي
الوظيفي ،وكاتب أحد األعمدة في باب (مهن علمية) بدورية

بمصادر أخرى.
●ولتأخذ فكرة عن ثقافة المؤسسة ،ينصح لويلين إسيكس

ذلك «تويتر» ،و»جوجل بلس» ،و»فيسبوك» ،وفي
المدونات.
●اسأل الشخص المسؤول عن التعيين ،أو الذي َرتَّ َب لك
المقابلة (سواء بمكالمة هاتفية ،أم بإرسال بريد إلكتروني)
أن يخبرك باسم الشخص الذي سيقوم بإجراء المقابلة معك،
ومنصبه في الشركةَ .أ ْل ِق نظرة على صفحته على اإلنترنت،
ومنشوراته األكاديمية ،وأنشطته على وسائل التواصل
الجتماعي.
●اعثر على جهات اتصال من خالل  Linkedlnوغيرها
من وسائل التواصل الجتماعي ،باإلضافة إلى األصدقاء
الخريجين من المدرسة ،وزمالء المختبر السابقين ،وزمالء
من الجمعيات العلمية؛ وذلك للحصول على معلومات عن
سي ْج ِري لك المقابلة.
المنظمة ،والشخص الذي ُ

3

ً
هادئا
البقاء

غالبا ما يعتمد الفوز في لعبة المقابلة على البقاء
ً
ً
هادئا ورابط الجأش .وفيما يلي بعض المقترحات؛
لتخفيف التوتر خالل المحادثة.

●تقول المدربة الوظيفية وكاتبة العمود في مدينة
نيويورك لي ميلر :عليك أن تطالِ ع مواقع الوظائف على
المحيرة التي
اإلنترنت؛ لمعرفة أمثلة من األسئلة الصعبة أو
ِّ

سبق أن طرحها محاورون من مجالت مختلفة .تَ َد َّر ْب على
المقابلة مع صديق أو زميل ،وتَ َم َّر ْن على عدة طرق لإلجابة

على هذه األسئلة.

● َأ ْح ِض ْر معك سيرتك الذاتية ،وقم بتحضير قائمة ،بها أسئلة

تسألها للمحاور في نهاية الحديثَ .د ِّو ْن مالحظات خاصة؛
بأن تتنفس بعمق ،وتتريث ،وتتوقف لبرهة،
لتُ ذَ ك ِّْر نفسك ْ
َ
وأ ْل ِق نظرة على هذه المالحظات خالل المقابلة.
كنت في حيرة تامة من اإلجابة على سؤال ما،
●إذا َ

فقل« :قبل أن أجيب على ذاك السؤال ،دعني أسألك
ً
مرتبطا بالموضوع من
سؤال
هذا السؤال» ،ثم َأخْ ِر ْج
ً
مزيدا من الوقت ،أو اطلب النتقال
قائمتك ،أو اطلب
ً

إلى السؤال التالي.

نفسياً ،
قائال:
األفكار المثبطة
بأن تُ َو ِاجه
ًّ
َ
●ينصح كوين ْ
مستعدا بدرجة كافية لهذه
أبدا
ًّ
قم بتغيير فكرة «لن أكون ً
المقابلة ،وستكون كارثةً إذا لم أعرف كيف أجيب على

األسئلة» إلى «أنا مستعد لهذه المقابلة .وإذا لم أكن
ً
انطباعا
هادئا ،وسأعطي
متأكدا من اإلجابة؛ سأبقى
ً
ً
إيجابيا».
عاما
ًّ
ًّ
راض عن إحدى
شعرت بأنك غير ٍ
َ
●يشير كوين إلى أنك إذا

«نيتشر» في روتشيستر بنيويورك ـ بقراءة المصادر اإلخبارية؛

إجاباتك في المقابلة ،فبإمكانك أن تعيد تناول األمر في

لالطالع على عمليات تمويل البحوث ،واندماج الشركات

ثنايا الخطاب أو البريد اإللكتروني الذي ترسله عقب المقابلة؛

والمنتجات الجديدة التي يتم طرحها.

لتوجيه الشكر.
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البـحـوث العلـميـة عاليـة التأثيـر

ٌ
متـاحـة ان للمـجتـمع بأكمله.
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مسرد المصطلحات العلمية
Giant axonal
neuropathy

Humpback
Whale

الحوت أ
الحدب

الم ْحوار
العتالل العصبي عمالق ِ
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A

Accretion Disk
قرص تراكمي
ال ُّن َويَّة امل َ َج ِّريَّة النشطة Active galactic nuclei
اللوكيميا الحادّة بخاليا Acute promyelcytic
leukaemia
النخاع الخديج
Agonist
نَا ِهضَ ة؛ نَا ِهض (عضلة،
أو مادّة)
Allosterism
(تغي فعالية
التَّفا ُرغ ُّ
إنزيمٍ ما بارتباطه مبادة
أخرى غي ركيزته)
Amazon River
الدرفيل األمازوني
Dolphin
خروف البحر األفريقي Amazonian Manatee
Amyotrophic
التصلب الجانبي
lateral sclerosis
الضُّ موري
Angiodema
َو َذ َمة وعائية
Anthropogenic
أنشطة برشية
activities
Apo
َص ِميم
Apsidal Precession
مبادرة مداريّة
Arabidopsis
نبات الرشاد
فطريات جذور
النباتات الوعائية
أصيل ،أو عتيق
فرع العمالقة المقارب

Arbuscular
Mycorrhizal
Archaean
Asymptotic Giant
Branch
Atopic dermatitis

الْ ِتهاب ال ِجلْد التَّأَتُّب ِّي
(إِكْزيما الثَّ ْنيات)
األجسام ذاتية االلتهام

Microvasculature
أ
(الم ِّخ َّية)
الوعية الدموية
الدماغية ُ
ّ
الدقيقة

Autophagosome
B

الحوت الباليني
خنفساء اللحاء

Baleen Whale
Bark Beetle

التذبذب الصويت
الباريوين

Baryon Acoustic
Oscillations

املسح الطيفي للتذبذب Baryon Oscillation
Spectroscopic
الباريوين (بوص)
(Survey )BOSS
Bibliometrics
القياسات املكتبية
Biogenic Volatile
مواد عضوية متطايرة
Organic Compounds
حيوية املنشأ
()BVOCs
(بيفوسيات)
Bioluminescence
تألُّق بيولوجي /التفسفر
البيولوجي (صدور النور
عن بعض الكائنات الحية)
Black Dwarf
قزم فليك منطفئ
Bowhead Whale
الحوت ُم َق َّوس الرأس
C

برنامج دراسة مصائد
الس َمك التعاونية يف
َّ
كاليفورنيا (كالكويف)

Californica
Cooperative
Oceanic Fisheries
Investigations
()CalCOFI

اإلحداثيات الديكارتِ ّية
رقاقة نحاس حفّاز

Cartesian coordinates
Catalytic copper foil

تغذية الفجوة
الحقبة املعارصة

S-phase
يضاعف الجينوم
طور التركيب الذي ِ
قبل انقسام الخلية

َخالَيا ُملْتَزِمة
(ليمفاويّة)
لولب امليونات املضغوط

Compact Muon
(Solenoid )CMS
Complex perspective
املنظور امل ُ َركَّب
Computed
التصوير امل َ ْقطَ ِعي
microtomography
وسب املِ ْج َهرِي
امل ُ َح َ
Conduction band
نطاق (طاقة) التوصيل
Conodonts
أسنان مخروط ّية

الج ْرف القا ِّري
مستكشف الخلفية
الكونية (كويب)
أشعة الخلف ّية الكون ّية

Continental Shelf
Cosmic Background
(Explorer )COBE
Cosmic Microwave
(Background )CMB
Cosmological
parameters
Cretacous Period
Cryogenian Period

داء َخ ِفيّات األَبْواغ /
كريبتو (مرض فطري)

Cryptosporidiosis

امل ُ َعا ِمالت الكونية
العرص الطباشيي
العرص البارد

Cavity feedback
Cenozoic Era

Chelicerates
الكُال ِبيّات
Chemical vapor
ترسيب األبخرة الكيميائية
(deposition )CVD
Chromothripsis
التهشم الكروموسومي
Chronic obstructive
الدَّاء ال ِّرئَو ِّي امل ُِس ّد
pulmonary disease
امل ُ ْز ِمن
Circadian oscillations
التذبذبات اإليقاعية
Closure
درجة حرارة اإلقفال
Temperature
Coleopterida
ِغ ْم ِديّات األجنحة
Colitis
التهاب الغشاء
املخاطي للقولون
Colony picker
ُملقِّم عيِّنات املستعمرات
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Committed cells

D

Decalcified

منزوع الكالسيوم

Digital ticker
Drug Repurposal
Dry-lab scientist /
researcher
Dwarf Mutant

شاشة عرض رقمية
تحوير الدواء
عالِم /باحث
بالمختبرات الجافة
طا ِفر قزم
E

انحراف َمدَارِي
بالصدَى
ثدييات الرصد َّ
(السونار الحيوي)
الرصد البيئي

Eccentricity
Echolocating
mammals
Ecological
Monitoring
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Ectomycorrhizal

الفطريات الجذرية
الخارجية
العرص اإلدياكاراوي
مادة ِطباق إلكرتوين

Ediacaran Period
Electron
Degenerate Matter
Endocytosis
Endoproteolysis

االلتقام الخلوي
عملية التحلل الربوتيني
الداخيل
اللفظ الخلوي

ثاليث ُمغايِر (غي متجانس)
كا ِمالت االن ِْسالخ
أشباه البرش
الحوت األحدب

الغرس الربازي

Fecal Microbiota
Transplantation
()FMT
Ferrofluid
Fire ant

الزراعة بالحرق
ال َو ْمض ـ التَّألُّق

Firestick Farming
Fluorescence

سائل ممغنط
النمل الناري

G

وص ٌل فَ ْجو ِّي
َم ِّ
أدوية جنيسة (غي
محدودة امللك ّية)
دراسات معلومات
الجينوم (جواس)

Gap junction
Generic medicines

Genome-wide
information studies
()GWAS
Giant axonal
االعتالل العصبي عمالق
neuropathy
املِ ْحوار
Global Ocean
نظام مراقبة املحيطات
Observing System
العاملي (جوس)
()GOOS
Gnathostome
الفقاريات ال َف ِّك َّية
Graviational
استخدام َعد ََسة
Microlensing
ُم ْستَ ِدقّة جاذبة

التكسي الهيدرولييك
ِغشائِ ّيات األَ ْج ِن َحة
I

Immune evasion
التهرب املناعي
Inbred strains
سالالت داخلية االستيالد
Inflammatory bowel
هايب
دا ُء األَ ْمعا ِء االلْ ِت ِ ّ
(disease )IBD
املد َّونة العاملية لتسمية International Code
of Zoological
الحيوانات
Nomenclature
International
اللجنة الدولية لتسمية
Commission
الحيوانات
of Zoological
Nomenclature
()ICZN
Intestinal
البكتييا املعوية املعايِشة
Commensal Bacteria
K

كاالزار (ال ُح َّمى السوداء)
عاصفة التَّطَفُّر

Hadean Eon
مناخ حقبة الهاديان
Haemophagocytic
الداء البلعمي الدموي
Lymphohistiocytosis
Hemiptera
نِ ْص ِفيّات ال َجناح
رسم ِهرتزشربونج راسل Hertzsprung-Russell
(Diagram )HR
(رسم هرسل)
Heterotaxy
تَ َ ْوضُ ع مغايِر
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Kala-azar
Kataegis
L

درفيل فرانسيسكانا
الفيوسات ال َبطيئَة
منر البحر
الخاليا الجذعية املنتجة
للدم املتحيزة اللِّ ْمفَانِ َّية

H
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Hydraulic Fracking
Hymenopterida

Exocytosis
F

Heterotrimeric
Holometabolan
Hominin
Humpback Whale

La Plata Dolphin /
Franciscana
Lentiviruses
Leopard Seal
Lymphoid-biased
stem cells

M

البكتييا االنْجِذا ِب ّية
املغناطيسية
بحر الح ّية
البحر املعلوم
بحر الخصوبة
بحر هومبولت

Magnetotactic
bacteria
Mare Anguis
Mare Cognitum
Mare Fecunditatis
Mare
Humboldtianum

بحر األمطار
بحر ال ُج ُزر

Mare Imbrium
Mare Insularum

بحر موسكو
الس ُحب
بحر ُّ
بحر الصفاء
بحر الرغوة

Mare Moscoviense
Mare Nubium
Mare Serenitatis
Mare Spumans

بحر األمواج
الخلية املِيْالنِيّة
عشب ِ
الدبْس
مادة خارقة

Mare Undarum
Melanocyte
Melinis Minutiflora
Metamaterial
Metastasis
Microglia
Micronekton
Microvasculature

نقيلة (ج :نقائل)
خلية ُمشَ َّبكة
سوابح صغرى
األوعية الدموية الدماغ ّية
(امل ُ ِّخ َّية) الدقيقة
Microwave Absorbers
ماصات امليكروويف
ّ
Mitophagy
التهام امليتوكوندريا
Mitoribosom
ريبوسوم امليتوكوندريا
Morella Faya
Myeloproliferative

شجرة الحريق
التَّكاث ُ ِر ال ِّنق ِْي
N

Narwhal
حريش البحر
Nematic Liquid
بلورة سائلة خيطيّة
Crystal
Neogene Period
العرص الثاليث املتأخر
Neutron Degeneracy
ضغط الطِّباق
Pressure
النيوتروين
North Atlantic
الحوت الصائب
Right Whale
األطليس
الحوت الصائب الهادي North Pacific Right
Whale
Nucleation
التَّ َن ِّوي (تك ُّون النوى عىل
سطح متح ِّول الطَّ ْور)
O

الحيتان املس َّننة
نَ َهم برصي

Odontoceti
Optical
omnivorousness

سيمي
ُم َق ِّوم ت َ ْج ّ

Orthosteric
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المصطلحات العلمية مسرد

P

Paleogene Period
Parabrachial
(nucleus )PBN
Parallax
Paramagnetic
Paramagnetic
Ferrofluid
Patterning
Phagocytic

العرص الثاليث املبكر
النواة ِشبْه ال َعضُ ِديَّة
تباين برصي
مغناطيسية متوازية
سائل ممغنط ُم َسايِر
تنميط
بالعم :خاليا تبتلع األجسام
الغريبة ،وتقيض عليها
عرص البشائر
الحركية الدوائية
التَّف َْسفُر (الوميض
الفوسفوري)

Phanerozoic Eon
Pharmacokinetics
Phosphorescence
Physeter
Pinnepids
Placoderms

حوت العنرب
زعنفيّات األرجل
لَ ْو ِح ّيات األَدَمة (ذوات
الصفائح)
َعوالِق ِ
عائة
موز الجنة (يستخدم يف
الطهي)
يك
بَ ْعد املِشْ بَ ِ ّ
قرشة فص الجبهة
ال َهدَب األَ َّو ِ ّل (االبتدايئ)

Postsynaptic
PreFrontal Cortex
Primary cilium

طي الربوتني
ّ
عرص الطالئع
موت الخلية الحية املرب َمج

Protein Folding
Proterozoic Eon
Pyroptosis

Plankton
Plantains

Q

Quantum
التشابك الكمي
Entanglement
امليكانيكا ال َك ِّم َّية /الجزيئية Quantum mechanics
Quaternary Period
العرص الرباعي
Quincke Effect
تأثي كوينكه
R

الحوسبة منخفضة
التعليامت (ريسك)
الحيتان املج ّعدة

Reduced
Instruction Set
(Computing )RISC
Rorquals

Rotary Vacuum Seal
مانع فراغ دائري
Rotoscoping
استنساخ املشهد الحقيقي
S

Scalable Processor
بنية املعالِج املتك ِّيفة
(Architecture )SPARK
(سبارك)
الربوتني ِ
الكاسح (البلعمي) Scavenger protein
Sea Otter
قضّ اعة البحر ـ ثعلب املاء
Secondary Organic
رذاذ عضوي ثانوي
(Aerosol )SOA
Simian
فيوس نقص املناعة
immunodeficiency
املكتسبة ال ِق ْر ِدي
(virus )SIV
Single-Nucleotide
تن ّوعات النوكليوتيد
Polymorphism
الفردي
Sky map
خريطة سامويّة
درفيل الجانجا
املرصد الجنوب أفريقي
الكبي (سالت)
مرصد أبحاث الفيزياء
الفلكية الجنويب (سوار)
الحوت الصائب الجنويب
تَشَ ك ٌُّل تطور ٌّي ل َن ْو ٍع َجديد
نوازل الكهوف
طور الرتكيب الذي
يضا ِعف الجينوم قبل
انقسام الخلية
النخاع الشويك املشقوق
التَّضْ في
َم َج َّرة ت َ َف ُّجر نجمي
املجهر التَّ ْج ِسيمي
(املجسم)
ُمتَال ِز َمة ال ِجلْد املُتَ َي ِّبس
(املتصلب)
الحشيشة الساحرة
البنفسجية
نجم خافت
نجوم ساطعة

South Asian River
Dolphin
Southern African
Large Telescope
()SALT
Southern
Astrophysical
Research Telescope
()SOAR
Southern Right
Whale
Speciation
Speleothem
S-phase
Spina bifida
Splicing
Starburst Galaxy
Stereomicrospcopy
Stiff skin syndrome
Striga Hermonthica
Subdwarf Star
Subgiant
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املذنبات السافة للشمس Sun-grazing comets
(ترعى حول الشمس
توشك أن تقع فيها)
Supereon
أَ َمد
Supermassive
Blackhole
Supernova

ثقب أسود فائق
مستَعـِرة عظمى

Supersymmetry
Surface Drifters
Synchrotron
radiation X-ray
tomographic
microscopy

التناظُر الفائق
طا ِفيات سطح ّية
التصوير الشعاعي
الطبقي املجهري
باألشعة السينية إلشعاع
السنكروترون
T

Tectonic Uplift

رفْع تكتوين

Tetraquark
Thermochronology
Thermogenic

ُرباعي كواركات
تقويم زمني حراري
ُم َولِّد لل َحرا َرة

Thermosensation
Transcendentalist
movement

اإلحساس الحراري
حركة الفلسفة املتعالِ َية
U

Undulator

مم َّوج مغناطييس
V

نطاق التكافؤ الكيميايئ
موسع لألوعية الدموية
ِّ

Valence band
Vasoactive

داء اللشامنيات الحشوي

Viscerial leshmaniasis
W

Water Stratification
التدرج املايئ
West African
خروف البحر األمازوين
Manatee
خروف البحر الكاريبي West Indian Manatee
Wet-lab scientist/
عالِم /باحث مبختربات
researcher
السوائل
Whole mount
ع ِّينة كاملة
Wilkinson
مسبار ويلكينسون
Microwave
الكونية
لتباين األشعة
Anisotropy Probe
(دابيامب)
()WMAP
الطبعة العربية |
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القهوة ..حين تقترب النهاية
أسباب اليأس.

ألفارو زينوس-أمارو،
وألِ يكس شفارتسمان
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أ
الساسية ،بينما راح الناس يتقاتلون على ما تَ َبقَّى .أعلن
الرئيس حالة الطوارئ ،واستدعى احتياطي الجيش .ولم
يكن ذلك أكثر من مجرد بداية.
قضى هنري وإرين ثالثة أسابيع بالكابينة ،لم يكن
بحوزتهم غير بضعة كتب ومذياع .كان هنري يقضي
وبحراّ .أما المساء ،فكانا يتبادل فيه
نهاره في الصيد ًّبرا ً
أطراف الحديث ،أو حاول .متى صار الحوار بينهما قسريًّا
ومتكلفًا؟
يوميا،
كان هنري يصنع لنفسه ق ََد َح ْين من القهوة ًّ
حسب تقسيم آخر وعاء لديهما من الحبوب .كان من
المفترض أن يكون التوزيع بمعدل فنجان لكل منهما،
َ
أن إرين رفضت ِح َّصتها.
إل ّ
كان هنري يحادث نفسه« :إذا لم نستطع أن نتقاسم
فنجان القهوة ،فما عسانا أن نتقاسم؟» بعد أ
السبوع
أ
الول ،انقطعت بينهما سبل الحوار.
ذات ليلة ،سمع هنري صوت محرك سيارة ،وعندما
تطلَّع من النافذة؛ رأى شاحنة فورد صغيرة تقترب من
الكوخ .توقفت الشاحنة،
NATURE.COM
ونزل منها رجل وامرأة.
تابع المستقبليات:
خرج هنري من الكابينة
@NatureFutures
go.nature.com/mtoodm
ممسكًا ببندقيته« .أنتم

نفدت القهوة قبل يوم واحد من الموعد
المحدد لوصول الغرباء إلى كوكب أ
الرض.
أعد هنري الفنجان أ
الخير ،وط َِف َق يتلذذ
َّ
بنكهته الطيبة ،ليضعه بعد ذلك على الطاولة.
بجوار المسدس مباشرةً.
لقد علّمته القهو ُة الكثير َعلى مدار السنين .وحتى هذا
أ
مشوقًا.
الدرس الخير في الهدوء كان ِّ
تماما.
عبثي ً
كان ِّ
مشوقًا ،لكنه أ ّ
الشياء عقب نهاية العالم على أيدي
مثله مثل سائر
الغرباء .بدون قهوة ،وبدون إرين.
أخذ هنري نَف ًَسا عميقًا بصوت مرتفع ،وأطلق العنان
ولو ْع ِيه بال شيء ،عدا القهوة
لذكرياته ،إ
ولحساسه بذاتهَ ،
والبندقية .راح هنري يحتسي السائل البني الدافئ في
رشفات صغيرة ،وهو يبتسم.
بعد دقيقة ،وعلى بعد أقل من ميل ،ارتاع ظبي
للحظات لصوت إطالق نار.
في اليوم التالي ،وصل الغرباء ُم َح َّم ِلين بالهدايا:
القدرة على طي المكان والزمان ،ونظريات رياضية رائدة،
المحكَم.
والنصهار البارد ُ
وقطعة اللحم المشوية ،التي كانت حلوة المذاق
بصورة ل يتخيلها إنسان■ .
ألفارو زينوس-أمارو ،وأ ِلكس شفارتسمان كاتبا خيال
أمريكيان .يمكنك معرفة المزيد عنهما من خالل:
علمي
ّ
 ، myaineko.blogspot.comوalexshvartsman.
com
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JACEY

كان هنري ليندنيس يقيس حياته بمالعق القهوة.
كانت البداية عندما جلس هنري وزوجته إرين أمام
التلفاز؛ لمشاهدة الرئيس وهو يسرد أ
الخبار.
التقت يدا إرين َبي َدي هنري وهما
يستمعان لصوت الرئيس الكئيب ،حيث
أعلن أنه تم الكشف عن أسطول سفن
ضخم غريب ،يواصل اقترابه من المجموعة
الشمسية ،ويتوقَّع وصوله إلى كوكب أ
الرض
ُ
ئيس
في غضون أربعة أسابيعَ .ح َّث الر ُ
الجميع على الحتفاظ بهدوئهم.
َ
قال هنري لزوجته« :سأقوم بإعداد قهوة
إسبريسو لكلينا».
السبريسو هي المشروب الذي
كانت إ
يحتفظا به للمناسبات الخاصة.
أجابت إرين ،دون النظر إلى زوجها:
أقلعت عن شرب
«إنك تعرف يا عزيزي أني
ُ
القهوة».
«ماذا؟»
«لقد أخبرتُكَ أني سوف أفعل ذلك في
أ
السبوع الماضي ،عندما كنا نتناول العشاء
بصحبة عائلة تيلمان ،حيث أك ََّد ْت بات على
حمضيتها العالية».
ّ
لم يتذكر هنري ذلك الحوار ،وأردف ً
قائال:
«تشعرين بالقلق من آ
الثار الصحية للقهوة،
ولم يتبق في حياتنا غير شهر واحد!»
ردت إرين ،وهي تلهث من الخوف« :أتعتقد أننا بصدد
غزو حقًّا؟»
«لو أن هؤلء الغرباء جاءوا بغرض الستكشاف ،أو
إجراء اتصال؛ ألرسلوا سفينة واحدة .هذا أسطول حربي
المشوشة القادمة
كامل» .أشار هنري إلى صورة الفيديو
َّ
من المسابير الموجودة بأطراف المجموعة الشمسية.
دائما».
«أنت متشائم ً
مخطئا ،فإن أ
المور سوف تسوء .ردود
«حتى إذا كنت
ً
أفعال الناس لن تكون جيدة ،وعلينا أن نغادر المدينة
في الحال .يمكننا الذهاب إلى كابينة والدي القديمة».
أفلت هنري يدي إرين .إن مجرد اختيارها التوقيت أ
السوأ
قالع عن الكافيين ل يعني على الطالق أنه مضطر لنأ
لالإ
إ
ْ
يحرم نفسه منه.
بح ْزم حقائبنا».
«سوف أحتسي قهوتي ،ثم نقوم َ
أ
امتالت الشاشة بصور السفن الغريبة .كانت سف ًنا
بج ُزر؛
قبيحة وثقيلة وضخمة على نحو بشع يجعلها أشبه ُ
أشكال ذات نتوءات معدنية متعرجة ،وموانئ غامضة،
وأبراج ،وهوائيات ،وكأنها حشرات مصنوعة من البوليمر
والمعدن .لون رمادي داكن في مقابل فضاء يَ َّت ِشح
بالسواد .كانت السفن تقترب كل دقيقة ،بل كل لحظة.
ارتضت إرين على مضض .كانت تتأفَّف وتتهم هنري
بالجنون ،لكنها ساعدته في حزم الحقائبَ .و َض َع

الزوجان مؤنهما بالشاحنة ،وانطلقا إلى الكابينة المتهالكة
بكاليفورنيا الشمالية.
شعر هنري بأنه كان محقًّا عندما بدأت أ
النباء تتوالى
عبر المذياع.
كانت ثمة أعمال شغب ونهب تجري على نطاق واسع.
َخل َْت محالت السوبر ماركت والمستودعات من المواد

تتعدون على ممتلكاتي».
أجاب الرجل« :ل نريد أي مشكالت» ،ثم أردف:
«إننا نبحث عن مالذ ِآمن .هناك خطر كبير بالخارج؛
فهل يمكننا أن نقضي الليلة ـ على أ
القل ـ هنا؟ لقد ل ََّف
الظالم المكان».
ُ
نظر هنري ...فإذا بطفلين بالمقعد الخلفي بالشاحنة
يحملقان فيه بعينيهما الواسعتين.
رفع هنري سالحه ً
قائال« :ابحثا عن مكان
آخر».
عاد الغرباء إلى الحافلة.
هتفت إرين عند المدخل« :ل أصدق أنك
فعلت ذلك».
أجاب هنري« :لدينا كميات محدودة من
المؤن ،ل تكفي أن يشاركنا فيها غرباء».
«إن هنري الذي تزوجته ما كان ِل َي ُر ّد ً
أطفال
تغيرت».
مذعورين ..لقد
َ
عليك أن
«بل تَغَ َّير العالَم يا إرين.
ِ
تعتادي ذلك».
في الصباح ،حزمت إرين حقيبة مالبسها،
وقالت« :سأستقل السيارة إلى البيت».
لم يحاول هنري أن يناقشها؛ ليثنيها عن
رغبتها.
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ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ  Natureﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺗﺰﻭﺩﻙ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ،
َ
َﺩ ْﻭ ِﺭ ّﻳﺔ  Natureﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱢ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻚ ّ
ّ
ّ
ّ
ﻓﻤﺘَ ﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ.
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ﻫﺬﺍ ..ﻭﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
ﺃﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲُ ،
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦّ .
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