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كشف أن القدرة الفائقة 
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بعيدا عن المجرات  جسيمات
ً
وعوضا عن ذلك ..فإن هذه العنا ßينتهي بها امر ً
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يستهدف جزيئات الدهون ،فربما تصبح مقاومته صعبة.
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سب جديدة للتحكم  الكتلة الحيوية النباتية .أما دومينيك وودارز ،وآن
زاوبر فيكتبان تحت عنوان» :عوامل الخطورة ،والفرص العشوائية« أن اكتشاف
ومعدل حدوث
المقدر نقسامات الخيا الجذعية  نسيج ما
الصلة ب العدد
í
í
ال¨طان يش إ أن اختف احتمال نشوء ال¨طان  
انسجة المختلفة يرجع


غالبا إ الطفرات العشوائية.
اسبوع 
ًأما عن مقات 
اول من فاير ،فنقدم منها ً
مقا لجينيفر لويس ،وبوك
إلكونية ثثية 
آن ،بعنوان» :طباعة أجهزة 
ابعاد« ،يجيبان فيه ع تساؤل :هل
تمكÛن الطابعات ثثية 

ابعاد من تصنيع أجهزة إلكونية متخصصة ع نطاق
َُ
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ت
ر
د
أن
إ
ان
يش
حيث
واسع؟
َ

ِ
للضوء ،قائمة ع »النقاط الكمية« ،قد َخطَت خطوة ع طريق تحقيق هذا
الهدف .كما نقدم ً
مقا لجون باندولفي ،بعنوان» :طرق معقدة وعميقة للتغلب

الشعاب
المرجانية«،
الشعاب
يش فيه إ أنه »يمكن حداث ابيضاض Û
ع إجهاد Û

المرجانية واسعة النطاق أن تؤدي إ سيادة 
ً
تش
لكن
منها،
بد
البحرية
عشاب
ا


الشعاب
ال Èتم تجميعها خل فة زمنية طويلة إ أن ما يزيد ع نصف Û
البيانات 

ال Èتمت دراستها قد تعا«.
المرجانية
ومن هذا  
خمس ومائة عام« ،فمنذ
»منذ
Nature
عمود
نقدم
ا
أيض
سبوع
ا
ً

أن  Natureتناولت ما جاء  كتاب Popular
مائة عام ،نُ ِ§¨  عدد  4فاير ّ 1915
 .òبيكرنج حول العقة ب علماء ال َفلَك ،والحرب.
 ،Astronomyلمؤلفه إي .
الهنة بصورة جيدة ع مقدرة
تمت
قد
أنه
ذكر
فقد
ّأما  عدد  6فاير ،1965

الفان ع التمي ما ب وجود 

اشعة السينية من عدمه ،إ أن كيفية ذلك ما


زالت مجهولة.
رئيس التحرير
مجدى سعيد
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افتتاحيات

ــــ

الضغط خراج البحوث
ا
بالصيغة التي تقبلها الدوريات عالية التأثير
11
يُ ْض ِعفها

ـــــــ
مجموعة متنوعة من
هياكل صغيرة ثثية 
ابعاد ،عن طريق ثَ ْني
12
شرائح سيليكون ومواد أخرى

ب صاروخ ذاتي الحركة ـ
مستوحى من 
اخطبوط ـ ينطلق عبر المياه،
َ
14
بكفاءة أكبر من ال̄س َمك

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ِ
اﻟﻌ ْﻠﻢ

إن وجود القليل من الجمهوريين المؤيدين بحاث المناخ 
انتصارا على الجبهة البيئية.
اساسية  يُ َع ّد
ّ
ً

ر̄د رئيس الويات المتحدة 
ÍÌ
المحافظð
امريكية ،باراك أوباما ،ع áمحظات منتقديه من
َ
المهتم ðبشؤون المناخ  ÎÍخطاب »حالة اتحاد« السنوي ـ الذي ألقاه أمام الكونجرس ÍÎ
ÍÌ
ÌÍ
Ì
 20يناير Í
وÎ
الما Öـ بقوله إنه  يُمكنهم أن يشيحوا بوجوههم عن علم المناخ الحديثÌ .
Ì
عضوا منهم لصالح تعديل يُ ِق ّر
التا¼ ،ضغَ ط Íالجمهوريون تخاذ موقف؛ فص̄وت ً  15
اليوم Ì
بأن Ñ
مر إ¼ أبعد من ذلك ،وصوتوا
ا
منهم
خمسة
وأخذ
المناخ.
تغÒ
Î
دور
لهم
الب|
}Ì Ì
َ
نسا× »يسهم بشكل كبÍ Ò
Í
تغÒ
Î
ا
النشاط
أن
عá
ينص
اطيون،
ر
الديمق
ه
ح
َر
ط
تعديل
عá

Ì Ì Ì
ٍ ََ
Ì
تقدما؟
هذا
د
ع
ي
فهل
المناخ«.
َُ ّ
ً

ÍÌ
التعديل ðلقيا ً
مري ،ýلم يحصل
رغم أن
قبو من نسبة Ì
كبÒة أعضاء مجلس الشيوخ ا Ì
أي منهما عÍ Ì á
ست ðصوتًا ،وهو الحد الزم قراره .بالطبع هذه أصوات رمزية؛ فكافة
\
اطياف السياسية منشغلة بالفعل  ÎÌ Íقراءة الفنجان؛ لتوق}ع نتائج انتخابات الرئاسية لعام
ÍÌ
الجمهوري ،ðوإن كان ً
قليِ ،لعلْم المناخ
 .2016يرى البعض حقيقة أن تأييد عدد من

تغÒ
قضية
تأثÒ
طريقة
حيال
جديد
من
قلق
تش Òإ¼ أن الحزب
Ì
Ì
سا_ هو عمة جيدة Ì
ا Ì
الناخب ð
مريكي .ðأملنا الوحيد هو أن تَ ْلقَى القضية انتباه الذي تستحقه }ÍÎ
ا Í Ì
ÍÌ
المناخ عá
Ì
ولكن  يمكننا أن نتحمس بشدة لهذا.
أساسية،
أمريكية
انتخابات
ْ
الجمهوري ðالخمسة الذين صوتوا لصالح التعديل الذي Þ
ÍÌ
اقÒحه الديمقراطيون ،والذي
ّإن
نسا× وتغ Òالمناخ ،يستحقون الثناء .أما ع áالجانب î
Í
Í
اخر ،فقد
ا
النشاط
بð
بقوة
ربط

Ì Ì
Ì
ّ
عضوا جمهوريúا ـ من أصل  54ـ  ÎÌ Íمجلس الشيوخ ضد تعديل  ينص إ عá
49
ت
ص̄و
ً
النظرية العملية السائدةÞ ،
ÍÌ
الباحث ،ðوالدراسات ،والتقييمات
ال ßراجعها عدد هائل من
Ì
ع áمدار Ñ
عضوا منهم الموافقة ع áإقرار بيان يربط النشاط
أك Òمن ربع قرن .ورفض ً 39
Í
الجمهوريÍð
أي من
Ì
نسا× Ì
وتغ Òالمناخ بأي شكل .إضافة إ¼ ذلك ..ليس ً
واضحا ما إذا كان \
ا Ì
مستعد لعمل _Ñء مهم حيال هذه القضية.
كانت النتيجة  Ìأنه لم يحدث تغي Òيذكر؛ فبدأ أوباما Í
Î
» Ìﺑﺪأ أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ
ُ Ì
ﱢ
تقدم  ÎÌ Íلوائح المناخ
تخط´ي الكونجرس؛ من أجل إحراز }
ﺗﺨﻄﻲ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس؛
أن
يمكن
نقد
هناك
كان
الخاصة به ،وهو ُم ِح ّق  ÎÌ Íذلك .وإذا
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم
Í
يُ َو̄جه إليه ،فلن يكون بسبب طموحه الزائد  ÎÌقوة سلطاته ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﺎخ
التنظيمية ،كما Ì
يش Òالجمهوريون ،لكن بسبب أنه لم يكن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﻫﻮ
Í
تكون
أن
يمكنها
ـ
شك
بدون
ـ
ته
ر
إدا
إن
.
الكاÎ
َموحا بالقدر ّ Ì
ط ً
النجاح  ÎÍالقواعد Þال ßخط¯طتها نبعاثات ُﻣ ِﺤ ّﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ«.
Ñ
عá
ا
تصميم
أكÒ
ً
Ì
Ì
باضافة إ¼ اللوائح الخاصة بغاز الميثان،
محطات الطاقة ،
Þ
ال ßتط́ورها لقطاع النفط والغاز .هذه اللوائح سوف تساعد ع áتحديد قدرة الويات
Ì
المتحدة ع áاستغل التحول من استخدام الفحم إ¼ الغاز الطبيعي ،والطاقات المتجددة،
مثل طاقة الرياح ،والشمس ،حيث ساعد هذا التحول ع áتخفيض انبعاثات الصادرة من

Í
خÒة.
الويات المتحدة  ÎÌالسنوات ا Ì
من ناحيتهم ،ر̄كز الجمهوريون طاقاتهم ع áخط أنابيب »كيستون إكس إل« Keystone

Í
مري .ýوقد َو َض َعت قيادة
 XLللنفط ،الذي يمتد Ìب ðرمال القار الكندية وساحل الخليج ا Ì
مجل èالكونجرس Ñت|يع الموافقة ع áهذا الخط ع áرأس جدول أعمالهم .ور̄كز
ك
Ì
البيئة طاقاتهم أيضا ع á
امر ذاته؛ حيث يعتقدون أن خط »كيستون إكس إل« يمثل
علماء
ً
خطوة  ÎÌ Íاتجاه الخاطئ؛ فما سيفعله هو مجرد رفع مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة،
عن طريق دعم تطوير مصدر طاقة غ Òنظيف ÎÍ .الواقع ،لن يكون لخط 
انابيب بمفرده
Ì
Ì
كب Òع áاقتصاد الويات المتحدة ،أو المناخ العالمي ،ع áحد سواء.
تأثÌ Ò
Ì
للم|وع ،سوف يرجع 
بمجرد انتهاء وزارة الخارجية 
امريكية من مراجعتها Ñ
امر إ¼
أوباما؛ لتقرير ما إذا كان خط 
انابيب  ÎÌ Íالصالح القومي ،أم  .وقد -ح أوباما بأن خط


Ñ
Í
Í
Í
مريكيð؛ حيث
الكندي ðأك Òمن
انابيب سوف يكون  ÎÌ Íصالح منتجي النفط
المستهلك ðا Ì
Ì
Ì
Í
Í
الدو¼ هو الذي يحدد أسعار البÒين ،وهي بالفعل منخفضة عما كانت عليه
إن سوق النفط Ì

منذ ÞفÒة طويلة .وقد أوضح أوباما أنه سوف يوافق عÑ á
الم|وع ،إذا ثبت أنه لن يؤدي إ¼
»تفاقم ملحوظ«  ÎÌ Íمشكلة التلوث بالكربون.

Í
لتغي Òقراره ،وذلك وفقًا لتعريفه لكل من »الصالح
كبÒة Ì
 ÎÌنهاية امر ،لدى أوباما مساحة Ì
القومي« ،و»التفاقم الملحوظ« .بالطبع من منظور الرأي العام ،توجد مجات استثمار
أيضا طرق أفضل لتوجيه استثمارات الخاصة ،من بينها خطوط أنابيب
أفضل ،لكن هناك ً
النفط .من هذه الطرق سن Ñت|يع شامل خاص بالمناخ ،يوضح تكلفة الكربون ،
واسباب

اساسية للنجاح أو الفشل اقتصادي لجميع استثمارات  ÎÌ Íمجال الطاقة والبنية التحتية.
أك Òما فشل فيه أوباما فيما يتعلق بمجال البيئة.
وعدم القيام بذلك يُ َع ّد Õ
Ñ
_ء بعد .فإذا كان  ÎÌ Íوسع الويات المتحدة استمرار  ÎÌ Íتخفيض
إننا لم نخ| كل Ì
والمساعدة Í
عت Òالمؤرخون ـ
ي
قد
خارجها،
مهم
اء
ر
إج
اتخاذ
ضمان
Î
انبعاثات داخلها،
َ ِÕ
 ÎÍنهاية 
امر ـ مدة رئاسة أوباما  Ìنقطة تحول Í
Þ
لكن هناك
العالمي،
ار
احÒ
ضد
المعركة
Î
ْ
Ì
Ì
جليا ،هو أن قرار أوباما بشأن خط أنابيب »كيستون إكس إل« لن
أمر واحد يظهر أمامنا
ú
يكون النقطة الفاصلة  ÎÌ Íتاريخ إسهاماته  ÎÌ Íمجال البيئة.

أﻟﻐﺎز أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر

ينبئ النقَاش الدائر بين علماء المحيطات عن فيض 
اسرار التي لم
´
يكتشفوها بعد.

عاد ًة ما ننسب هذه استعارات إ¼ لفظة المحيط العميق ،والمحيط 
اجوف ،والمحيط
الهاوية .فالمحيط هو ذلك البيت 
اول الذي ننتمي إليه ،والمصدر المتجدد والجذاب الذي
يحفل بالفرص ،والمخاطر ،
والغاز.
Í
 شك أن العلماء الذين قَضوا حياتهم العملية  ÎÌاكتشاف أÊار البحور السبعة ،لن
تروق لهم فكرة أننا نعرف عن خبايا الفضاء Ñ
لكن َم ْن يستطيع
أك Òمن أعماق المحيطاتْ ،
لومهم حينما يحظى الفضاء الخارجي باهتمام ا ÕكÒ؟ ولْتحظوا اهتمام Ìغ Òالمسبوق

Í
الثا× من يناير Í
الما Öعن اكتشاف
الذي حظيت به مهمة المركبة »روزيتا« ،أو إعن اسبوع Ì
Ì
Þ
ح Ýبالمئات.
الß
باتت تُ َ
كواكب جديدة تقع خارج المجموعة الشمسيةÌ ،

Þ
ال ßتزيد من تشاؤم
أما ع áمستوى أخبار المحيطاتً ،
فغالبا ما نسمع اخبار الحزينة Ì
المالÒية Þ ،MH370
Þ
وال ßكان ِآخرها اختفاء طائرة الخطوط الجوية Í Ì
الß
Ì
رؤيتنا للمحيطاتÌ Í .

أيضا كارثة
حاصد ًة مئات ارواح .و ننً è
يُعتقد أنّها ضاعت  ÎÌقاع المحيط الهنديِ ،
ال ßأدى غرقها إ¼ ارتطامها بقاع البحر Í
ديسمÍ Ò
تقريبا
الماÖ
نهاية
Î
Õ
باخرة السياراتّ Ì Þ ،
ً
Ì
Ì
قبالة شواطئ المملكة المتحدة.
السؤال الذي يطرحه بعض العلماء î
ان :هل تكرار حدوث مثل هذه الكوارث يشكل حالة
ÍÌ
اعتÒ
سلبية تُ ِلقي بظلها ع áمواقف
مثÒة للجدلÕ ،
الباحث ðأنفسهم؟ ففي خضم دراسة Ì
Í
Þ
Î
اليا
أسÒ
غرب
جامعة
من
كارلوس دوارت وعدد من زمئه
يو¼
المحيطات
علم
أن
،
او¼
ر
ك
Ì
Ì
Ì
حدثها  ،(2014حيث تعرض دراستهم أن »صورة الهك
ي
الß
ًÍ Ì
تركÒا محوريúا ع áالكوارث ِ ُ Ì Þ
Þ
غالبا إ¼ دليل دامغ.
ال ßتعكسها عدة منافذ إعمية«  تستند ً
والتشاؤم Ì
أيضا بأن بعض الظواهر البحريّة الموصوفة بالكوارث العالمية ـ مثل
يُ ِق ّر باحثو الدراسة ً
ÍÍ
علميا ،لكن هناك ظواهر أخرى  تمت للواقع بأي صلة،
استÒاف المخزون َ
السم  ýÌـ ُمثبتة ú
المتوقّع لزيادة حموضة مياه المحيطات
كالحديث عن تضخم أعداد قناديل البحر،
Ì
والتأثُ Ò
الحية ،وخاصة الشعاب المرجانية .وينتقد باحثو الدراسة العلما َء ،وقالوا إنه
ع áالكائنات ّ
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ا ا

من الممكن أن تقع وسائل اعم  ÎÌ Íفخ المبالغة والتهويل ،فيما نسميه نحن بـ»الكوارث«،
ÍÌ
المتح ،Òأو
ويؤمنون بها كحقيقة ُمثبتة بسبب أخطاء  ÎÌ Íاستشهادات البحثية ،أو الرصد
Í
مثÒة للتساؤل،
بغرض المساعدة  ÎÌحل هذه المشكت .ورغم ذلك ..ما زالت النظرية Ì
Í
Í
Í
ومحل خف Í Ì
الطرف ðبَذْ ل المزيد من
و Îهذه الحالة ،عادة ما يطلب ك
بð
Ì
Ì
الباحثÌ .ð
الجهد والعمل  ÎÌ Íهذا اطار الذي يصعب فيه التفاهم بينهم.
ن  |Ñع áموقع دورية  ÎÍ Nature
Í
تقدم
اسبوع الثالث من يناير
ُ
خ Òعن إحراز }
الماÕ Ö
Ì
Ì
كبÍ Ò
مص Òالشعاب المرجانية .وقد
وهي
أ
ة،
ي
البحر
القضايا
أخطر
من
قضية
مواجهة
Î
Ì
ّ
Ì Ì
استخدمت هذه الدراسة بيانات بحثية من جمهورية سيشل ،بغية كشف النقاب عن أبرز
Þ
ال ßأنقذت الشعاب المرجانية  ÎÌ Íهذه المنطقة ،وساعدتها ع áالعودة وازدهار
العوامل Ì

Í
Í
من جديد ،بعد أن تعرضت لحدث »التبييض« ا Õك ÎÌ Òعام  ،1998حيث مات  ÎÌذلك
أك Òمن  %90من الشعاب المرجانية ،وذهب بهاؤها مع تيارات 
العام Ñ
امواجN. A. J.) .

(Graham et al. Nature http://dx.doi.org/10.1038/nature14140; 2015
تعا Îحقًا من فقدان لونها وتحوله إ¼ 
مع أن نصف هذه الشعاب Í
ابيض ،إ أن القلق
ََ }
Þ
ÍÌ
التغ ،Òح ßلو كانت تلك الشعاب موجودة
ما زال ينتاب
الباحث ðإزاء عدم فعالية هذا Ì
أك ،Òخاصة مع
أهمية
ستكتسب
اسات
ر
الد
هذه
مثل
أن
شك
و
آمنة.
بحرية
 ÎÌ Íمحميات
Õ

Í
Þ
Þ
ال ßدرسها
تغ Òالمناخ ع áمختلف النظم البحرية .وح ÎÌ ßانظمة
تزايد Ì
تأث} Ì Ò
البيئية Ì
المناخ وسائر 
انشطة Ñ
الب|يّة
تغÒ
تأثÒ
يبقى
المرجانية،
الشعاب
مثل
بعناية،
الباحثون
}Ì Ì
Ìغ Òواضح .ويتطلب الحصول ع áإجابات وافية عن حالة أنظمة بيئية كهذه تَ َوافُر كمية
Í
و Îدراسة جمهورية سيشل ،استغرق كتابة تحليل شامل سبعة Ñ
ع|
هائلة من البياناتÌ .

Í
Í
عاما ،لجمع البيانات ودراستها ،وقتما كان العلماء اوروبيون ما زالوا
منهمك ÎÌ ðدراسة أول
Ì
ً
مراحل مهمة »روزيتا« الفضائية.

إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

على الباحثين اوروبيين انتهاز كل الفرص الممكنة؛ لضمان عدم
خسارة المجال العلمي لكامل التمويل الذي يُعاد توجيهه نحو
استثمارات استراتيجية.
مع مطلع هذا العام ،اندمج معظم متابعي الحساب الرسمي ÕلÒنامج التمويل الرئيس

ورو× »هورايزون  «2020ع áموقع التواصل اجتماعي Þ
توي@EU_ Ò
التابع لتحاد ا Ì Õ
Í
متابع ـ  ÎÌنقاشات تناولت العديد من الموضوعات.
 H2020ـ الذين يبلغ عددهم  19ألف ِ
مفوض 
Þ
ابحاث كارلوس مويداس بخصوص طريقة
ال ßوضعها
وكان من أهمها :الخطط Ì
الغاء المفاجئ لمنصب المستشار العلمي ،الذي كانت
إدارة استشارات العلمية ،بعد 
Ñ
المبا Êلتنظيم من تنظيمات وسائل النقل الصديقة للبيئة،
تشغله آن جلوفر ،والبث
ال ßيقدمها ÕالÒنامجÞ ،
Þ
ال ßتشمل ضخ النقود  ÎÌ Íبعض Ñ
الم|وعات؛

واعن عن أول ِ
 Ì
الم َنح Ì
 $تعمل Í
Þ
ال ßتمسح ارضيات ،وتحصد الفلفل الحلو )الرومي(.
الروبوتات
تشغيل
Î
Ì
Ì
Ì
كان رد الفعل ع áحساب Þ
اجراء الذي اتخذه رئيس المفوضية
»توي « Òهادئًا حيال 

اوروبية جون كلود جانكر باستقطاع المال من موزانة Ñ
م|وع »هورايزون «2020؛
Í
للمساعدة  ÎÌتأسيس صندوق استثمار ع áمستوى قارة أوروبا .ومن منطلق أن الروبوتات
ال ßتمسح 
Þ
حوا¼  2.7مليار يورو )أي 3.1
ارضيات آمنة ،يريد
جانكر سحب النقود ـ Ì
Ì
Í
أمري (ýـ من أجزاء أخرى  ÎÌالموازنة ،وأُعلنت تفاصيل ذلك Õع Òمزيد من
مليار دور
Ì
قنوات اتصال التقليدية  ÎÍيناير Í
الما.Ö
Ì
Ì

كانت Í Õ
Þ
ورو× لبتكار والتكنولوجيا ÎÌ Í
ال ßأصابت المعهد ا Ì Õ
أك- Òبة هي تلك Ì
ودابست ،الذي سوف يخ|  350مليون يورو ع áمدى اعوام الستة القادمةّ .أما
بُ ِ
المجلس 
ورو× للبحوث ،فسوف يخ| 221مليون يورو ،بد ًءا من العام المقبل.
ا
ÌÕ
للم|وعات ع Òالقارة ع áمدار 
التمويل المخصص Ñ
َ
اعوام
كما استهدف استقطا ُع
Õ
المقبلة ،بما  ÎÌ Íذلك تلك Ñ
الم|وعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واتصات،
Þ
ال ßستخ|Í Ì 307
باضافة إ¼ مجات
مي ðيورو ،ومجال الغذاء ) 181مليون يورو( ،
Ì
Þ
ال ßستخ|
النانوتكنولوجي والتكنولوجيا الحيويةÌ ،
وغÒها من تقنيات التصنيع المتطورةÌ ،
) 169مليون يورو(.
إذا وافق كل من الÒلمان والمجلس 
وروبي ðعÞ á
Í
سيشكل مبلغ  2.7مليار
جانكر؛
اح
اقÒ
ا
Ì
Õ
ُ
يورو جزءا من الصندوق 
ورو× لستثمارات Þ
اسÒاتيجية ،الذي يحتوي ع 16 áمليار
ا
ً
Õ
Ì
حيث تأمل المفوضية 
اوروبية من ورائه  ÎÌ Íإنعاش كل من استثمارات الحكومية
يورو،
وتحس ðأوضاع اقتصاد الراكد ع áمستوى القارة 
ÍÌ
اوروبية.
والخاصة،
»توي ،«Òتعالت صيحات Þ
ع áالرغم من الهدوء الذي ساد حساب Þ
اعÒاض من جانب
| 8
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ب

أيضا ع áموقع دورية
هناك دراسات أخرى تحتاج إ¼ المزيد من البيانات ،حيث نُ |Ñت ً
 ÎÍ Nature
اسبوع الثالث من يناير Í
الما Öدراسة تتناول ارتفاع مستوى سطح البحر .واستعانت
Ì
Ì
Í
الماÖ
والج ْزر ،يرجع تاريخها إ¼ تسعينات القرن
هذه الدراسة ببيانات عن حركة َ
الم ّد َ
Ì
)C. C. Hay et al. Nature http://dx.doi.org/10.1038/
»ﺳﻴﻜﻮن ﺿﺮﺑًﺎ
 .(nature14093; 2015واستخدم الباحثون المشاركون هذه
Í
مبكرا  ÎÌقياس ارتفاع مستويات سطح البحار سنويúا ما
ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺤﻤﺎﻗﺔ البيانات ً
بÞ 1.9 : 1.6 ð
ÍÌ
مليم Òع áمدار القرن Ñ
أن ﻧﻬﻤﻞ دراﺳﺔ
الع|ين ،إ أن ارتفاع
Þ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ،ﻷﻧﻬﺎ
ع áعكس المتوقع لم يبلغ  1.2مليم Òسنويúا.
Í
وÞ Î
الفÒة ما Í Ì
تغÒت نسبة ارتفاع مستوى
ﺗﻜﻠﻔﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ،
ب 1993 ðوÌ ،2010
Ì
Í
Þ
ً
ايدا ملحوظًا،
ز
ت
يعß
مما
ا،
ي
سنو
ات
مليمÒ
3
ابة
ر
لق
المياه
ً
ú
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪراﺳﺎت
Ì
بالمقارنة مع 
ارقام المذكورة آنفًاِ .وإ ْن َد̄ل هذا عÑ á
_ء،
اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ«.
Ì
مؤخرا قد
سجل
فإنما يدل ع áأن ارتفاع مستوى البحار ُ
الم ّ
ً
يفوق التوقعات .و شك أن الزيادة طفيفة ،لكنها جديرة باهتمام.
قد تجد ع áبعض المواقع بيانات عن قياس مستويات البحار ،يعود تاريخها إ¼ القرن
الثامن Ñ
مؤخرا فقط .ومما 
ع| ،ولكن القيمة الحقيقية لهذه المعلومات لم تظهر إ
ً
جدا ،مثلها مثل بناء السفن،
باهظة
المحيطات
ار
Ê
أ
عن
معلومات
جمع
تكلفة
أن
شك فيه
ú
وشحنها بالوقود $Ì ،تقطع مسافات طويلة .ولذلك ..سيكون -Íبًا من -Íوب الحماقة أن

الكث ،Òمقارنةً بدراسات اليابسة.
نهمل دراسة المحيطات ،نها تكلفنا Ì
Í
و ينبغي أن نصبح مثل المخمور الذي َفق ََد مفاتيحه  ÎÌمكان مظلم ،فراح يبحث عنها

Í
فإن بدا البحر لغ ًزا
 ÎÌضوء عمود إنارة الشارع ،نه المكان الوحيد الذي يستطيع الرؤية فيهْ .

الكب.Ò
ً
غامضا ،يجب أن نحاول حل بعض هذه الغاز ،دون أن نغض أبصارنا عن هذا العالَم Ì
المتأثرين باستقطاعات .وجاء رد رابطة الجامعات البحثية 
اوروبية  ÎÌ Íلوفان ببلجيكا ر úدا
اقÒاح استقطاعات للمرة 
او¼  ÎÍالعام Í
حا úدا عÞ á
الما ،Öحيث قالت» :إن برنامج
Ì
Ì
"هورايزون  "2020ليس ثمرة ليمون! فتوقفوا عن محاولة ع!ه!« .كما -حت المجموعة

صغ Òمن
نا-ة للجمعية اوروبية للعلوم بأنها »ليست ضد مبدأ استخدام جزء Ì
الم ِ
ُ

ورو× للبحوث كان بمثابة
ا
المجلس
من
المال
ذ
أخ
ولكن
الهدف«،
لهذا
ايزون
ر
هو
نة
مواز
ْ
Õ
Ì
"رسالة سيئة للغاية« .وأَعرب برنامج أصحاب المصلحة بمنطقة البحث 
اوروبية ـ وهي
مجموعة تضم العديد من المنظمات ـ عن »قلقه الشديد« ،وح̄ذر من أن استقطاعات
حبط الجهود المبذولة للبحث وابتكار Õع Òأرجاء أوروبا.
س ُت ِ
المسؤول ðبالمفاوضية 
ÍÌ
اوروبية بما يفيد بأن استقطاعات أُجريت ع áموازنة
جاء رد فعل

ص áـ وقيمته  80مليار يورو ـ الذي كان مخ ¯ططًا لنفاق من
Ì
كبÒة بالفعل ،حيث إن المبلغ ا Ì
Í
Ñ
Ñ
البح ßالمثمرة  ÎÌالعالم .وأضافوا
خل برنامج »هورايزون  «2020يجعله أك Òبرامج التمويل  Ì
مشÒين إ¼ استقطاع الذي يبلغ  2.7مليار يورو ـ أن امر كان من الممكن أن يكون أسوأ
ـ Ì
بالÒنامج لم ينفّذ منه Ñ
الخاص
المبلغ
معظم
وأن
ذلك،
من
_ء .ود ّعم المسؤولون رأيهم
Õ
Ì
بحجة أن العلوم 
فعليا ،ن هذا التمويل سيعود عليها بالفائدة
التمويل
تفقد
لن
بحاث
وا
ú
عندما تبدأ الصناديق Þ
باتيان بثمارها اقتصادية.
اسÒاتيجية 
Þ
ال ßكانت
ربما يكون ذلك صحيحا ،ولكن من
الطبيعي أن نتعاطف مع المؤسسات Ì
اموالً ،حيث يجب عليها î
تعتمد ع áهذه 
Þ
تكونت .ومن الطبيعي
الß
الفجوة
تسد
أن
ن
ا
ّ Ì
Í
Þ
Þ
Í
أن نتساءل عن مع ßكلمة »اسÒاتيجية«  ÎÌسياق وصف الصناديق .فاسÒاتيجية خطة
بعيدة المدى ،ويجب أن يبقى التخصيص الجيد لستثمار  ÎÌ Íأبحاث العلوم والتكنولوجيا،
سواء ع áمستوى النظرية أَم التطبيق ،هو أفضل الطرق Ñ
دواما لتحقيق الرخاء.
وأكÒها ً
تقبل أمر انتهاء عصور ازدهار
كما ذكرت دورية  Natureمسبقًا،
يجب ع áالعلماء  }
اقل بالنسبة إ¼ الوقت الحا¼ ،
ع á
تتغ .Òومن ثم ،سيكون
ولويات
وا
قليلة،
موال
فا
Ì
Ì

Í
وضع ذلك  ÎÌالحسبان.
من افضل لعلماء أوروبا ْ
سبتم .Òوعليه ،قد  يزال بعض
من الممكن أن يبدأ ضخ التمويل الجديد بحلول شهر
Õ
العلماء  ÎÌ Íانتظار معرفة ما إذا كانوا سيتلقون منحة »هورايزون  ،«2020مثلهم مثل الذين
)تش Òاحتمات إ¼ أن ذلك
يعملون ع áروبوتات
ولكن Ì
حصد الفلفل الرومي ،أم ْ ،
لن يحدث ،ن الÒنامج ـ 
لسف ـ يعج بعدد ضخم من Ñ
الم|وعات( .ومن حيث المبدأ،
Õ


وم ْن يمثلهم التكتل
يمكن لبحاث أن تستفيد من اموال المعاد توجيهها .وع áالعلماء َ
Í
Þ
Ñ
ستثمر
ال ßس َت ِ
والسعي بكل قوة؛  $Ìيجعلوا لبحاث وابتكار ً
دورا محوريúا  ÎÌالم|وعات Ì
التمويل الجديد ،سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية ،أم ÌغÒها .وجدير بالذكر أن برنامج
أصحاب المصلحة بمنطقة البحث 
الت|يع Þ
اوروبية Þ
اقÒح بعض التعديت عÑ á
المقÒح
َ
Í
لجعل ذلك ممك ًنا .ويشمل Þ
Í
ادء بآرائهم حيال كيفية
المقÒح م ْنح
الباحث ðالحق  ÎÌ
Ì
َ

تخصيص 
Í
Í
وروبي ðإ¼ مثل هذه استشارات .ربما يكون
اموال ،وإنصات
المسؤول ðا Ì
Ì
ولكن  ينبغي عليه أن يخ| الفرصة.
ِ
العلْم قد خ| المالْ ،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل

مع ظهور عقارين جديدين في مسيرة الحرب على 
امراض ،يظل
ابتكار سح العلماء 
اول كتشاف عقاقير جديدة.

Þ
Ñ
بèء من التقدم
ال ßأقدمت ع áالتنبؤ Ì
Íتُ َرى كم عدد اللوحات »توق}عات عام Ì «2015
اجابة ،فعام  2014يُ َع ّد نقطة
 ÎÌدكّ حصون مقاومة المضادات الحيوية؟ أيúا كانت 
تحول  ÎÌ Íاتساع مدارك فهمنا لمعضلة مقاومة المضادات الحيوية ،خاصة بعد التقرير
Í
Í
و Îاستفتاء عام
البارز والمتشائم  الذي Ñن|ته منظمة الصحة العالمية  ÎÌإبريل Ì .2014
Þ
الÒيطانيون
ال ßتم́ولها حكومة المملكة المتحدة ،قرر Õ
لتحديد وجهة ابحاث العلمية Ì
Í
Þ
ال ßنواجهها  ÎÌالوقت الراهن .وهذا
أن مقاومة المضادات الحيوية من Õ
أك Òالتحديات Ì
كله جعل آفاق صورة الصحة العامة والمستقبل الصحي تبدو ُمزرية.
قد نتنفس الصعداء عندما نفصح عن خ Òسار يلوح  ÎÍ
افق :ففي مقال نُ  |Ñعá
Õ
Ì
اسبوع 
موقع دورية  Natureخل 
اول من يناير Í
Í
الباحث ðعن
الما ،Öأعلن فريق من
Ì
Ì
Í
»تيكسوباكتteixobactin «ð
تماما من المضادات الحيوية ،أسموه
Ì
اكتشافهم لنوع جديد ً
).(L. L. Ling et al. Nature http:// dx.doi.org/10.1038/nature14098; 2015
Þ
يُستخرج هذا المركّب من نوع خاص من Þ Ì
ً
مستحي؛
أمرا
ال ßطالما كانت زراعتها ً
َ
بكتÒيا الÒبةÌ ،
مما يفتح المجال أمام احتمال اكتشاف المزيد والمزيد من المضادات الحيوية الجديدة .انظر:
).(G. Wright Nature http://dx.doi.org/10.1038/nature14193; 2015
Þ
ÍÌ
ال ßتُ Í ّ Ì
تيكسوباكتð
ب ðأن المضاد الحيوي
توازي أهمية هذا اكتشاف ..تلك النتيجة Ì
Í
Í
ضم ،ßاستخلص الباحثون
 يول´د مقاومة جينية نواع Ì
البكتÒيا المستهدفةÌ .
و Îت!يح Ì
المشاركون  ÎÌ Íهذه الدراسة أن »خصائص هذا المركّب تمهد طريق تطوير مركبات
لتأثÒها«.
البكتÒيا
المضادات الحيوية ،بحيث تتغلب ع áنمو
المقاومة Ì
Ì
ِ

النها× لمعضلة مقاومة المضادات الحيوية،
 شك أن هذا اكتشاف ليس الحل
Ì

اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺒﺎر اﻟﻤﻔﻘﻮد

من المؤكد أن العثور على مسبار »بيجل  «2على سطح كوكب المريخ
سوف يحفز العلماء على البحث عن المزيد من المفقودات 
اخرى.

Í
ا Í Ì
نجلÒية إ¼ فكرة ،مفادها أنه
يش Òأحد
التعبÒات اصطحية الطريفة  ÎÌاللغة 
Ì
Ì
Í
Ñ
Ñ
»دائما  ÎÌمكان تستبعد أن تبحث
عليه
تعÒ
سوف
فإنك
ما،
ء
_
منك
يضيع
عندما
ً
Ì
فيه« .وبالمثل ،لم يتوقف علماء الفضاء مطلقًا عن البحث عن »بيجل  ،«2وهو المسبار

الÒيطانيون إنزاله ع áكوكب المريخ  ÎÌ Íعام
الفضا× الذي اختفى عندما حاول الباحثون Õ
Ì

Í
Í
الما ،Öأثمرت الجهود الدؤوبة لهؤء العلماء عن
و Îاسبوع الثالث من يناير
Ì .2003
Ì
نتيجة ُم َب Ñ
ح به الباحثون  ÎÌ Íمؤتمر صحفي ُعقد  ÎÌ Íلندن ،ظهرت بقعةفحسبما
ة.
|
´
¯

الفضا× المفقود  ÎÌ Íصورة
المسبار
إ¼
تشÒ
أن
ا
جد
ة
كبÒ
بدرجة
حتمل
ي
مضيئة
صغÒة
Ì
ú
Ì
Ì
ُ
Ì
للكوكب 
احمر ،التقطتها مركبة الفضاء »مارس ريكونيسانس Þ
أوربي،MRO «Ò
عالية الدقة
التابعة لوكالة الفضاء 
امريكية »ناسا«.
Þ
ال ßأنجزها العلماء بأقل تكلفة ممكنة ـ
Ì
تش Òتلك الصور Ìغ Òالواضحة إ¼ أن المهمة Ì
Í Þ
أمري (ýـ قد حققت
دور
مليون
)76
ليß
Ì
حيث تكلفت ما يقرب من  50مليون جنيه إسÌ Ò
كثÒون .ورغم استحالة التأكد من ذلك ،فإن عملية دخول المسبار
نتائج تفوق ما كان يتوقعه Ì
ور ُس ّوه ع áسطح الكوكب قد سارت ع áما يبدو كما كان مخ ¯ططًا لها ،بكل ما
وهبوطهُ ،
تض̄م َن ْته من إجراءات معقدة شملت الهبوط بمساعدة مظت ،أعقبها سلسلة من الوثبات
بمساندة أكياس هوائية .وقد هبط المسبار ع áسطح الكوكب بسم ،لكن يُر̄جح احتمال
حدوث عطل لم يسمح بفتح جميع 
الواح الشمسية بالشكل المناسب ،مما جعله Ìغ Òقادر
َ

بغرفة التحكم .وع á
ارجح ،سوف يبقى تحديد اسباب الدقيقة وراء ما حدث
ع áاتصال
غامضا .فربما اصطدمت وحدة الهبوط الخاصة بالمسبار بصخرة ما ،أو وصلت إ¼
لغ ًزا ً
)تش Òالمعلومات إ¼ أن الغف الجوي للكوكب
ا
ب
مطلو
كان
مما
أكÒ
ب|عة
الكوكب
سطح
Ì
Õ
كان أقل سمكًا مما هو متوقع( ،أو ربما ًلم ينفصل أحد 
اكياس الهوائيةÞ ،
واعÒض طريق
ُ ْ
المسبار ،لكن الحظ الذي لم يحالف فريق العلماء ÕالÍ Ì Ò
يطاني ÎÌ Í ðذلك الوقت ابتسم لهم
î
ان .فعندما أُعلن عن عقد المؤتمر الصحفي دون الت!يح بالسبب من وراء عقدهَ ،س ِخ َر

Í
الفضا× .فالمسبار الذي يبلغ عرضه
بعض المعل ´Ìق ðمن اشارة إ¼ العثور ع áالمسبار
Ì
Þ
تقريبا .ورغم
ات
كيلومÒ
10
×
60
مساحتها
ÞمÒين فقط ُع  ÒÑعليه معط ً¯  ÎÌ Íمنطقة هبوط
ً

باضافة إ¼ أن معضلة نمو
ف تزال هناك أعوام عديدة تنتظرنا ختبار هذا المركب ،

خ Òسار يَ ِرد إ¼ أسماعنا
وأي
البكتÒيا
المقاومة للمضادات الحيوية اخرى ستظل قائمةÕ ّ .
Ì
اطوار 
ـ علما بأننا ما ِزلنا  ÎÍ
او¼ للتحقق من صحته ـ يجب أ يقتل زخم الجهود الÞß
ً
Ì
Ì
معنيون بمواجهة هذا الشبح المخيف والعقيم الذي
يبذلها ص ّناع السياسيات وآخرون }
يب́دد مصادر المضادات الحيوية الثمينة.

اخبار السارة  تتوقف عند هذا الحد ،حيث برزت نتائج أخرى واعدة لدراسة عقار
Í
الكيتام ،ðالذي
ماسة .وتدور هذه الدراسة حول عقار
يل ßحاجة إكلينيكية
Ì
مختلف قد Ì Õ
أمد بعيد ،واستخدمه ّ 
اطباء  ÎÌ Íحرب فيتنام لتخدير الجرحى .أما اليوم،
عرفناه منذ
مثÒة محتملة ستخدام هذا العقار  ÎÌ Íعج اكتئاب.
جوانب
تكشف
اسة
فهذه الدر
Ì
ما يزيد من احتمال إثبات صحة هذه الفرضيةÑ ..كÒة الطلب ع áاستهكه .وقد كشفت
الما) Öانظر (nature.com/depression :أن 
دورية  ÎÍ Natureعدد خاص  ÎÍالعام Í
اعباء
Ì
Ì
Ì

Þ
كثÒا الحات المرضية اخرى ،مما يجعل نظرتنا إ¼ الوقت
ال ßيسببها مرض اكتئاب تفوق ً Ì
Ì
Í
Í
عقاق Òجديدة
الحا -يمها البؤسّ .أما ما سل¯ط الضو َء ع áعقار
»الكيتام ،«ðفهو عجز Ì
Ì
ÍÌ
المصاب ðباكتئابً ،
فض عن أن نتائج التجارب المعملية
أخرى عن تحقيق نتائج ملموسة عند
Í
Í
الكيتام ðأثبت فعاليته وÊعته  ÎÌالعج
عقار
أن
إ¼
ح
َ́م
ل
ـ وبالتأكيد من المب́كر أن نتفاءل ـ تُ
Ì
ع áمستوى 
اشخاص الذين خضعوا ÕلÒامج عج أخرى ،لم تحقق النتيجة المرجوة.
Í
Í
Í
الكيتام ðوحده بوعود
التيكسوباكت ،ðحيث  يمكن أن يفي عقار
الكيتام ðكشأن
شأْن
Ì
Ì
Ì
عج حات اكتئاب )وحات الصحة العقلية 
اخرى ،كانتحار ،واضطراب 
ثنا×
Ì
ÍÌ
المصاب ðالذين يعتمدون  ÎÌ Íعجهم ع áالمضادات
القطب( ،لكن عندما نفكر  ÎÌ Íأعداد
الحيوية ،وأعداد Í
مر Öاكتئاب الذين يئسوا من العج ،سنجد أن هذه الوعود أفضل
Þ
ال ßطغت من قبل .ومن ثم ،نعلن بابتسامة  تفارق
Ì
بكث Òمن المفاهيم التشاؤمية Ì
وجوهنا ،وتفاؤل  يغادر قلوبنا ،عن جزء من توق}عاتنا للعام الجديد ،يتمثل  ÎÌ Íأن عقاري
ÍÌ
ÍÌ
والتيكسوباكت ðسوف يُذكَر عنهما حقًا أنهما من »إنجازات عام  ،«2015رغم
الكيتامð
Í
Í
Í
العقاق Òالطبية
الما .Öوبالنسبة إ¼ الجديد  ÎÌعالم
ديسمÒ
كشف النقاب عنهما ÎÌ
Ì
Õ
Ì
Í
ينقض منه Ìغ Òشهرين ،فهذا Ñ
مؤ Êعظيم.
 ÎÌعام جديد لم ِ

أن العلماء قاموا بفحص صور لسطح المريخ لسنوات عديدة ،فإن احتمال العثور عá
المسبار لم يصبح أمرا واقعيا إ  ÎÍعام  ،2006عندما وصلت إ¼ مدار الكوكب 
احمر
ú
Ì
ً
الكامÒا المعروفة باسم »هايرايز«  HiRISEالخاصة بمركبة الفضاء »مارس ريكونيسانس
Ì
Þ
ال ßتتمتع بجودة عرض ،مساحتها Þ
أوربيÞ ،«Ò
Þ
سنتيمÒا.
تقÒب من 25
ً
Ì

إضافة إ¼ Ñ
خ،Ò
المؤÊات الدالة ع áأن المسبار قد سقط فقط عند اجتياز الحاجز ا Ì
انتصارا نسبيا لتلك المهمة الفضائية Þ
ال ßأطلقتها مجموعة من
اكتشاف
يمثل ذلك
ً
ú
Ì Í
الÒيطانية تحت رئاسة Í Ì
المخ!م  ÎÌ Íالشؤون اعمية،
كول ðبيلينجر ،الباحث
الجامعات Õ
Í
تو ÎÍ Îالعام Í
الما .Öولم يكن بعض علماء الفضاء الذين انتقدوا المهمة ذات
الذي Ì Ì
Ì
Í
ÍÌ
اعتÒوا الحماس الذي أظهره أفراد الفريق سلوكَ هواة،
المÒانية الضعيفة ُم ْن ِص ِف  ðÌعندما Õ

ً
الخÒة .ولم تكن وكالة الفضاء اوروبية استثناء من ذلك ،حيث Ñن|ت
ودلي ع áنقص Õ
قاسيا إبّان تعليقها ع áضياع وحدة الهبوط  ÎÌ Íعام  .2004مع ذلك..
ا
ي
نقد
ا
تقرير
الوكالة
ً ú
ً
أك Òالمهمات الفضائية Ñ
وأكÒها تكلفة.
نستطيع أن نقول إن سوء الحظ كفيل بإفساد Õ

Þ
عقدا
ال ßاستغرقت ً
عî áاقل ،ينبغي أن تشجع النهاية السعيدة لعملية البحث ـ Ì
Þ
ً
ال ßفقدوها،
كام ـ اخرين ع áمواصلة البحث عن معداتهم وأدواتهم ونماذجهم Ì
مور
ا
فمن
المثÒة للدهشة أن العلم يمكن أن ÞيÒاخى  ÎÌ Íإجراء عمليات البحث والتتبع
Ì
الدقيقة .ويمكن للمرء أن يُسل´م بأنه من السهل أن ّ
تضل الطريق  ÎÌ Íالفضاء ،لكن من
Þ
كثÒا ع áسطح كوكبنا .فع áسبيل المثال ..اشتكت »ناسا«  ÎÌ Íعام
المفÒض أن نحرص ً Ì
Þ
Ñ
ال ßجلبها رواد الفضاء الذين كانوا
 2012من ضياع ع|ات القطع من الصخرة القمرية Ì
العينات الفضائية 
Þ
عÍ Þ á
اخرى  ÎÌ Íصورة
من
ها
غÒ
مع
زعت
و
الß
»أبولو«،
م ðالمركبة
Ì
ُ Ì
´

وح ْسن النوايا تجاه الويات المتحدة امريكية والدول
تعبÒا عن المودة ُ
هدايا تذكاريةً Ì ،

كبÒة وثمينة
قطعة
أن
َد
ق
عت
ي
و
يد،
بالÒ
إرسالها
أثناء
النيازك
من
قطع
اجنبية .كما فُقدت
Ì
Õ
ُ
Þ
Þ
Í
رواد المهمة الفضائية ع áم ðالسفينة »أبولو  «11قد
ال ßعاد بها ّ
من الصخرة القمرية Ì
أُلقيت  ÎÌ Íأحد مقالب النفايات  ÎÌ Íأيرلندا.
ديسم Òمن العام Í
الما ،Öأعلنت جامعة تكساس Í Þ ÎÍ
أوس ðأنها بصدد البحث عن
ÎÌ Í
Õ
Ì
Ì
مئة مخ Ñب|ي ،تمت إعارتها لقسم علم النفس بالجامعة بواسطة أحد المستشفيات
المحلية  ÎÍثمانينات القرن Í
الما ،Öلكنها
Ì
Ì
î
ARABICEDITION.NATURE.COM
أحد طريقها ،إ أن
عرف ٌ
ان مفقودة ،و يَ ِ

ا
Ñ
امر المؤكد هو أن الجامعة سوف تع Òعá
ب
ا
ا

Í
تلك امخاخ  ÎÌآخر مكان يمكن أن تتصور
ا
ب
أن تبحث فيه.
go.nature.com/nqvdkp
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اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻻﻗﺘـﺼﺎدي ﻳﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒ ﻴـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠـﻮم ﻓﻲ أوروﺑـﺎ
يرى كولن ماسيلوين أن البرنامج البحثي »هورايزون  «2020يهدد بطرد أفضل العلماء من
جنوب أوروبا.

اورو× منحةً غ Òمتو̄قعة للعلماء 
م|عو اتحاد 
ا Í Ì
Ñ
Ñ
كل دولة منهما ع 1,1 áمليار يورو )ما يعادل  1,35مليار دور( .كذلك تلقّت هولندا 560
وروبي:ð
Ì
ÌÕ
قبل أعياد الميد مباÊة ،ق̄دم ´
Þ
ÍÌ
.«2020
ايزون
ر
»هو
باسم
المعروف
ئيس،
ر
ال
التمويل
نامج
لÒ
2015
كبÒة لعام
ال ßيبلغ عدد سكانها ما يقرب
إيطاليا
عليه
حصلت
الذي
نفسه
ر
القد
وهو
يورو،
مليون
Õ
مÒانية Ì
ْ
Ì
ويبدو أن هذا المخطط ـ المق̄رر له أن يستمر من  2014إ¼  2020ـ قد أطلق ÊÑاعه ،وأصبح
من أربعة أضعاف عدد سكان هولندا .وتلقّت بولندا  67مليون يورو ،بينما حصلت رومانيا
ÍÌ
لكن هناك مشكلة تنتظر ÕالÒنامج ،حيث  تو̄زع
كبÒة لدى
ع 17 áمليون يورو فقط.
بالفعل معروفًا بدرجة Ì
الباحثْ ،ð


Þ
الß
قاليم
وا
الدول
ـ
أساسية
بصفة
ـ
«2020
ايزون
ر
»هو
ل
يم́و
سوف
فوائده بشكل متساو.
خصيصا لمعالجة هذا
مة
مص̄م
،«2020
ايزون
ر
»هو
عن
منفصلة
ة
آلي
ورو×
ا
ولتحاد
ّ ÌÕ
Ì
اقاليم 
لم|وعات البنية التحتية  Îً Í
تب áبء حسنا بالفعل ،ولكنه لن يقدم الكث Òللنصف î
Í
Ñ
اشد
الهيكلية«
»الصناديق
التوازن:
اختل
من
النوع
اته
ر
قد
تعا×
الذي
أوروبا،
من
خر
ا
Ì
ً
ِ َْ
Ì
Ì
Ì


وضع دول ÊÑق أوروبا ع áقدم
للÒامج
فقرا .وكان الهدف المقصود من تلك الصناديق  ÎÌ Íاساس ْ
البحثية وابتكارية من حالة ضعف مستمرة .ويتعارض هذا امر مع الرسالة المحورية Õ
ً
اطارية لتحاد 
ا Þ Õ
حاليا تزايدت الحاجة إليها  ÎÌ Íالجنوب ،وكذلك
الغر× من
ال ßيُ َع ّد »هورايزون  «2020إصدارها الثامن.

القارةْ ،
ولكن ú
Íالمساواة مع النصف Ì Õ
Ì
ورو×Ì ،

 ÎÌبعض المناطق الواقعة ع áاطراف الشمالية.
دوما ـ و يزال
كان
امج
الÒ
فهدف
المستوى،
جيدة
بأبحاث
القيام
عن
النظر
وبغض
ّ
Õ
ً
توف Òمبلغ  50مليار يورو  ÎÍشكل صناديق هيكلية Þ ÎÍ
ومن Þ
الفÒة من
ـ تنمية روابط أقرب وأعمق Õع Òمجتمعات البحث المتنوعة  ÎÌ Íأوروبا .ومع توسع اتحاد
المفÒض أن يتم Ì
Ì
Ì
َ

Í
 Ñ
 2020-2014من أجل البحوث Ñ
مختÒات جديدة،
والم|وعات ذات الصلة
و Îظل حالة
بابتكار ،مثل بناء َ Õ
ا Ì Õ
ورو× وامتداده Í ÊÑقًا ،أصبح ذلك امر أك Òصعوبة .ففي الوقت الراهنÌ ،

Í
لكن استخدام الصناديق الهيكلية غراض بحثية لم يكن ذا نتائج
الفو Öاقتصادية  ÎÌجنوب القارة ،صار ذلك الهدف مه̄د ًدا
طيبة Í
Í
قمت بجولة  ÎÍالقصور الزجاجية Þ
ال ßتم
وقد
.
الماÖ
Î
بالخروج من دائرة اهتمام.
ُ
Ì
Ì
Ì
Ì
ورغم أن برنامج »هورايزون  «2020قد بدأ  ÎÍالعام Í
تشييدها  ÎÍأماكن Ìغ Òمعقولة ،وبدون تخصيص Í Ì
استنزاف
مÒانية لتوظيف
الماÖ
Ì
Ì
Ì
فحسب ،إ أن أركانه 
ÍÌ
باضافة إ¼ احتمات الضئيلة لوصولهم إ¼
اساسية أرسيت  ÎÌ Íعام  ،2008عندما
الباحث ðفيها ،
ّ



Þ
Í
وغالبا ما تحظى تلك Ñ
الم|وعات بدعم
انفاق ع áالبحث
ملÒمة بزيادة 
تلك اماكن من اساسً .
كانت غالبية الدول اوروبية ِ
ÍÌ
ÍÌ
المحلي ðممن لديهم إدراك محدود للعوامل
السياسيð
الزعماء
الكÒى«،
الÒنامج ع áمعالجة »التحديات Õ
العلمي .وقد ر̄كز Õ
Í
معتقدين خطأً أن المبا×Í
Þ
ترسيخ
فق
يمكنه
ابتكار،
رعاية
Î
سهام
ا
شأنها
من
الß
لمسألة
دعمه
جانب
إ¼
الصحية،
والشيخوخة
تغ Òالمناخ،

ِ
مثل } Ì
Ì
Ì
Ì
»التمÑ Ò
ÍÌ
الفخمة المز̄ودة بخدمة الـ»واي فاي« سوف تقوم بالمهمة.
البح.«ß
Ì

Þ
الخمسÍð
ويعلم مسؤولو المفوضية اوروبية أن مبلغ
تماما لفÒة من النمو ،لكن لم يَ ُدر بعقول
Ì
مناسبا ً
كان المخط¯ط ً
باضافة إ¼ Í Ì
اجمالية ÕلÒنامج »هورايزون
لخط¯تهم العظيمة،
التطبيق
وقت
مصمميه أنه بحلول
الفعُ á
المÒانية 
مليار دور ،
Ì
التنافس
حول
Þ
الكثÒ
تحقيق
ا
مع
يمكنهما
ـ
يورو
مليار
70
تبلغ
الß
ـ
«2020
هذا
أسفر
وقد
ًا.
ف
عني
ا
ي
اقتصاد
ا
انهيار
أوروبا
سيشهد نصف
Ì
ً
ú
Ì
انهيار عن تغي Òجذري  Îً Íتخطيط البحوث Í
نظريúا ،ولكن الواقع العمÑ á
أك Òصعوبة .فع áعكس Ñ
م|وعات
فبعد
أوروبا،
Î
Ì
Ì
االقتصادي
عقود من التقارب الهادئÌ ،انقلب الحال؛ وأخذ  Ìالنظام î
Þ
Ñ
ال ßتم́ولها
ان ÎÌ Í
برنامج »هورايزون  ،«2020يتم اختيار الم|وعات Ì
المح áمع مراقبة محدودة
الصناديق الهيكلية ع áالمستوى
التباعد بشكل حاد.
Ì
من اتحاد 
ووفقًا لما -ح به مخت Òالتمويل العام التابع لرابطة الجامعات 
Ñ
سيا_ ÎÌ Í
ودعم
مساندة
إ¼
تلك
التحتية
ة
ي
ن
الب
وعات
م|
وتحتاج
.
ورو×
ا
سبيل
عá
ـ
وروبية
ا
ِ َْ
َÕ
ÌÕ
Ì
المثال ـ فإن 
ال ßتُ َن̄فذ بها ،كما أنها تستغرق سنواتÞ .
المناطق Þ
وح ßعندما يتم انتهاء منها ،فعá
اموال العامة المخصصة للجامعات قد انخفضت بنسبة تزيد عÎÌ Í %10 á
Ì

Í
Ñ
ارجح لن يتمكن الباحثون المحليون ـ كما كان الوضع سابقًا ـ من الفوز  ÎÌالمنافسات
ع| دول أوروبية منذ عام  .2008ففي إيطاليا انخفضت تلك المخصصات بنسبة ،%20
و Îاليونان والمجر زادت نسبة انخفاض عÍ .%40 á
Í
و Îالوقت ذاته ،ارتفع التمويل
المحتدمة؛ للحصول عِ áم َنح برنامج »هورايزون .«2020
Ì
Ì

Í
Í
Í
Í
ورو× Ñ
المتقدم ðعá
التم«Ò؛ لمساعدة
كثÒا.
الخ ْمس  ÎÌألمانيا ،والÒويج،
بمعدل ُ
Ì
صغÒا باسم »سلم Ì
وقد أنشأ اتحاد ا Ì Õ
م|و ًعا ً Ì
والسويد ،ثم النمسا ،وبلجيكا ،بنسبة  تقل ً Ì
يختلف عمل »منطقة البحوث 
اوروبية« Í
ÍÌ
أن يقرنوا ما Í Ì
اتجاه ،ðولكن هناك حاجة إ¼ مزيد من اصحات الجوهرية :إعادة
بð
كبÒا عن وقت افتتاحها
ًا
ف
اخت
اهن
ر
ال
الوقت
Î
Ì
ًÌ
 ÎÍعام  .2000وكان من Þ
ترتيب كاملة ،عن طريق استخدام الصناديق الهيكلية؛ لتكوين ِفرق بحثية تكون بالفعل Í Ì
متمÒة
المفÒض أن تسهم  ÎÌ Íتسهيل إقامة منطقة واحدة ،يتحرك داخلها
Ì
َ
َ

Í
بدرجة كافية تم́كنها من المشاركة Ñ ÎÌ
باضافة إ¼ دفعة من
الطب والباحثون ،وتدور افكار ِب ُح́ري¯ة .وقد تم تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بهذا
م|وعات »هورايزون  ،«2020
الغرض ،فالتوظيف  ÎÍالجامعات ـ ع áسبيل المثال ـ أصبح Ñ
ÍÌ
يجا×« لصالح هؤء Ñ
ال|كاء  ÎÌ Íإطار »هورايزون  .«2020و يمكن أن يحدث هذا
انفتاحا وعالمية عن ذي
أكÒ
ً
»التمي Òا Ì Õ
Ì
Í
ً
مستقب.
 ÎÌظل الهيكل الراهن ،بل إن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إ¼ تراكم المشكت
كبÒة.
قبل بدرجة Ì
اورو× 
وكما هو الحال بالنسبة إ¼ أدوات التكامل 
اخرى ،فإن »هورايزون  «2020لن
بصدده
نحن
الذي
الوضع
إ¼
يؤدي
أن
التعديل
هذا
من
المقصود
يكن
لم
ذلك..
ورغم
ÌÕ
î
ينجح إذا تغل¯بت قوى الطرد المركزية ـ Þ
ان ،وهو تدفق المواهب  ÎÌ Íاتجاه واحد من الجنوب Ñ
ال ßتف́رق شمل القارة ـ ع áقوى الجذب المركزية
هذا
استمر
وإذا
الشمال.
إ¼
ق
وال|
Ì


Þ
Í
Þ
Í
Í
الوضع لفÒة أطول ،فإن استÒاف Ñ
ورو× بكونها تم ´ثل
الب| وافكار يمكنه فقط ترسيخ انقسام حول التنافس
ال ßتحافظ ع áتماسكها .فلطالما Ì
تمÒت Íالسياسة البحثية لتحاد ا Ì Õ
Ì
اوروبية  ÎÍالمقام 
ازمة 
اقتصادي الذي تسبب  ÎÍوقوع 
و»الÒابط« .أما  Îوقتنا Í
»التمÞ «Ò
ÍÌ
حريصا Í Ì
ول.
ا
بð
ا
ن
ز
توا
الحا ،-فهناك احتياج إ¼ تخصيص
ً
ً
Ì
¯ Ì
Ì

خ.Ò
 ÎÌ Íعام  ،2013وهو العام الذي صدرت فيه
المزيد من اهتمام ل Ì
ARABICEDITION.NATURE.COM
أحدث احصائيات ذات الصلة ،جاءت ألمانيا
ا
ا
Í
Þ
إدنÒة بالمملكة المتحدة.
من
العلوم
سياسات
مجال
Î
يكتب
ماسيلوين
كولن
ال ßتل̄قت
ا
Õ
Ì
والمملكة المتحدة ع áرأس الدول Ì
Í
Þ
اطارية ،حيث حصلت go.nature.com/GqUhSx
ً
و×cfmworldview@gmail.com :
للÒامج 
تموي ،وفقًا Õ
ÕالÒيد الكÌ Ò

ا

ا
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نظرة شخصية على 
احداث
SIMONA BEDNAREK

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻳﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﻮث

يوضح راينهارد فيرنر أن الضغط من أجل إخراج البحوث بالصيغة التي تقبلها الدوريات العلمية عالية التأثير يُ ْض ِعف
وأن قرارات التعيين يجب أن تكون قائمة على الجدارة واستحقاق ،وليس على معامل التأثير.
من تلك البحوثّ ،

»فÒيكال ريفيو Þ
ليÒز«  Physical Review Lettersعن دورية Í Ì
ÍÌ
ÍÌ
»فÒيكال ريفيو« Physical
المتمÒ؟ هناك صناعة كاملة ـ وهي القياسات المرجعية ـ توحي لنا
كيف نتعرف ع áالعا ِلم
Í
Þ
Ñ
ال ßكانت تُ َرسل
ة
القصÒ
لعنات
أÊع
لن|
الفرصة
إتاحة
ذلك
من
الهدف
كان
،Review
فها
ن
وص
العلمية،
الدوريات
Î
م
ل
العا
لذلك
المنشورة
المقات
بإحصاء
بأنها عملية سهلة :قم
´
ِ Ì
Ì Ì
ٍ
 ÎÍالسابق Ìغُ Òم َح̄كمة إ¼ رئيس تحرير Í Ì
المرجعية.
استشهادات
جميع
عدد
بتحديد
قم
ثم
الدوريات،
تلك
تأثÒ
»فÒيكال ريفيو«.
وفقًا لعوامل Ì
 Ìمن 
م| Í
تأث Òقوي بهذه الطريقة ،ولذلك ..انتقل معيار »السمعة« من
إحداث
سهل
ا
لتقييم
الوسائل
تلك
بمثل
معجبون
ا
خصوص
والساسة
العلمية
امج
الÒ
Î
Ì
يبدو أن Õ Ì Ñ
ً
اصلية إ¼ الدورية الجديدة .ورغم أنه  يوجد سبب يÒر أن تكون 
الدورية 
أيضا يتقبلونها ،ويستخدمونها Í
اوراق البحثية
اتخاذ
Î
العلماء
من
ين
كثÒ
لكن
ً
Õ
»الجودة العلمية«Ì ّ ،
ّ
ÌÍ
القصÒة أفضل علميا من مثيتها 
Í
حاليا يجدون سعادة ÎÌ Í
المؤلفð
من
ا
كثÒ
فإن
طول،
ا
حقيقة
وÎ
المزعومة.
موضوعيتها
إ¼
منجذب
فالجميع
قرارات التوظيف والتمويل.
Ì
Ì
ً
ú
Ì
ًÌ
البحثية؛ ل ýتناسب الحد 

اق Ýلعدد الصفحات  ÎÍدورية Í Ì
ÍÞ
"فÒيكال ريفيو
أعمالهم
ال
اخÒ
العلمية
المناهج
لتطبيق
مستعدين
يكونوا
أن
ينبغي
العلماء
امرÞ ،يÒدد أحيانًا أن
Ì
Ì
Þ
ليÒز"؛ مما يجعل أوراقهم البحثية أقل قابلية للقراءة ،وأقل فائدة.
ع áمخرجاتهم البحثية الخاصة .ومع ذلك  ..يفوت العلماء أنه  يمكن بناء ِعلْم
جيد ع áبيانات غ Òصحيحة ،وأننا  ÎÍوضع متفرد للحكْم ع áجودة البيانات 
يتضح مثال آخر  ÎÍالطريقة Þ
ال ßأصبحت بها دورية  Natureع áقمة الدوريات العلمية
اولية
Ì
ُ
Ì
Ì
Ì
Í
Ñ
Ñ
Í
الفÒياء التجريبية .فالباحثون  ÎÌعلوم الحياة أك Òعد ًدا ،ويستخدمون
للقياسات المرجعية ،ننا نقوم بإنتاجها من خل ما نجريه من استشهاد المرجعي.
باحÌ ß
بالنسبة إ¼ Ì
تُب  ßَ Íالقياسات المرجعية عÞ á
عد ًدا من استشهادات المرجعية يفوق ما يستخدمه باحثو Í Ì
افÒاض أنه من خل استشهادات المرجعية ،ينخرط
الفÒياء .ولذا ..فإن عوامل
ْ


التأث Òلدوريات معينة ،مثل  ،Natureو»ساينس«  ،ScienceالÞß
العلماء  ÎÌ Íاستطع متواصل؛ نتقاء اوراق البحثية اكاديمية
Ì
Ì

Þ
تغطي جميع العلوم تتفوق بسهولة ع áأي دورية Ìغ Òمحكمة
ال ßتدفعنا إ¼
فائقة الجودة ،لكننا
نعلم اسباب الحقيقية Ì

استخدامها ÎÍ .المقام 
Í
Í
سيتم
أنه
ن
ن
عندما
التأث Òاع ،áف يوجد
معامل
ورغم
ياء.
الفÒ
Î
متخصصة
أخرى،
أعمال
نتائج
إ¼
لشارة
ول:
ا
Ì
Ì Ì
Ì
أو إ¼ أعمالنا السابقة ،أو إ¼ منهج Í Ì
مع ،ðكما نستخدمها
كبÒ
سبب ÕيÒر أن تكون ورقة بحثية مكتوبة
خصيصا لجمهور Ì
ً
الحكم على عملنا
Þ
Ñ
ال ßتسعى نحو تحقيق أهدافنا ،واعتماد
أك Òقيمة من الناحية العلمية من ورقة بحثية أخرى تتضمن
لتوثيق النتائج الجزئية Ì



Í
و Îحقيقة امر ،عند مخاطبة مثل
مناقشة فنية عميقة.
بعض المصطلحات ،وتقديم خلفية لقراءة افكار اقل شيو ًعا
باستخدام
هذا الجمهور ،عاد ًة ما Ìيتخ̄ áالمؤلفون عن 
اجزاء الصعبة،
وانتشارا ،وأحيانًا للنقد.
ً
وهناك أسباب أخرى أقل نزاهةً  ،من بينها زيادة
ويستبعدون المصطلحات الفنية من العناوين  ،ويبالغون ÎÌ Í
إحصائيات استشهادات المرجعية الخاصة بصديق ،أو
عرض نتائجهم بمصطلحات عامة.
ماذا بمقدورنا أن نفعل؟ ببساطة ..يجب ع áالعلماء
كب Òالشأن ،أو إعطاء انطباع بأن هناك
إرضاء محكم محتمل Ì
ف ننا نتكيف مع
المنفردين مقاومة اتجاه الرامي إ¼ جعل القياسات المرجعية
مهتما بالموضوع ،من خل حشو المقدمة
كبÒا ú
ً
جمهورا ً Ì
ونتصرف
األمر،
ئيسا  ÎÌ Íعمليات صنع القرار .و بد أن Ñ
تدويرها
أعيد
قد
تكون
ما
ة
وعاد
صلة،
ذات
غÒ
باستشهادات
نن| ذلك ،ربما
ر
ا
محور
ً
Ì
ً
ً
من خل الت!يح  ÎÍإعنات الوظائف بأن 
اوراق البحثية
أي من هذه استشهادات
تعّ Ò
من أوراق بحثية سابقة .و ´ Õ
Ì
سوف يتم تحكيمها من خل الجدارة واستحقاق ،وليس
إنجازا
عما إذا كانت الورقة البحثية موضع السؤال تُ َع ّد
ً
التأث.Ò
استثنائيا ،أم .
علميا
بواسطة عامل Ì
úولذلكú ..فإن 
ال ßيتم استشهاد بها Ñ
اوراق البحثية Þ
بكÒة
عندما يتم اتخاذ قرار توظيف لشخص ما ،ينبغي مقاومة إ
Ì
غالبا ما تحتوي ع áمفاهيم أو مناهج شائعة )ولكن  قيمة لها بخف ذلك( .وإذا كانت
إغراء ÕتÒير ذلك القرار ،من خل Êد قياساته المرجعية  ،ن هذا من شأنه تعزيز مبدأ
ً
اتخاذ قرارات التوظيف بواسطة المديرين  ÎÍالمقام 
لديك ورقة بحثية مفضلة ،يتم استشهاد بها Ñ
بكÒة ،فسوف ترى إذا فحصت Ñ
ع|ين
اول ،كما يجعل من الصعب فيما
Ì

Þ
عشوا× ،أنها تحتوي ع áق َْدر قليل من التقدير لجودة العمل.
استشها ًدا بشكل
معاي Òالقياسات المرجعية.
ال  ßتتبع Ì
Ì
بعد تقديم ÕمÒرات للقرارات Ì
Ñ
Þ
َ
كار× ع áالنموذج العلمي المق̄دم
تأثÒ
لها
كان
قبضتها،
المرجعية
القياسات
ت
َم
ك
ح
أ
كلما
استشهادات
بإحصائيات
ا
د
شا
اسÒ
أكاديمية،
لوظيفة
ما
شخص
اختيار
أن
من المؤكد
ً
َ
Ì Ì
المرجعية ،أو 
اوراق البحثية المنشورة Í
ط× إ¼ معهد Ñ
Í
بح ßمرموق؛ للحصول
أحد
انتقل
المثال..
سبيل
فعá
.
الباحثð
لشباب
أفضل
نتيجته
تكون
سوف
،
التأثÒ
عالية
الدوريات
Î
Ì
Ì
ÌÕ
Ì
Ì
Þ
من مجرد Þ
اقÒاع ع áاختياره ،لكن طريقة اختيار هذه  تفرق Í Ì
ن| ÎÌ Í
ب ðشخص أبدع  ÎÌ Íتطوير
ال ßتُ َ Ñ
ع áدرجة الدكتوراة .وكان ذلك المعهد يباهي بأدائه من حيث المؤل¯فات Ì

Í
Í
وإنتاج خطة عمل بحثية ،وق ÎÌ Ýذلك العمل Ñ
ي» :áإذا لم يكن بإمكانك كتابة
ع| سنوات ع áارجح ،وشخص آخر
التأث .ÒلذلكÕ ..
الدوريات العلمية عالية Ì
أخÒوا تلميذي بما Ì
للن|  ÎÍدوريات علمية ،مثل  ،Natureأو "ساينس" ،أو Í Ì
Ñ
"فÒيكال
تصلح
بصيغة
أبحاثك
السائد.
اتجاه
حسب
ميكاني ÎÌ Í ýمجال فرعي ضيق،
يكتب إنتاجه بشكل
Ì
Ì

Þ
Þ
كثÒة للقياسات المرجعية  ،تنتج عن استخدامها ،وإنما عن توق}ع
سيئة
هناك آثار
ريفيو ليÒز" ،ف ترهق نفسك ح ßبالكتابة من اصل« .هذه النصيحة ـ المدفوعة بجذب
Ì
Í
Ñ
نتكيف
فإننا
عقيمة؛
معايÒ
باستخدام
عملنا
عá
الحكم
سيتم
أنه
نظن
فعندما
استخدامها.
وإن كانت فاسدة.
،
كبÒ
بشكل
ة
منت|
ـ
لð
للمم́و
المرجعية
القياسات
Ì
Ì
Ì
ْ
مع 
أخÒا ..إذا شجعنا العلماء ع áاتباع القواعد الشكلية فحسب ،فلماذا  يتجهون
مماثلة.
بطرق
ونت!ف
امر،
ًÌ



Í
Í
Þ
Í
كبÒةً ،
بد من
ويف }رون إ¼ العمل  ÎÌالمجال
ال ßأصابت الدوريات العلمية
من Ìب ðامثلة
الم! Îبرواتب Ì
إ¼ الخيار اسهلِ ،
Ì
الجيدة ع áهذا امر ..عملية التشويه Ì
مجال البحث؟.
تغÒات  ÎÌ Íأسلوب الكتابة ،نشأت
وما َص ِح َبها من Ì
ARABICEDITION.NATURE.COM
للدوريات
التأثÒ
ل
ام
ع
م
إ¼
Ì
عندما بدأ النظر ُ َ ِ
ا
ا
راينهارد ف نر أستاذ Í Ì
الفÒياء النظرية بجامعة يبنتس  ÎÌ Íهانوفر بألمانيا.
الطيبة.
سمعتها
معÒا عن
ا
العلمية بوصفه ً ´ Õ
لكÍ Ò
ÕالÒيد ا Þ
go.nature.com/QJbhel
دورية
انفصلت
عندما
المثال..
ع áسبيل
و×reinhard.werner@itp.uni-hannover.de :
Ì

ا

ب

ا
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بحـاث

أ ــ

مقتطفـات من 
االدبيات العلميـة

با

ح

التقط فيزيائيون صورة لجناح دبّور
باستخدام ما يقل عن فوتون واحد
لكل بيكسل .استخدم بيتر موريس
وزمالؤه ـ بجامعة جالسجو ،المملكة
المتحدة ـ تقنية تُسمى التصوير
أزواجا من
الشبحي ،التي تستخدم ً
فوتونات ،مواقعها وثيقة الترابط
والتشابك .ومن كل زوج ،كان فوتون
واحد ّإما أن ينفذ ،أو يمتصه الجناح،
بينما يستخدم توأمه في تكوين
الصورة .وقد التقط كل فوتون بكاشف
منفصل .ولتج ُّنب تسجيل الفوتونات
الضالة التي تسبب ضوضاء ،التقطت
كاميرا الفوتون ـ الذي "يشكل الصورة"
فقط ـ عندما تم الكشف عن شريكه
من الجناح .وباستخدام تقنيات
ضغط الصورة ،خفَّض الباحثون
أيضا العدد المطلوب إلى مجرد 0.45
ً
فوتون لكل بكسل.
يقول الباحثون إن هذه التقنيات
يمكن أن تكون مفيدة في التصوير
البيولوجي ،عندما تُل ِْحق مستويات
بالعينة.
الضوء العالية ً
ضررا ِّ
)Nature Commun. 6, 5913 (2015

ا

أ

ا

أنتج باحثون مجموعة متنوعة من هياكل
صغيرة ثالثية 
االبعاد ،عن طريق ثَ ْني
شرائح من سيليكون ومواد أخرى .من
المؤكد أن تحويل مواد متقدمة ثنائية
االبعاد إلى أشكال ثالثية 

االبعاد أمر
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ب

ح

ـ ـــ

ا

ــ

ـ

ـــ

تستخدم سالحف بحرية المغناطيسية 
االرضية للعودة
َ ِ
إلى مواقع تعشيش بالقرب من مكان نشأتها .تبحر هذه
الحيوانات عبر المحيطات باستخدام المجال المغناطيسي

واضحا كيف تجد الحيوانات مواقع
لكن لم يكن
ً
لالرضْ ،
التعشيش الساحلية ذاتها الخاصة بأمهاتها .وقد درس روجر
برزرز ،وكينيث لومان ـ من جامعة كارولينا الشمالية في
تشابل هيل ـ السالحف البحرية ضخمة الرأس )Caretta
 ،carettaفي الصورة( في والية فلوريدا .ووجد الباحثان أن
صعب .لهذا ..أضاف جون روجرز
وزمالؤه ـ بجامعة إلينوي في أوربانا-
شامبين ـ مجموعات هيدروكسيل
في مواقع محددة على طول شرائط
سيليكون ضيقة ورقيقة ،يبلغ عرضها
وس ْمكها  100نانومتر.
 800نانومترُ ،
أيضا
وأضاف الباحثون هذه المجموعات ً
بأنماط محددة إلى ركيزة مرنة ممطوطة،
وتركوا شرائط السيليكون ترتبط بالركيزة.
وعندما استعادت الركيزة شكلها 
االصلي،
التوى السيليكون؛ لتشكيل مجموعة من
الهياكل ،عرضها أقل من ملِّيمتر )في
الصورة( ،من بينها لوالب ،وصناديق،
وزهور .ويمكن بعد ذلك تجميع هذه
الهياكل في تشكيالت أكبر.

ــ ا
موقع أعشاش الحيوانات ارتبط في كل موسم بتغيرات في
قوة المجال المغناطيسي 
لالرض ،واتجاهه في كل موقع.
وفي المناطق التي ينتشر فيها التوقيع المغناطيسي نفسه

بعيدا عن بعضها البعض.
مع مرور الوقت ،بنيت االعشاش ً

وعندما تقلص التوقيع ،كانت االعشاش متقاربة أكثر.
وجد في غيرها
ويلمح الباحثان إلى أن آليات مماثلة قد تُ َ
من الحيوانات التي تهاجر عائد ًة إلى مساقط رؤوسها.
)Curr. Biol. http://doi.org/zc7 (2015

يقول الباحثون إن هناك مجموعة
متنوعة من المواد ـ مثل المعادن
والبوليمرات ـ تُستخدم في هذا

االسلوب ،ولها القدرة على تصنيع
هياكل لمجموعة كبيرة من

االلكترونية.
االجهزة Ì
)Science 347, 154–159 (2015
ا

ح

ب

ا

قد تمنع العالجات التي تعوق جز ًءا
من االستجابة المناعية في الفئران

المصابة بالسكري ِمن رفْض خاليا
مزروعة ،من َتجة من خاليا جذعية.
هناك أناس ممن يعانون من مرض
السكري الشديد من النوع  1يتلقون
منتجة لال Ìنسولين
عمليات زرع خاليا ِ
متبر ِعين أصحاء ،لكن عليهم أن
من ِّ
يتناولوا أدوية تقمع غالبية االستجابة
المناعية ،مما يجعلهم عرضة لالÌصابة
بالسرطان والعدوى .وقد قمع
جيفري بلوستون وزمالؤه ـ بجامعة
كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ـ
االستجابات المناعية بطريقة أكثر
استهدافًا؛ بواسطة عالج فئران مصابة
بالسكري بجزيئات تعوق تنشيط
الخاليا التائية .وقد منع هذا الجهاز
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ا

أ

المناعي من رفض خاليا البنكرياس
المزروعة والمن َتجة من خاليا جذعية
جنينية بشرية ،والسماح بتطور
مفرزة
الخاليا المزروعة إلى خاليا ِ
لال Ìنسولين ،وق ْهر السكري.
يمكن أن يساعد استهداف
مجموعات محددة من الخاليا
المناعية على تجنب ê
االثار الجانبية
المرتبطة بالعقاقير الحالية المثبطة
للمناعة ،وفق رأي الباحثين.
Cell Stem Cell http://doi.org/
)xwg (2014
ا

ا

ب

ا

STEPHEN D. NASH/IUCN/SSC PRIMATE SPECIALIST GROUP

الجلد
عندما تغزو بكتيريا ُم ْم ِرضة
َ
تتم تعبئة خاليا دهنية؛ للمساعدة
على قتل الميكروب ،وذلك وفق
دراسة أُجريت على الفئران.
فقد درس ريتشارد جالو وزمالؤه
ـ بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو
ـ خاليا دهنية تحت جلد فئران،
أصيبت بعدوى Staphylococcus
 .aureusووجد الباحثون أن الخاليا
حجما وعد ًدا في
الدهنية ازدادت ً
المراحل المبكرة من العدوى،
االصابة .كما
وبالقرب من موقع Ì
أيضا زيادة كمية مركب مضاد
الحظوا ً
للميكروبات )كاثيليسيدين( عندما
تطورت الخاليا الدهنية السالف الفأر
والبشر الذين لم يتعرضوا للبكتيريا
وعزز الميكروب
إلى خاليا ناضجةَّ .
إنتاج هذا الجزيء ،الذي أسفر بدوره
عن تباطؤ نمو الخاليا.
كانت الفئران التي لم تتمكن من
إنتاج خاليا دهنية أكثر عرضةً لالÌصابة
بعدوى .S. aureus
)Science 347, 67–71 (2015

با

ب

ا

قد تكون صفائح الجليد الشاسعة
تأثرا
في القارة القطبية الجنوبية أكثر ً
باالحترار مما كان يُعتقَد .فباستخدام

حدد
نموذج حاسوبي ثالثي االبعادَّ ،
ديفيد بوالرد وزمالؤه ـ بجامعة والية
بنسلفانيا في يونيفرسيتي بارك ـ
سبيلين جديدين النهيار الصفائح
الجليدية .يمكن أن تسيل المياه
الذائبة 
واالمطار في صدوع في
الجليد ،مما يؤدي إلى شقوق رأسية.
إضافة إلى ذلك ..قد ينفلق الجليد

الثقيل بالقرب من قمة الصفائح،
مما يفصل ِقط ًَعا ضخمة .وربما
تساعد النتائج في شرح كيفية انهيار
صفيحة جليد شرق القطب الجنوبي
بما يكفي للتسبب في المناسيب
المرتفعة لمياه البحر ،التي حدثت
خالل فترات دافئة على مدار الـ25
مليون سنة الماضية .ومع وضع هذه
ê
يلمح الباحثون
االليات في الحسبانِّ ،
إلى أن صفيحة جليد غرب القطب
الجنوبي قد تنهار بشكل أسرع مما
كان متوق ًَّعا ،أي على مدى عقودً ،
بدال
من قرون ،أو آالف السنين.
Earth Planet. Sci. Lett. 412,
)112–121 (2015

ا

ـــــــا
ــــ
ا

ا

يوضح الحمض النووي من ِكيزان ذ َُرة
ِّ
قديمة كيف انتقل المحصول إلى جنوب
غرب الواليات المتحدة من المكسيك.
تم استزراع الذُّ َرة من النوع البري

االبحاث 

االكثر قراء ًة
في العلوم

ا

ا

غالبا ما تُ َص َّنف الجامعات باستخدام مقاييس تُ ْع َنى بعائد البحوث ،والتأثير
ً
االكاديمي ،لكن درجات مثل تلك التي تنشرها دورية "تايمز للتعليم العالي"
ال تصرح بالكثير عن نوعية حياة الباحثين في تلك المؤسسات .وثمة تدوينة
) (go.nature.com/4bxozjكتبتها متخصصة علم 
االحياء الهيكلية ،جيني
مارتن ،تدعو فيها إلى مقاييس جديدة تخاطب الباحث؛ من أجل ترتيب
الجامعات ـ من بينها مؤشر )السعادة( ـ قوبلت بتعليقات متحمسة على
االعالم االجتماعية .وكتبت جودي برادبي ـ الفيزيائية في الجامعة
وسائل Ì
الوطنية 
االسترالية في كانبيرا ـ في تغريدة لها" :أنا عازمة على زيادة مؤشر
السعادة في مجموعتنا!" .وقالت ستيفاني
NATURE.COM
جانوتشوفسكي هارتلي ـ عالمة الحفاظ في
جامعة تكساس إيه أند إم في كوربوس كريستي
بحاث
جديدا
"طرحا
ـ ً
ً
أيضا على تويتر إن المقترح كان ً
www.nature.com/qulfg7
لمقاييس أكاديمية ...أو ّد أن أدعمها".

ابا

غالبا ما تتم إزالة 
االشجار الصغيرة
ً
من الغابات الصنوبرية في المناطق
الجافة؛ للحد من مخاطر حرائق
الغابات ،لكن دراسة أمريكية كشفت
تهديدا أكبر
تفشي الحشرات يشكل
أن ِّ
ً
من الحرائق على هذه الغابات.
َد َر َس ويليام بيكر ،ومارك وليامز
ـ من جامعة وايومنج في الرامي ـ
سجالت حرائق وتفشي حشرات في
غابات جافة بغرب الواليات المتحدة
من عام  1999إلى  ،2012ووجدا
أن الحشرات تسببت في فقدان
مساحة من الغابات أكبر  5.6مرات
مما فعلت حرائق الغابات .كما
حلَّل الباحثان مسوح 
االراضي من
أواخر القرن التاسع عشر؛ ووجدا أن

االشجار الصغيرة ـ التي قطرها حوالي
تقريبا
 40سم أو أقل ـ شكلت %62
ً
من إجمالي 
االشجار ،وهي نسبة أعلى
مما كان يُعتقَد .وتشير النتائج إلى أن
الغابات كانت سهلة التكيف على مر
التاريخ ،بسبب 
االشجار الصغيرة،
وأن إزالة هذه 
االشجار ـ بهدف
السيطرة على مخاطر الحريق ـ قد
ال تكون صائبة.
Front. Ecol. Evol. http://doi.
)org/zfj (2015

بحاث

تيوسينتي ،وهو عشب غير صالح

لالكل ،منذ أكثر من  6,000سنة في
جنوب المكسيك ،وانتشرت بعد
ذلك في أنحاء 
االمريكتين .وقد
حلّل فريق بحثي بقيادة روت دا
فونسيكا ،وتوماس جيلبرت ـ بجامعة
كوبنهاجن ـ الحمض النووي من 32
عينة ذ َُرة من عدة مواقع أثرية عبر
ِّ
المكسيك وجنوب غرب الواليات
عينة عمرها
المتحدة )في الصورة ِّ
 5,000سنة( .وخلص الباحثون إلى
أن الذُّ َرة بلغت جنوب غرب الواليات
المتحدة منذ حوالي  4,000سنة على
طول طريق المرتفعات في وسط
المكسيك ،وليس عبر طريق ساحلي
على المحيط الهادئ ،مثلما أشارت
دراسات أخرى .وفي غضون ذلك..
تطورت الذُّ َرة إلى محصول أكثر
حالو ًة ومقاومةً للجفاف.
Nature Plants http://doi.org/
)x6p (2015
ا

أ
أ
ربما كان عدد حيوانات الليمور
منخفضا ،حتى
العمالقة في مدغشقر
ً
قبل أن يوشك البشر على إفناء هذا
العدد من الحيوانات.
وجد أعداد الليمور الحية في
تُ َ
مدغشقر فقط ،ويزن أثقل أنواعها 7
االكثر .وكان وزن 
كجم على 
االنواع
العمالقة يبلغ  160كجم .وقد اختفت
هذه 
االنواع من الجزيرة بعد وصول

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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البشر منذ حوالي  2,000سنة .وقام
فريق بحثي بقيادة جورج بيري ـ من
جامعة والية بنسلفانيا في يونيفيرسيتي
بارك ـ بتعيين تسلسل جينومات
الميتوكوندريا من خمسة أنواع ليمور
عينات
عمالقة منقرضة ،بما في ذلك ِّ
متعددة من نوعي Megaladapis
 edwardsiوPalaeopropithecus
) ingensفي الصورة( .ووجد الباحثون
منخفضا في
أن التنوع الجيني كان
ً
كال النوعين ،وهي عالمة على أعداد
الحيوانات الصغيرة.
يرى الباحثون أن أعداد الحيوانات
المنخفضة ،وليس حجم الجسم
الكبير ،هي ما جعلت الليمور
العمالق عرضة بشكل خاص
لخطر االنقراض.
J. Hum. Evol. http://doi.org/
)xwh (2014
ARABICEDITION.NATURE.COM
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بحاث

اب

ح
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بحاث

أ
ا

ا

حدد باحثون دوائر الدماغ التي ترغم
َّ
الفئران على البحث عن حلوى .فقد
عدلت كاي تاي وزمالؤها ـ بمعهد
َّ
ماساتشوستس للتكنولوجيا في
كمبريدج ـ الصفات الوراثية لبعض
الفئران؛ لتقوم الخاليا العصبية في
دائرة الدماغ بالمشاركة في عملية
تمييز المكافأة بإطالق نبضات
تعرضها للضوء .وعندما
كهربية عند ُّ
نشط الباحثون هذه الخاليا ،بحثت
َّ
الحيوانات عن السكر بشكل متكرر
من خالل منفذ في القفص ،حتى
عندما تلقَّت صدمة كهربائية خفيفة
في أقدامها أثناء هذه العملية .وأسفر
تعطيل نبضات الخاليا العصبية عن
توقف سلوك التماس السكر ،لكن
ذلك لم يمنع الفأر من تناول الطعام
العادي .ويرى الباحثون أن استهداف
عالجا ممك ًنا
هذا المسار قد يكون ً
لالÌفراط القهري في تناول الطعام.
)Cell 160, 528–541 (2015
ب

ب

ح

ب

مستوحى
يمكن لصاروخ ذاتي الحركة ـ
َ
من 
االخطبوط ـ أن ينطلق عبر المياه،
مستخدما الطاقة بكفاءة أكبر من
ً
سريعا.
الس َمك الذي يلوذ بالفرار ً
َّ
استلهم جابرييل ويماوث وزمالؤه
ـ بجامعة ساوثهامبتون ،المملكة
المتحدة ـ مناورات هروب 
االخطبوط،
الذي 
يمال جسمه بالماء ،ثم سرعان
مبتعدا .وعلى أساس
ما يطرده ليندفع
ً
شيد الباحثون صاروخهم
هذا المبدأَّ ،
باستخدام هيكل مرن ،نفخوه بضخ
الماء )في الصورة( ،ثم قاسوا سرعة
الصاروخ عندما أطلق السائل من خالل
قاعدته .وعندما انقبض الصاروخ،
حقَّق قوة دفع أكبر بمقدار  2.6مرة من
صاروخ صلب يؤدي المناورة نفسها .من
حجما تحسين
شأن تصنيع روبوت أكبر ً

ا

أ ا
غيرت السدود  %48من مجموع تدفق مياه 
االنهار على
َّ ْ
مستوى العالم .وإذا بُنيت كل السدود المخطَّط لها في
تقريبا.
العقود القليلة المقبلة؛ فسوف تتضاعف هذه النسبة ً
طور جونثر جريل وزمالؤه ـ بجامعة ماكجيل في
َّ
تجزئ السدود تدفُّق
مونتريال ،كندا ـ طريقتين لتحليل كيف ِّ

قائما،
االنهار وتنظمها .وقاموا بحساب كيف أثَّر ًّ 6,374
سدا  ً
المقترحة على حجم االنهار
أو )قد تؤثر( السدود الـ3,377
َ
أداء تسارعه ،وفقًا لحساب الباحثين
الذين ألمحوا إلى أن تقنيتهم يمكن أن
ستخدم في مركبات تحت الماء.
تُ َ
Bioinspir. Biomim. http://
dx.doi.org/10.1088/1748)3190/10/1/016016 (2015
ا

ح

ا ح

ا

قاس باحثون القوى الديناميكية
الهوائية الناجمة عن طائر يحلِّق في
الهواء داخل صندوق .وحتى ê
االن،
يقدر الرفع الديناميكي الهوائي
لم َّ
للحيوانات حرة الطيران إال باستخدام
نماذج .وقد قام ديفيد ِل ْن ِت ْنك وزمالؤه
ـ بجامعة ستانفورد في والية
كاليفورنيا ـ ببناء جهاز مغلق؛
لقياس القوى التي تولِّدها
أجنحة طائر أثناء الطيران
ُوحظ ّأن مع كل رفرفة،
مباشرة .ول ِ
يبذل الهواء المتحرك قوة على جدران

ا

في أنحاء العالم ما بين عامي  1930و .2030ووجد الباحثون
تغييرات كبيرة في تدفق المياه الموجود في أنهار معينة،
مثل نهر بارانا في أمريكا الجنوبية )في الصورة( .وقد تنشأ
ê
مزمع بناؤها على حوض
أكبر االثار المستقبلية من سدود َ

الحد
االمازون .ومن شأن النماذج أن تساعد المهندسين على ّ
ê
من االثار البيئية للسدود الجديدة.
)Environ. Res. Lett. 10, 015001 (2015

الصندوق ،يتم التقاطها بواسطة
وتمت مزامنة هذه
أجهزة استشعارّ .
Ìاالشارات مع تلك الصادرة عن كاميرا
عالية السرعة ،التي تسجل رحلة طائر
من جانب من الصندوق إلى جانب آخر.
وأكَّد الباحثون النتائج السابقة من حيث
إن كل ضربة من أجنحة الطيور السفل
ِّتولد قوة كافية لرفع ضعف وزن جسم
الحيوان في الهواء .ويقول الباحثون
إنه يمكن استخدام الجهاز مع حيوانات
أخرى ،وروبوتات حرة الطيران.
J. R. Soc. Interface 12,
)20141283 (2015
ا

ا

ب ا
النظر في أحد
أمعن كيميائيون
َ
التفاعالت الكيميائية التقليدية؛ ينتج
عنه االنفجار الذي يحدث عندما
يالمس فلز الصوديوم الماء ،وراجعوا
أسباب حدوثه.

المعدن
ينتج
ُ
عند مالمسته الماءِ ،
هيدروكسيد الصوديوم ،والهيدروجين،
أيضا حرارة ،كان يُعتقَد أنها
وينتج ً
ِ
وتسبب االنفجار.
الهيدروجين،
تشعل
ِّ
ولدراسة هذا التفاعل ،استخدم بافل
يونجفيرث وزمالؤه ـ بأكاديمية العلوم
التشيكية في براغ ـ كاميرات عالية
السرعة؛ اللتقاط تفاعل قطرة لمزيج
سائل من الصوديوم والبوتاسيوم مع
الماء عند درجة حرارة الغرفة .ووجد
الباحثون أن أشواك من المعدن تنطلق
من القطرة بعد  0.4ملِّي ثانية فقط من
دخولها الماء ،وهذا أسرع من أن ينتج
بسبب حرارة .وكشفت محاكاة حاسوبية
أن كل ذ ََّرة صوديوم على سطح كتلة
صغيرة تفقد إلكترونًا في خالل بيكو
ثانية ،أو أكثر ً
قليال .وسرعان ما تتنافر

االيونات موجبة الشحنة مع بعضها
البعض ،مما يتسبب في االنفجار ،بينما
تولِّد أشواك المعدن البارزة مساحة
سطح جديدة؛ الستمرار التفاعل.
Nature Chem. http://dx.doi.
org/10.1038/nchem.2161
)(2015
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JORGE SAENZ/AP

ا

ح

أ

با

ا

تمارس إناث فهود البوما التي تعيش
الصيد
بالقرب من التجمعات البشرية
َ
أكثر من الحيوانات الموجودة في
المناطق 
االقل سكانًا ،لكنها تقضي
وق ًتا أقل في تناول فرائسها .قد
يتسبب البشر في انخفاض أعداد
الحيوانات البرية ،ولكن أثرهم على
وضوحا .لهذا..
سلوك الحيوان أقل
ً
َو َس َمت جوستين سميث وزمالؤها ـ
بجامعة كاليفورنيا ،سانتا كروز ـ 30
حيوان بوما  Puma concolorفي
والية كاليفورنيا ،وتعقّبوا تحركاتها
في مناطق ذات أربع كثافات سكانية
مختلفة .وفي مواقع القتل القريبة
من أكثر المناطق كثافة سكانية ،وجد
الباحثون أن إناث البوما أمضت وقتا
أقل بنسبة  %42في التهام فرائسها
من تلك الموجودة في المناطق

االقل سكانًا .ولتعويض ذلك ..قتلت

تعقدا
Ì
االناث في الموائل االكثر ً
غزالنًا أكثر بمقدار  .%36ومن المرجح
أن الخوف من البشر يعزز التغير
السلوكي هذا ،الذي قد تكون له آثار
أخرى على النظام البيئي ،مثل زيادة
أعداد حيوانات نبش القمامة ،وحتى
االنجابية Ìالناث
المساس بالصحة Ì
البوما ،كما يرى الباحثون.
Proc. R. Soc. B 282, 20142711
)(2015

ا

W. RATCLIFF ET AL., NATURE COMMUN./CC BY

هناك مادة إسفنجية خفيفة كالهواء،
مجعدة من
مصنوعة من صفائح ّ
ذرات الكربون ،تجمع بين أفضل
خصائص المطاط والفلين ،عندما
تمتص السائل وتُط ِْلقه .تستعيد
المادة شكلها الطبيعي بعد
انضغاطها ،وال تنتفخ جوانبها
جمع راي باوجمان
عند عصرهاَ .
ـ من جامعة تكساس في داالس ـ
ويونجشنج تشن ـ من جامعة نانكاى
فى تيانجين ،بالصين ـ وزمالؤهما
صفائح رقيقة من أكسيد الجرافين
تحت ضغوط عالية في َو َسطَي
كحول وماء ،ومن ثم جفَّفوها
بالتجميد والتسخين؛ لتصنيع المادة
وبين الباحثون
الهالمية الهوائيةَّ .
االسفنج الذي صنعوه يمكن أن
أن Ì
يمتص أكثر من  1,000ضعف وزنه

من زيت المحرك ،ويُط ِْلق الزيت عند
انضغاطه .والمادة أكثر انضغاطًا
أيضا من المطاط العادي في درجات
ً
حرارة تتراوح من  -196درجة مئوية
إلى  900درجة مئوية.
يقول الباحثون إن مزيج
الخصائص هذا يعني أن الهالم
ستخدم بمثابة عضالت
َ
الهوائي قد يُ
اصطناعية تنقبض ،بدون أن
يزداد ُس ْمكها.
)Nature Commun. 6, 6141 (2015
ا

ا
ا

أ

أ

الدخان الموجود في
يمكن أن يزيد
ُ
الهواء من احتمال تشكُّل 
االعاصير،
ََ
وازدياد ِش ّدتهاَ .د َر َس بابلو سايدي
وزمالؤه ـ بجامعة أيوا في أيوا سيتي
ـ هبوب إعصار أسفر عن مقتل أكثر
من  300شخص في إبريل  2011في
هب
جنوب شرق الواليات المتحدةَّ .
االعصار عندما انجرفت جزيئات دخان
Ì
من حرائق في أمريكا الوسطى فوق
المنطقة ،أ َّدت ـ كما تشير حسابات
الباحثين ـ إلى تغيرات في الغالف
الجوي ،مثل غيوم أكثف وأقل ارتفا ًعا.
تجت عن هذه العوامل آثار عديدة
نَ َ
صد أقوى للرياح ،مما
منها
متعاقبة،
ّ
يزيد من احتمال تشكُّل 
االعاصير،
بحيث تصبح أشد وطأة في المناطق
المعرضة للعواصف .يقول الباحثون
إنه ينبغي على خبراء 
االرصاد الجوية
أن يأخذوا عامل وجود الدخان في
قاس.
االعتبار عند التنبؤ بطقس ٍ
Geophys. Res. Lett. http://doi.
)org/zqq (2015

أ

با

ب

إن أيسلندا ِآخذة في االرتفاع بمعدل
ّ
أسرع من تقديرات سابقة لذلك،
ربما بسبب اختفاء كتل جليدية.
وعندما ذابت القمم الجليدية في
نهاية العصر الجليدي 
االخير،

نظرا إلى انخفاض
ارتفعت االرضً ،
وزن الجليد فوقها .مع ذلك ..كان
االشارة
من الصعب استخالص هذه Ì
تغير المناخ الحديث .وقد
من آثار ُّ
درس فريق من الباحثين بقيادة
كاثلين كومبتون ـ من جامعة أريزونا
في توكسون ـ بيانات أكثر من
خمس سنوات ُجمعت من أكثر من

بحاث

ـــــــا
ــــ

االبحاث 

االكثر قراء ًة
في العلوم

ا

بحاث

اتيجيا للباحثين
يُ َع ّد البت في وجهة تقديم مخطوطة علمية قر ًارا استر ًّ
الذين يوازنون بين الرغبة في تحقيق تأثير كبير ،والحاجة إلى نشر سريع.
وقد حاول عا ِل َما بيئة حل هذا اللغز من خالل إنشاء نماذج رياضية تقيس
أي من دوريات البيئة ،البالغة  61دورية.
القيمة المحتملة للتقديم إلى ٍّ
ففي دراسة أُجريت في "بلوس وان"  ،PLos ONEخلص الباحثان إلى أن
دوريّات "إيكولوجي ليترز"  ،Ecology Lettersو"إيكولوجيكال مونوجرافس"
 ،Ecological monographsو"بلوس وان" تُ َع ّد خيارات جيدة للباحثين
كبيرا من االستشهادات مع أوقات مراجعة سريعة
الذين ينشدون عد ًدا ً
االعالم االجتماعية عن تقديرهم للجهد
نسبيا .وأعرب الباحثون على وسائل Ì
ًّ
المبذول في تلك الدراسة .و َكتب روس ماونس ـ عالم 
االحياء التطورية
ِ
َ
بجامعة باث ،المملكة المتحدة ـ في تغريدة له" :هذا مثير حقًّا لالهتمام"،
لكن مارسيل هوليوك ـ رئيس تحرير "إيكولوجي ليترز" ـ يقول إن التحليل
ينطوي على أوجه قصور ،وإنه "مفيد للغاية
NATURE.COM
أي
لمؤلف مبتدئ ،ليس له خبرة في تقرير ِّ
الدوريات التي يجب استهدافها".
بحاث
PLoS ONE 10, e0115451
www.nature.com/9cn2vq
)(2015
 60محطة لنظام تحديد المواقع
العالمي عبر أيسلندا .كانت أجزاء
من وسط أيسلندا ترتفع بأكثر من
ِّيمترا في السنة .وهذا المعدل
 30مل ً
في ازدياد مستمر؛ ربما بسبب ذوبان
أسرع للجليد منذ عام .1980
Geophys. Res. Lett. http://dx.doi.
org/10.1002/2014GL062446
)(2015

ا
تحور جيني يحدث في الخميرة
هناك ُّ
يحولها إلى كائن متعدد
الخلية،
وحيدة
ِّ
ويلمح إلى كيفية تطور تعدد
الخاليا،
ِّ
الخاليا .درس وليام راتكليف وزمالؤه
ـ بمعهد جورجيا
للتكنولوجيا في
أتالنتا ـ ساللة
من الخميرة
Saccharomyces
 cerevisiaeتظل
فيها الخاليا الوليدة
متصلة بالخلية

االم بعد انقسامها؛
ويؤدي ذلك إلى
خميرة "رقاقة
الثلج" متعددة
الخاليا .وعبر
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نمذجة رياضية لطريقة انفصال
مجموعات الخاليا ،خلص الباحثون إلى
أن طريقة النمو هذه تجعل الخاليا
اثيا .وهذا
في كل مجموعة متشابهة ور ًّ
يتيح أن يعمل االنتقاء الطبيعي على
مجموعاتً ،
بدال من خاليا فردية؛
يعجل تطور تعدد الخاليا.
بحيث ِّ
تحور في جين ترميز البروتين
ويؤدي ُّ
 ACE2إلى تشكيل التجمعات.
يوما من االنتقاء ) 400جيل(،
بعد ً 60
نشأت خاليا خميرة أكبر )في الصورة،
على اليمين ،طول معيار القياس 50
ميكرومترا( ،مقارنةً بتلك التي عمرها 14
ً
يوما )إلى اليسار( .وتُظ ِْهر النتائج كيف
ً
يمكن لطفرة واحدة أن تخلق مجموعات
متعددة الخاليا ،وتم ِّهد الطريق لتطور
مستقبلي من التعقيد العضوي.
Nature Commun. 6, 6102
)(2015

ب

|
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ـ
أ

ـا

مـوجــــز 
االخــبـــــار

ث
NZ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & TRADE/AP

با

في الثالثين من ديسمبر الماضي ،أنزلت
علميا ،بسبب حدوث
مبكرا بالونًا ًّ
"ناسا" ً
تسريب به .انطلق البالون فائق الضغط
في الثامن والعشرين من ديسمبر
الماضي من القارة القطبية الجنوبية،
مزهوا بالتصميم الجديد الذي كان
ًّ
من المتوقع أن يبقيه محلقًا في الهواء
لمدة تصل إلى مئة يوم ،أو أكثر .وكان
البالون ـ الذي يبلغ حجمه  532,000متر
مكعب ـ يحمل تليسكوبًا يعمل بأشعة
جاما ،يُعرف باسم المطياف والمصور
"كومبتون" Compton Spectrometer
and Imager؛ للبحث عن الفوتونات
عالية الطاقة ،المتدفقة من الكون.
)انظرNature http://doi.org/x2q; :
 .(2014وفي سياق متصل ،انطلق
بنجاح البالون "أنيتا"  ،ANITAوالبالون
"سبايدر"  SPIDERمن القارة القطبية
الجنوبية ،ويقومان ê
االن بتجميع
المعلومات ،طبقًا للمخطط.

ولَّد انفجار بركاني في أرخبيل تونجا بالمحيط الهادئ
جزير ًة جديدة .بدأ البخار والرماد في التصاعد في الشهر
الماضي بين جزيرتي هونجا تونجا ،وهونجا ها أباي على
كيلومترا شمال جزيرة تونجاتابو،
بُ ْعد ما يقرب من 60
ً
الجزيرة 
االساسية بالمملكةّ .أم الجزيرة حديثة الميالد ،فقد
اخترقت السطح في حوالي العشرين من ديسمبر .2014

أبحاث ب

مختبر أبحاث من
افتتحت الصين أول َ
المستوى الرابع للسالمة البيولوجية في
الواحد والثالثين من يناير الماضي ،مما
مم ِرضة خطرة،
يتيح العمل على كائنات ْ
تقوم 
االكاديمية
االيبوال.
مثل فيروس Ì
الصينية للعلوم بتمويل وإدارة مختبر
"ووهان" الوطني للسالمة البيولوجية.
وقد جاءت الموافقة على إنشاء
المختبر في عام  ،2003بعد أن أظهر
تفشي فيروس "سارس" نقا َط الضعف
التي تعانيها الدولة في التعامل مع

االمراض الناشئة .استعانت الصين
بمساعدة فرنسية؛ لتصميم المنشأة
التي تخطِّط الستخدامها في تطوير
تقنيات تشخيصية ،ولقاحات 
لالمراض
سريعة االنتشار.

ا

ا

في الثاني والعشرين من يناير الماضي،
حركت دوريّة "بوليتين أوف ذي أَتُ ِوميك
َّ
ساينتيستس" Bulletin of the Atomic
 Scientistsعقرب الدقائق بساعة
النهاية ،التي صنعتها الدوريّة ،ليقترب
بمقدار دقيقتين نحو منتصف الليل،
مما يرمز إلى أن الكوكب اقترب من
مواجهة كارثة عالمية .ذكرت المجلة
ـ التي َّأسسها فيزيائيون ،ومقرها في
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ب

شيكاغو بوالية إيلينوي ـ أن سبب
ذلك التعديل هو التغير المناخي غير
المراقَب ،والتهديد الذي تشكله الزيادة
غير العادية في ترسانات 
االسلحة
ê
النووية .هذه الساعة تقف االن قبل
وقت منتصف الليل بثالث دقائق ،وهو
أقرب وقت من منتصف الليل وقفت
عنده منذ عام  ،1984ولكن أبعد
مما وقفت عليه في عام  1953بعد
االختبار 
االول للقنبلة الهيدروجينية،
حيث وقفت عقارب الساعة وقتها عند
دقيقتين قبل منتصف الليل.

ا

ا

فاز عا ِلم البراكين ستيفين سباركس ـ
من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة
ـ بجائزة "فيتليسين"  ،Vetlesenإحدى
الجوائز الرفيعة في مجال علوم 
االرض،
وتبلغ قيمتها  250ألف دوالر أمريكي.

ا ب ا

وفي منتصف شهر يناير الماضي ،قامت مجموعة من علماء
البراكين َبرفْع قياسات الجزيرة؛ ليجدوا أن مساحتها تمتد
وأن ارتفاعها يصل إلى  100متر.
إلى حوالي  1.8كيلومترّ ،
هذا ..وقد نشأت جزيرة مماثلة في أعقاب االنفجار 
االخير
للبركان الذي وقع في عام  ،2009لكن أمواج المحيط
جرفتها في خالل أسابيع.

كانت تلك الجائزة ـ التي أُعلن عنها في
تقديرا
العشرين من يناير الماضي ـ
ً
لدراساته الميدانية ،وأعماله المعملية
التي أسهمت في وضع معايير لعلم
البراكين وتحديثه .قاد سباركس َر ّد الفعل
الحكومي بالمملكة تجاه الفوران البركاني
الذي بدأ في عام  1995في جزيرة
حاليا
مونتسيرات الكاريبية .وتركِّز أعماله ًّ
على الخطر العالمي للبراكين.

تطورا في
واليابان ،والواليات المتحدة ً
تكنولوجيا الهبوط ،والتنقل ،والتصوير،

مبدئيا .وفازت
وذلك على سطح االرض ًّ
شركة "أستروبوتيك"  -وهي شركة متفرعة
من جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج
بوالية بنسلفانيا -بجوائز في المجاالت
الثالثة .ق ُِّد َمت الجوائز بعد تقدم بطيء
نحو التحدي 
االساسي لنيل الثالثين
مليون دوالر ،الذي كان قد ُح ِّدد له
ميعاد نهائي في عام .2012

في السادس والعشرين من يناير
الماضي ،فازت خمسة فرق بجوائز
"المنجزات" ،وهي جزء من جائزة "جوجل
لونار إكس برايز" .تأسست تلك الجوائز
قدر بـ  5.25مليون دوالر أمريكي
ـ التي تُ َّ
تقديرا للخطوات
2014؛
عام
ـ في
المبذولة نحو الهدف ً 
االكبر للجائزة،
وهو الهبوط بمركبة فضائية خاصة على
القمر في نهاية عام  .2016أظهرت
الفرق القادمة من ألمانيا ،والهند،

أبحاث

ب

من الممكن اعتبار تاريخ أول اختبار
للقنبلة الذرية في السادس عشر
من يوليو عام  1945في والية
نيومكسيكو البداية الرسمية لحقبة

االنثروبوسين ،وهي وحدة مقترحة
من الزمن الجيولوجي تشير إلى فترة
االنسان على الكوكب .ففي ورقة
تأثير Ì
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ا
FRANS LANTING, MINT IMAGES/SPL

بحثية نُشرت في الثاني عشر من يناير
عضوا
الماضي ،دلَّل ستة وعشرون ً
في مجموعة عمل متخصصة في علم
طبقات الصخور على أن العناصر
المشعة التي انتشرت بسبب ذلك
االختبار وما تاله من اختبارات نووية
تحول محسوسة عن حقبة
تمثل نقطة ُّ
الهولوسين الحاليةJ. Zalasiewicz) .
et al. Quat. Int. http://doi.org/
 .(zjf; 2015تخطِّط المجموعة لالنتهاء
إلى توصية نهائية حول إمكانية وكيفية
تحديد حقبة 
االنثروبوسين في عام
 .2016لالطالع على المزيد ..انظر:
.go.nature.com/serlrs

أ

ا

صنفت المنظمةُ العالمية 
لالرصاد
َ َّ
رسميا عام 2014
الجوية
)ًّ (WMO
باعتباره أكثر 
االعوام دف ًئا منذ بدء
تسجيل درجات الحرارة حدي ًثا .فوفقًا
لتحليل المجموعات البيانية الثالث

استخداما بشأن المناخ العالمي،
االكثر
ً
تقريبا،
التي تم ْ
جمعها منذ عام ً 1880
سجل متوسط درجة حرارة الجو العالمي
َّ
في العام الماضي زيادة قدرها 0.57
درجة مئوية فوق متوسط درجة الحرارة
في الفترة المرجعية من عام  ،1961حتى
عام  ،1990وهو  14.00درجة .تشير
المنظمة العالمية 
لالرصاد الجوية إلى أن
المسجلة
عاما
عاما من
14
إجمالي الـً 15
َّ
االعوام 
ضمن ً 
االكثر دف ًئا وقعت في
وو ِجد أن
القرن الواحد والعشرينُ .
االعوام 
التفاوت بين 
االكثر سخونة ـ
وهي أعوام  ،2014و ،2010و 2005ـ
بسيط ،وال يتعدى أجزاء من مئة من
الدرجة ،وأقل من هامش عدم التيقُّن
من القياسات.

SOURCE: AAAS/PEW RESEARCH CENTER

ا ا


العلْم بشكل
يدعم الجمهور االمريكي ِ
عام .وهذا ال ينفي حقيقة وجود فجوة
كبيرة بينه وبين العلماء فيما يتعلق
ببعض القضايا المثيرة للجدل .فقد
أظهر استطالع للرأي ـ أجرته الجمعية

االمريكية لتطوير العلوم )،(AAAS
ومركز "بيو"  Pewللدراسات ،ومركز

لالفكار المبتكرة في واشنطن دي سي ـ
من ألفي شخص با ِلغ مشارك أن %79
العلْم جعل الحياة أكثر سهولة
يرون أن ِ
الغلب البشر .وقد ترك ذلك االستطال ُع
الهوة بينهم
الباحثين في حيرة من تلك ّ
وبين العامة في موضوعات معينة.
لالطالع على المزيد ..انظر:
.go.nature.com/jnljfu

يسمح بزراعة المزيد من المحاصيل
اثيا بدول االتحاد
َّ
المعدلة ور ًّ

االوروبي .وبموجب اتفاقية تمت
مناقشتها في شهر ديسمبر الماضي
)انظرNature http://doi.org/:
 (xmq; 2014وأُ ِق َّرت في الثالث عشر
من يناير الماضي ،ستظل المحاصيل
معتمدة على مستوى دول االتحاد

االوروبي ،مع إمكانية أن تحظر

محليا.
الدول االعضاء استخدامها ًّ
تأزم الموقف بين الدول المؤيدة
إن ُّ
ّ
والدول المعارضة لتلك المحاصيل
أي
كان سيؤدي إلى صعوبة زراعة ٍّ
اثيا داخل
من
المحاصيل المعدلة ور ًّ
االتحاد 
رحب بعض
وقد
وروبي.
اال
َّ
الباحثين بالتسوية ،على الرغم
من انتقاد المجموعات المعارضة
للمحاصيل المعدلة ،والقائمين
على صناعة التكنولوجيا الحيوية
لتلك التسوية.

ا ا

ـ


للس َمك
أعلنت المؤسسة االمريكية َّ
والحياة البرية ـ في التاسع والعشرين
من ديسمبر الماضي ـ أنها ستعيد النظر
في إمكانية إضافة إحدى فصائل الفراشة
الملكية Danaus plexippus plexippus

المعرضة
المهددة أو
ضمن قائمة االنواع َّ
َّ

لالنقراض ،بموجب قانون االنواع
المهددة باالنقراض .ففي كل عام،
تهاجر أعداد كبيرة من الفراشات الملكية
لمسافات بعيدة عبر أمريكا الشمالية
االعوام 
)في الصورة( ،إال أن 
االخيرة

انخفاضا في تلك االعداد )انظر:
شهدت
ً
ّ .(Nature 506,10; 2014إن تَ َب ُّدد البيئة
التي تعيش فيها تلك الفراشات يهدد
بقاءها ،وكذلك فإن استخدام المبيدات
الزراعية َقلَّل من توافر نبات حشيشة
اللبن ،وهي المصدر الغذائي الوحيد
ليرقات الفراشة.

ا

أ

Nature

سيضطلع ناشر دورية  Natureمع
الناشر "شبرينجر ساينس  +بيزنس
ميديا" ـ التي تقع في برلين ـ بالقيام
بدمج بين الكيانين ،وذلك وفقًا لما
أعلنته شركاتهما 
االم في الخامس
عشر من يناير الماضي .أعلنت
الشركتان أن "ماكميالن ساينس أند
إديوكيشن" ـ الواقعة في لندن ،والتي
تملك كل الدوريات التي تحمل اسم
 Natureـ ستدمج أعمال النشر مع
دار"شبرينجر"؛ لتكوين شركة قوامها
يزيد على  13ألف موظف ،وحجم
يقدر بحوالي 1.5
أعمال
متداول َّ
َ

حا

قام البرلمان 
االوروبي بتحويل تسوية
سياسية إلى قانون ،من شأنه أن

ـ

َ
ف استطال ْرأي ،أجرته الجمعية األمريكية لتطوير العلوم ،ومركز "بيو" للدراسات،
كشف
كش
عن أنه في الق ايا الساخنة المثيرة للجدل يختلف العلماء والعامة بشدة.
العلماء

الجمهور األمريكي

الت ير المناخي في األغلب
هو نتيجة ل نشطة البشرية

%50

المعدلة
تناول األغذية
ُ
َّ
صحيا
آمن
ورا ًّيا ِ
ًّ

%88

%37

تطور ا نسان
َ
عبر الزمن

%98

%65

ضرورة إنشاء المزيد من
محطات الطاقة النووية

%65

%45

تأييد استخدام الحيوانات
في التجارب
ال بد أن تكون تطعيمات الطفولة
ـ مثل اللقا المشترك للحصبة،
إلزامية
والنكاف ،والحصبة األلمانية ـ
ّ

%87

%89

%47
%68
0
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مليار يورو ) 1.7مليار دوالر أمريكي(.
الدمج ٌّكل من مجموعة
اتفق على ْ
"هولتزبرينك"  Holtzbrinckللنشر،
التي تقع في مدينة شتوتجارت

االلمانية ،والتي تملك "ماكميالن"،
وشركة "بي سي بارتنرز" BC Partners
التي تقع في لندن ،والتي اشترت
"شبرينجر" في عام  ،2013في صفقة
تقدر بحوالي  3.1مليار يورو .لالطالع
َّ
على المزيد ..انظرgo.nature. :
com/5rcn9i

ا

أطلقت شركة "جونو ثيرابيوتيكس"
المتخصصة في تصنيع عالجات
لمرض السرطان أكبر طرح ّأولي
لالكتتاب العام تشهده الشركات
المتخصصة في مجال التكنولوجيا
الحيوية في  ،2014حيث بلغت
قيمتها بنهاية العام الماضي ما يزيد
على  4.7مليار دوالر أمريكي .تعمل
الشركة ـ التي يقع مقرها الرئيس في
سياتل بواشنطن ـ على تطوير أساليب
من أجل هندسة خاليا مناعية تقاوم
السرطان )انظرNature 516, 156; :
 .(2014وكان ط َْرح شركة "جونو
ثيرابيوتيكس" في التاسع عشر من
ديسمبر الماضي بقيمة  264.6مليون
دوالر ،إال أن سعر السهم قفز من
دوالرا إلى  52.22دوالر بنهاية
24
ً
عام .2014

ا

أعلنت دار النشر بجامعة كاليفورنيا
في العشرين من يناير الماضي
عن خطط Ìالنشاء دوريّتين بنظام
الوصول المفتوح :
االولى دوريّة
سمى "كوالبرا" ،Collabra
ضخمة ،تُ َّ
ستنشر مقاالت بحثية في علوم
الطب الحيوي ،وعلوم الحياة،
والعلوم البيئية واالجتماعية،
وستدفع للمراجعين والمحررين
ً
ماليا غير معتاد العمالهم.
مقابال ًّ
وسيتاح لهم الخيار ..إما أن يتبرعوا
بالنقود التي سيحصلون عليها
لتمويل أوراق بحثية أخرى تنشرها
"كوالبرا" ،أو يعطونها لمؤسساتهم؛
للدفع مقابل الدخول المفتوح.
أما الثانية ،وتُدعى "لومينوس"
 ،Luminosفستنشر دراسات بحثية
أحادية الموضوع.
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80

%100

ARABICEDITION.NATURE.COM
ـ
ا

اب

ح

go.nature.com/hntmqc

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

ب

|

ﻣﺎرس

17 | 2 0 1 5

أ ـــــا
النسخة الرقمية لجزيرة
»موريا« ستوفر ً
سبيال لمحاكاة نظام
20
بيئي كامل

ـ

ح ا توسيع
المستخدمة في
مجال السفن
َ
29
مسح قاع البحر

نتيجة مهمة تحولت إلى
تموجات
رؤية وهمية ،وما زال البحث عن ُّ
الكون 
24
مستمرا
االول
ً

ا السيارات
ا
ذاتية القيادة أمل قابل للتحقق في أقل
30
من عشر سنوات

PETER REJCEK/NATL SCI. FOUNDATION

ب

ا

BICEP2

ا

ب

ا

ا

ب

ا

ح ا

رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺟـﺔ اﻟﺠـﺎذﺑﻴـﺔ
ﻓﻲ ﻃـﻮرﻫﺎ اﻟﺘـﺎﻟﻲ
نتيجة مهمة تحولت إلى رؤية وهمية ،وما زال البحث عن تموجات الكون 
مستمرا.
االول
ُّ
ً
ب

عندما رصد الباحثون بالفريق الفيزيائي الذي يدير
تليسكوب القطب الجنوبي الراديوي  BICEP2ما بدا أنه
إشارة من فجر الزمن ،غمرتهم فرحة النصر الزاهية .فقد
كانوا في رحلة بحث عن نمط ضمن 
االمواج الراديوية

توسع بسرعة خالل الجزء االول
الكونية قد يؤكد أن الكون َّ
من الثانية من وجوده ،إال أن احتمالية العثور على إشارة

إن وجدت من
دالة على ذلك كان ضعيفًا ًّ
جدا دون شكْ ،
حيث المبدأ .وفي هذا الصدد ،يقول كولين بيشوف،
الباحث في علم الكون في مركز هارفارد سميثونيان
للفيزياء الفلكية في كمبريدج – ماساتشوستس ،وأحد
جميعا أن
أعضاء فريق تشغيل التليسكوب» :اعتقدنا
ً
ً
طويال« ،ثم بدا لوهلة ،أن
هذا البحث سيستغرق وق ًتا
الطبيعة كائن رحيم بنا.
والحقيقة أن الطبيعة لم تكن كذلك ..فبعد صدور
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االعالن بقليل ،وفي أجواء يغمرها الهرج والمرج ،الح
Ò
االسئلة واالستفسارات في 
تيار 
االفق منذ شهر مارس
الماضي .واعتمد تحليل فريق تشغيل تليسكوب BICEP2
على نسق متشابك في استقطاب أشعة خلفية 
االمواج
الكونية الصغرى  ،CMBوهي التي تنبع من الضوء الناجم
أرجع الفريق النسق المتشابك،
عن االنفجار العظيمَ .
المعروف 
باالنماط البائية ) ،(B modesإلى أمواج
الجاذبية ،وهي تلك التموجات في نطاق الزمان-المكان
ب

|

ﻣﺎرس
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أ ـــــــــــا

التي تولدت أثناء اللحظات 
االولى من عمر الكون.
ويرى الباحثون في علم الكون ،دون دليل علمي ملموس،
صاخبا
قصيرا
طورا
أن الكون قد شهد أثناء تلك الفترة ً
ً
ً
لكن في سبتمبر
من التوسع ،يُعرف »بالتضخم الكوني«ْ ،
الماضي ،أوحت نتائج تليسكوب المركبة »بالنك« ،التابع

أيضا أن
لوكالة الفضاء االوروبية ،أن الغبار الذي يمكن ً
ً
مسؤوال عن إشارة النصر
مستقطبا ،قد يكون
يُ ِشع ضو ًءا
ً
الصادرة من تليسكوب .BICEP2
في نهاية شهر يناير الماضي ،تأكدت تلك المخاوف
االعالن الذي طال انتظاره عن نتائج تحليل
بعد إصدار Ò
مشترك أجراه فريقا عمل تليسكوب  BICEP2التابع للمركبة
»بالنك« )انظر .(go.nature.com/muyr3z:وفي الثالثين
من يناير الماضي ،وصف باحثون من الفريقين كيفية
مقارنة البيانات التي سجلها فريق تليسكوب  BICEP2مع
البيانات التي سجلها تليسكوب المركبة »بالنك« للبقعة
ذاتها من السماء ،لكن عند تردد أعلى ،حيث نَ َسب
تقريبا .وبعد
كليا إلى الغبار
الراصدون مصدر Ò
ً
االشارة ًّ
االشارة المعروف أن مصدره الغبار ،تبقت
تحديد جزء Ò
جدا ونتائج إحصائية موثوقة ،تهبط بسقف
إشارة ضئيلة ًّ
ó
كثيرا Òالزاحة الظالم عن اكتشاف ذي مغزى .ومن
االمال ً
ó
ثم ،ليس هناك االن مبرر لالعتقاد بأن فريق تليسكوب
 BICEP2قد رصد شي ًئا سوى غبار ،لكن ما زال من المحتمل
العثور على دليل لموجات الجاذبية في إشعاع الخلفية
االشارة المتبقية بمزيد من
الكونية ،من خالل استقصاء Ò
التفصيل ،وبإجراء مسوح مختلفة للسماء عند ترددات
دروسا من نتائج تليسكوب
مختلفة .فلقد تعلم الفريق
ً
 BICEP2وتليسكوب المركبة »بالنك« ،ويطبقها حالًّيا في
كواشف جديدة.
في يوم مشرق من شهر ديسمبر  ،2014وبينما كان
فريق عمل تليسكوب  BICEP2يضع اللمسات 
االخيرة على
مقالة مشتركة مع فريق »بالنك« البحثي ،كان بيشوف
في عنبر ضخم شبه خال في مركز هارفارد ،وكان ينتهي
من تحديث أحد أجهزة التليسكوب الخمسة المعروفة
أيضا في القطب
»بمصفوفة كيك«  ،Keckالتي تقع ً
الجنوبي .وقد أضيفت نتائج المصفوفة ،التي بدأت
العمل الول مرة في عام  ،2011بالمقالة التحليلية ،وال

شك أن نتائجها ستكون حاسمة في رحلة البحث عن موجة
الجاذبية القادمة.
يتمتع كل جهاز من أجهزة تليسكوب مصفوفة »كيك«
بدرجة حساسية عالية تعادل درجة استشعار تليسكوب
االشارات
 ،BICEP2مما يمكِّن المصفوفة من قياس Ò
الخافتة ،التي اك ُتشفت على شكل فوارق في درجة الحرارة
جديدا ،وهو
دورا
ً
»كيك« ً
بدقة أعلى .وستؤدي مصفوفة ِ
فحص الغبار ،حيث جرى توليف اثنين من تليسكوباتها
لرصد الضوء المستقطب عند تردد أعلى من تردد تليسكوب
 .BICEP2وعند الترددات العالية ،سيصير من المتوقع أن
يستقطب الغبار أشعة أمواج الخلفية الكونية الصغرى
بصورة أقوى ،حيث إن قياس االستقطاب القائم على
الغبار بدقة أعلى من دقة مركبة »بالنك« يمكن أن
إحصائيا لالÒشارة الصغيرة المتبقية في بيانات
يعطي ثقال
ًّ
االشارة آتية من موجات
تليسكوب  ،BICEP2إذا كانت تلك Ò
جاذبية الكون 
االول من حيث المبدأ.
ستتم مساعدة المصفوفة »كيك« ببديل تليسكوب
 ،BICEP2أي  ،BICEP3الذي يتمتع بحساسية مصفوفة
»كيك« نفسها داخل وحدة واحدة .وقد بدأت المصفوفة
ِ
في مرحلة الجمع الفعلي للبيانات ،وأصبحت جاهزة
للعمل في نهاية فبراير الماضي مع نهاية صيف القارة
القطبية الجنوبية .وعلى غرار تليسكوب  ،BICEP2سوف
يبحث التليسكوب البديل عن أنماط بائية ناجمة عن أمواج
الجاذبية ،لكن بدقة وحساسية أكبر .وهذا ما يسمح له
بكشف بصمات أشد ضآلة ضمن أشعة خلفية 
االمواج
الكونية الصغرى .ويفيد بيشوف أن »الباحثين سيقومون
بعمل مسح للسماء عند التردد  ،GHz 95وهو تردد أقل
من التردد السابق الذي استخدمه التحليل المشترك مع
فريق تليسكوب »بالنك« ،الذي يقوم بعمل مسح للسماء
بترددات مختلفة تصل إلى  ،GHz 857وأفاد أن تأثير
ً
جاعال
الغبار يجب أن يكون أقل عند التردد ،GHz 95
منه »بقعة محببة« لرؤية إشارة الكون 
االول.
تتميز القارة القطبية الجنوبية بأنها المكان المثالي
للبحث عن 
االنماط المتشابكة الضئيلة ضمن الضوء
نسبيا فحسب،
الكوني .فالقارة ال تتمتع بسماء صافية ًّ
بل إن مناخها الجاف يعني انخفاض نسبة الرطوبة التي

قد تمتص 
االمواج الصغرى .وقد عمل زمالء بيشوف
بدأب خالل نهاية صيف القطب الجنوبي؛ لجعل الكواشف
جاهزة .يقول بيشوف» :يمكن للعزلة أن تكون مفيدة،
جدا ،وجيد Òالنجاز العمل«.
حيث إن المكان جميل ًّ
قد يظهر منافس يطيح بمصفوفة »كيك« وتليسكوب
 ،BICEP3فهما موجهان إلى البقعة نفسها ،مثل تليسكوب
 ،BICEP2وتبين أن هذه البقعة أشد تلوثا بالغبار مما كان
يُعتقد .ويكشف بيتر كولْس ،الباحث في علم الكون في
جامعة ساسكس في المملكة المتحدة ،أنه قد يكون ثمة حظ
أوفر لتليسكوب القطب الجنوبي  SPT
االقل حساسية الذي
يقوم بعمل مسح للسماء على نحو أوسع وبدقة أعلى ،أو
للتليسكوب »بوالربير«  ،POLARBEARالذي بُني في عام
 2012في مرصد جيمس أكس في تشيلي .ويضيف» :ال
أرغب في المراهنة على الفائز المحتمل« ،ففريقا مرصد
القطب الجنوبي وتليسكوب
ً
تحليال
معا
»ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺎت  BICEPيجريان ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،رﺑﻤﺎ ﻛﺎن
االشارة
مشتركًا .وإذا كانت Ò
الكونية 
جدا،
ضعيفة
ولى
اال
ﻓﻲ ﻣﻘﺪروﻧﺎ أن
ًّ
سوف يكون من الصعب
ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺬرًا«.
تمييزها عن إشارات قادمة
من مصادر أخرى النماط بائية تُعرف بعدسات الجاذبية،
التي من المثير للتفاؤل أن يدرسها مرصد القطب الجنوبي.
من زاوية أخرى ،نرى أنتوني تشالينور ـ الباحث في علم
ً
متفائال
الكون في جامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة ـ
بحظوظ فريق تليسكوب  ،BICEPالن خبرة باحثي الفريق
المتنامية في تفسير أشعة خلفية 
االمواج الكونية الصغرى،
والنتائج التي حصلوا عليها عند ترددات مختلفة ،تضعهم
جدا ،والمنافسة فيه
في موقف جيد» ،فهذا حقل تنافسي ًّ
شديدة ،لكن الفريق ما زال في بداية المنافسة«.
لالÒجابة على الكيفية التي أثرت بها قصة هذا االكتشاف
على الفريق؛ في عام  ،2014هز بيشوف كتفيه معترفًا
ً
وقائال» :بالعودة إلى
بـ»شيء من االنتصار واالنكسار«،
صفحات الماضي ،ربما كان في مقدرونا أن نكون أكثر
أيضا
االعالن
متواضعا ،لكان هناك ً
حذرا ..لكن حتى لو كان Ò
ً
رد ًفعل قوي بشكل ،أو بآخر« .ورغم هذه 
االجواء» ،أشعر
أن سياق موقفنا ـ في الغالب ـ متماسك«■ .

ﺟﻨﺔ اﺳﺘﻮاﺋﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒـﺮات اﻟﺒﻴﺌـﺔ
اﻻﻓﺘـﺮاﺿﻴـﺔ
النسخة الرقمية لجزيرة »موريا« ستوفر سبيال لمحاكاة نظام بيئي كامل.
ا

يمكن الول نظام بيئي عالمي في صورته الرقمية أن
يصير قريبا جنة على سطح 
االرض ،حيث سيخبرنا بأدق
ً
التفاصيل ،بد ًءا من جينات نباتاته ،وحيواناته ،حتى
جغرافيا المناظر الطبيعية.
يستعد فريق دولي Òالنشاء صورة رمزية رقمية
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لجزيرة »موريا« التي تقع على المحيط الهادئ قبالة
ساحل تاهيتي ،وهي جزء من مجموعة جزر »بولينيزيا«
الفرنسية .استحوذت هذه الجزيرة على تركيز كبير من
العلماء على مستوى العالم؛ ولذلك يخطط الفريق
إلى تحويل بيانات هذه الدراسات إلى مختبر افتراضي،
يسمح للعلماء بابتكار فرضيات حول تأثير 
االنشطة
البشرية على البيئة ،والتحقق من صحتها.

استخدم علماء البيئة ـ لسنوات عديدة ـ نماذج
استخالص العالقات بين الظواهر الطبيعية المختلفة،
مثل العالقة بين درجة الحرارة والسكان ،أو العالقة
بين الحيوانات المفترسة والفرائس .لكن الكثير من هذه
النماذج يتعلق فقط بأنواع محددة أو تساؤالت بحثية
معينة ،في حين يريد بعض العلماء نظرة شاملة .
والن
النشاط البشري والتباين البيئي يجتمعان في إحداث
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ا

DATA HEAVEN

وسيستخدم هذا الكم الهائل من البيانات التي جمعها الباحثون على
جزيرة "موريا" من البقع التي استحو ت على تركيز كبير من العلماء على مستوى العالم.
ُ
مدار أربعة عقود في بناء نسخة رقمية مطابقة من الجزيرة ،بحي تت من خصائصها الج رافية المتنوعة ،ومناخها ،وحياة جميع النباتات والحيوانات عليها.

ا
يمكن الجمع بين بيانات التعداد السكاني
الحكومية مع أعداد السيا  ،وحالة العمالة،
والعائدات االقتصادية.

ا
ا
نمو ج للمناظر الطبيعية بدقة تصل إلى
سنتيمترا تم الحصول عليها من صور
70
ً
األقمار الصناعية.

ح
قياسات السالسل الزمنية للتيارات
الميا من مجموعة
واألمواج وخصائ
أجهزة استشعار تحت الماء في جميع
أنحاء الجزيرة.

حا
شفرات الحمض النووي لجميع األنوا
التي يزيد طولها عن مليمتر واحد.
ا
ح
ا
رسم خرائ قا البحر باستخدام صور
األقمار الصناعية وبيانات السونار من
السفن .وسيكون لدينا دقة وضو
تتراو بين  0.5متر في الميا ال حلة
مترا في أعماق المحي .
إلى ً 20
ا
ا
االتجاهات البي ية طويلة األجل لمجموعات
الشعاب المرجانية والسمك ،بما في لك
األعداد ،وتركيب األنوا .

تغيرات بيئية ،يحتاج الباحثون إلى معرفة كيف تؤثر
خطوات التخفيف من حدة هذه التغيرات ـ مثل إنشاء
المحميات الطبيعية ،أو محاوالت الحد من استخدام
الوقود الحفري ـ على النظام البيئي بأكمله.
يقول نيل ديفيز ،أحد القائمين على مشروع »موريا أيديا«
) Moorea IDEAالمجسدات الرقمية لنظم الجزر البيئية(،
ومدير محطة جامب ،جامعة كاليفورنيا ،قاعدة بيركلي
للعلوم البحرية» :نعلم أن العالم من حولنا يتغير ،لكن
القرارات التي نتخذها هي أفضل تكهن ممكن« .ويتابع »لن
أبدا ،لكن نحتاج إلى وسيلة لنمذجة
نصدر تنبؤات دقيقة ً
سيناريوهات مختلفة« .فإذا بنينا ،على سبيل الذكر ،فندقًا
تغيرا في النظام
سي ِ
في مكان معين ،كيف ُ
حدث هذا البناء ً
البيئي؟ أو إذا اختفى نوع من الكائنات البحرية في النهر،
كيف ستصير دورة الحياة فيما بعد؟
لذلك ..يشير ديفيز إلى أن جزيرة »موريا« هي المكان

كيلومترا ،كما
االمثل للبدء ،الن مساحتها تبلغ حوالي 16
ً
يقطنها  17,000شخص فقط .وذلك يجعل نمذجتها أكثر
االكبر ،والنظم 
سهولة عن النظم البيئية 
ً
اتصاال
االكثر
بباقي مناطق العالم .وإضافة إلى ذلك ..وجود باحثين
فرنسيون بالجزيرة منذ سبعينات القرن الماضي ،وبعدها
في ثمانينات القرن الماضي ،شرعت محطة جامب في
العمل على مشروعها .وكال الجهدين جمعا بيانات ال تُ َع ّد
وال تحصى عن المياه في الجزيرةً ،
فضال عن الدراسات
التي استغرقت عقود طويلة عن أعداد السمك والشعاب
المرجانية )انظر مشروع »داتا هيفين«.(Data Heaven
وحاليا ،يدمج الباحثون دراسات الحياة البحرية القديمة
ًّ
مع مشروع »موريا بايوكود« .Moorea Biocodeوتهدف
هذه الخطوة إلى تمييز كل 
االنواع التي يزيد طولها على
مليمتر في الجزيرةً ،
فضال عن تحديد »شفرة حمضهم

النووي« ،وهذه الشفرة بمثابة قصاصات من الحمض
النووي التي يمكن استخدامها كشفرة تعريف فريدة.
وهكذا ،يمكن تحديد 
االنواع بسرعة وبسهولة ،حتى عندما
تكون في 
االماكن أو البالد التي يكون من الصعب التعرف
عليها دون هذه الشفرة ،كما هو الحال في أحشاء معدة
كائن آخر ،أو في البذور ،أو في أشكال اليرقات.
سيجمع مشروع المجسد الرقمي بين البيانات
الخاصة بالطقس والتيارات البحرية والمجتمع )كالكثافة
السكانية وأسعار العقارات( 
واالفكار المستقاة من مشروع
»بايوكود« ،مثل تحديد 
االنواع الموجودة في مواقع معينة

من المحيط ،أو تحديد االنواع التي يتغذى عليها كائنات
أيضا تقنية التصوير ثالثي
أخرى .وسيتضمن المشروع ً

االبعاد للجزيرة والمياه المحيطة ،بحيث تبدو مثل تلك
الموجودة على برنامج جوجل إيرث ،لكنها ستختلف عنه
في تمكين الباحثين من آلية تقريب الصورة؛ من أجل
الحصول على البيانات ،وتشغيل نماذج المحاكاة.
يصرح عضو المشروع ماتياس تروير ،عالم الحاسب
ó
االلي في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ ،بأن

»المرحلة االولى بمثابة إطار عمل لدمج البيانات التي
جمعناها ،أي ترتيبها ،وتصنيفها ،ثم إتاحتها«؛ كي يتمكن
الباحثون ،على حد قوله» ،من بدء عملية النمذجة بناء
على قاعدة البيانات هذه«.
خرج مشروع »المجسدات الرقمية لنظم الجزر البيئية«
إلى النور في عام  ،2013وهو من بنات أفكار ديفيز
وتروير وثالثة علماء بحار آخرين :دون فيلد من جامعة
أكسفورد ،المملكة المتحدة؛ وسالي هولبروك من جامعة
كاليفورنيا في سانتا باربرا؛ وسيرج بلينز من قاعدة البحوث
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ا
أ
أخذنا عينات دورية لدرجة حرارة الميا ،
وملوحتها ،ونسبة األس الهيدروجيني،
والتنو الميكروبي في مواقع مختلفة
بجميـع أنحاء الجزيرة ،بما في لك محمية
تاياهورا البحرية ،كما هو موضح هنا.

الفرنسية في »موريا« .ويضم االئتالف ó
االن أكثر من
 80مشاركًا.
في اجتماعات أواخر العام الماضي ،ناقش فريق
المشروع كيفية الجمع بين البيانات المتوفرة مع تلك
البيانات التي حصلنا عليها بأحدث التقنيات .وبعض 
االطر
االنشاء .ويقول ديفيز
المتعلقة بالمجسد هي بالفعل قيد Ò
إن الفريق يسعى للحصول على تمويل بنحو  5مليون
دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات للسير في إجراءات
إنشاء نموذج تجريبي.
يرى مايك هارفوت ـ أخصائي تصميم نماذج النظام
البيئي في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة ،التابع
لبرنامج 
االمم المتحدة للبيئة في
َ
»ﻛﻢّ ﺑﻴﺎﻧﺎت
كمبريدج ،المملكة المتحدة ـ أن
أﻣﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع
ﻫﺬا
حقيقيا في
ا
»ابتكار
يمثل
المشروع
ً
ًّ
مجتمع النمذجة« ،النه سيدمج
ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻺﻋﺠﺎب«
البيانات المجتمعية مع المكونات
الفيزيائية والبيولوجية .ويضيف أن القوة الحاسوبية
الالزمة العتماد منهج شامل في نمذجة النظم البيئية
االونة 
أصبحت متاحة فقط في ó
االخيرة.
أما ريك ستافورد ،عا ِلم البيئة الحاسوبية في جامعة
بورنموث ،المملكة المتحدة ،فيعتقد أن »ك َّم بيانات هذا
المشروع أمر مثير لال Òعجاب« .ويكشف العا ِلم ديفيز
أنه في المستقبل سيخلق الحصول على مجموعات من
البيانات المختلفة والربط بينها تحديًا ،لكن الوقت قد
حان للشروع في العمل على هذا الطموح .وإذا نجح
في جزيرة »موريا« ،يمكن تعميم هذا المنهج على أجزاء
أخرى من العالم .وذكر ديفيز أنه على الرغم من اعتبار
هذه الخطوة ال تزال في دائرة الطموح ،لكنها »ليست
أضغاث أحالم«■ .
ب
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ﻓﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺠﺎور إﻧﺴﺎن اﻟﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل
العثور على جمجمة أثرية يكشف عن أن الجنس البشري كان يعيش في الشرق 
االوسط منذ  55ألف سنة.

ُعثر في إسرائيل على جمجمة غير مكتملة أجزاؤها ،يبلغ
حتمل أنها تنتمي إلى فصيل
عمرها  55ألف سنة ،حيث يُ َ
بشري اختلط جنسه مع إنسان النياندرتال .وفي كهف
عميق ،وجد مجموعة من هواة استكشاف الكهوف هذه
الجمجمة الجزئية ،التي ستسد فجوة معلوماتية كبرى في

االنسان العاقل Homo sapiens
السجل االحفوري لرحلة Ò
من أفريقيا إلى أوروبا.
يقول إسرائيل هيرشكوفيتز ،قائد دراسة بحثية نشرتها
دوريةNature (I. Hershkovitz et al. Nature http://
 ،(dx.doi.org/10.1038/nature14134; 2015والباحث
في مجال 
االنثروبولوجيا الفيزيائية في جامعة تل أبيب:
»بين أيدينا هنا بالفعل جمجمة إنسان كان يعيش بجوار
إنسان النياندرتال ..ومن المرجح أن يكون هو الشخص
الذي اختلط مع هذا الفصيل«.
تشير دراسات جينوم إنسان النياندرتال Homo
 ،neanderthalensisوالجنس البشري القديم والمعاصر
إلى أن النوعين اختلطا في مكان ما في الشرق 
االوسط
ٍ
في الفترة ما بين  50ألف –  60ألف سنة )Q. Fu et al.
 ،(Nature 514, 445–449; 2014لكن المشكلة في هذه
االنسان
الفكرة تكمن في عدم اكتشاف تكوين بشري لبقايا Ò
المهمة في الشرق
الحديث الذي ينتمي إلى تلك الفترة
ّ

االنسان العاقل  H.sapiensأفريقيا،
االوسط ،بعد أن ترك Ò
وقبل أن يستعمر قارتي أوروبا وآسيا.
جرافة ـ كانت تقوم بعملية
في عام  ،2008قامت ّ
تجريف أرض تقع بالقرب من بحيرة طبريا في شمال
إسرائيل ـ بكشف النقاب عن فتحة كهف حجر جيري ،ظل
مغلقًا الكثر من  15ألف سنة .وهؤالء الهواة هم أول َم ْن
اكتشفوا الكهف ،والعظمة المحطّمة ،التي تمثل الجزء
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العلوي المقوس من الجمجمة ،متكئة على حيد صخري.
ó
االسرائيلية Òالجراء مسح شامل لكهف
مما دفع وزارة االثار Ò
عدة مواقع،
مانوت ،فوجدوا أدوات حجرية مدفونة في ّ
أحد بعد.
لم ينقِّب فيها ٌ
مما ال ريب فيه أن الجمجمة تنتمي إلى جنس H.
 sapiensحسبما أفاد هيرشكوفيتز ،حيث قال» :كانت
في شكلها مماثلة لجمجمة االنسان 
االفريقي البدائي
Ò

واالوروبي ّ
الالحقين« .وقد حفظ الباحثون هذا الجزء في
غشاء أكسيدي ملون من كربونات الكالسيوم البلورية،
المشع في المعدن ليكتشفوا
ثم استخدموا اليورانيوم
ّ
أن عمر الجمجمة يبلغ  55ألف سنة ،مما يعني ـ على حد
قول هيرشكوفيتز ـ أن »شعب المانوت ـ على 
االرجح ـ هم
ّ
أسالف سكّان العصر الحجري 
االوائل في أوروبا«.
ومن ثم ،غدا شعب المانوت من المرشحين 
االوائل
كي يكونوا هم الفصيل البشري الذي اختلط مع إنسان
النياندرتال .ومن ذلك سيكتسب الجنس البشري غير

االفريقي اليوم لمحة من مالمح تراث إنسان النياندرتال.
كثيرا عن موقعين آخرين يحمالن
وال يبعد كهف مانوت ً
بقايا إنسان مماثل في العمر من جنس النياندرتال،
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ا

ويوضح هيرشكوفيتز أن »بالد الشام الجنوبية هي المكان
االنسان ذي
جنبا إلى جنب Ò
الوحيد الذي كان يعيش فيه ً
التكوين الجسدي الحديث وإنسان النياندرتال óالالف
السنين« .وسوف يكمن الدليل القاطع في البحث عن
وجود سلف إنسان النياندرتال في الحمض النووي
المأخوذ من الجمجمة ،إال أن درجات الحرارة المعتدلة
بالمنطقة تعني أن الحمض النووي للجمجمة في الغالب
لم يبق على حاله.
ويقر جون جاك هوبلين ،الباحث في أنثروبولوجيا
ّ
نسان القديم في معهد ماكس بالنك 
لالنثروبولوجيا
اال
Ò
أن فرص استعادة
بألمانيا،
اليبتسيش
مدينة
في
التطورية
ّ
الحمض النووي مما تبقى من الجمجمة ضئيلة ،لكنه يأمل
مزيدا من التنقيب قد يكشف بقايا إنسان درجة
في أن ً
حرارتها باردة بما يكفي لتظل محتفظة بالحمض النووي.
أيضا لتلك الحفريات أن تربط بين الجمجمة،
ومن المحتمل ً

واالدوات الحجرية ،وبقايا أثرية أخرى من الحياة اليومية،


تعزز صلة جمجمة المانوت باالوروبيين االوائل.
التي قد
االثرية المكتشفة حتى ó
ويعتقد أن ّالقطع 
االن هي أقل
عمرا بكثير من الجمجمة .ويفصح هوبلين ً
قائال» :بين
ً
أيدينا جمجمة ،وموقع به بعض ó
االثار ،إال أن العالقة
ó
مزعجا«.
أمرا ً
بين الجمجمة واالثار معدومة ،مما يجعله ً
من زاوية أخرى ،ترى كاترينا هارفاتي ،الباحثة في
االنسان القديم في جامعة توبينجن بألمانيا،
أنثروبولوجيا Ò
مهمة للغاية ومثيرة لالهتمام ،النّها ـ إذا
نة
العي
ّ
أن »تلك ّ

االنسان
تكشف
ـ
التأريخ
صحة
افترضنا
للمرة االولى أن Ò
ّ
الحديث ُوجد في الشرق القريب في الوقت نفسه الذي
وجد فيه إنسان النياندرتال« ،كما تضيف أنه »حتى ó
االن
ُ
معا في
لم يكن لدينا أي دليل على ّ
أن الجنسين تعايشا ً
هذه المنطقة خالل هذه الفترة الزمنية .لذلك ..تُ َع ّد هذه
ءا جوهريًّا من أجزاء حل هذا اللغز«■ .
الجمجمة جز ً

أ ـــــــــــا
WES FERNANDES

أ

ا

اأ

ح

» ...ﻟﺪ ﱠي ﺟﻴﻨﻮم ً
أﻳﻀﺎ!«
االهتمام الكبير بالقطط وبحياتها الفريدة ال يؤثر على تفضيل الكالب
في مختبرات الوراثة حتى ó
االن.
ا

تستحوذ القطط على نصيب 
االسد من اهتمام زوار Òاالنترنت،
فنادرا ما يعتمد
مقارنةً بالكالب .أما في المختبرات الوراثيةً ،
الباحثون على السنوريات )الفصيلة القططية( ،مقارنةً بفصيلة
الكلبيات ،إال أنه في الوقت الراهن تنبش القطط طريقها إلى
تجارب المختبرات الوراثية.
في اجتماع عقد في سان دييجو -كاليفورنيا في 
االسبوع
ُ
الثالث من يناير الماضي ،كشفت مجموعة متعاونة من باحثي
علم الوراثة النقاب أخيرا عن النتائج 
االولى لمحاولة التعرف
ً
على تسلل جينومات تسعة وتسعين قطة أليفة .سيعود هذا
العمل بالنفع على كل من العائلة القططية و Òاالنسان ،عن طريق
تشكيل خرائط للطفرات الجينية التي تحدث عند النوعين،
كمرض الكُلى.
يقول ويليام ميرفي ،الباحث في علم الوراثة بجامعة
تكساس إيه آند إم في مدينة كوليج ستيشن ،والباحث المشارك
في هذا المشروع» :إنه الوقت المثالي لكي تصبح باح ًثا يدرس
جينوم القطط« .ويضيف ً
قائال إن انخفاض تكاليف معرفة تتابع
الحمض النووي حاليا أسهم في تيسر تنفيذ مثل هذه 
االبحاث
ًّ
ّ
عتبر دراسة التتابع الجيني
الجينومية بأسعار منخفضة ،كما تُ َ
الم َم َّولة على المدى البعيد -مفيدة للغاية ،مقارنة
للقطط – ُ
بالجهود المماثلة المبذولة في دراسة الكالب .وعلى حد تعبيره:
أخيرا تنفيذ ما تم َّنيناه منذ خمس أو عشر سنوات«.
»استطعنا ً
باالعالن عن أول تتابع
انطلقت الرحلة في عام Ò 2007
جينومي 1لقطة حبشية تُدعى »سينامون« .في البداية
احتوى التتابع على الكثير من المعلومات المفقودة

واالخطاء ،مما أبطأ جهود رسم خريطة جينات القطة
2
»سينامون« .ولم ينشر الباحثون النسخة المنقحة من
التتابع الجينومي للقطة »سينامون« حتى عام .2014
االثناء ،كانت الكالب 
في هذه 
االليفة خيار علماء الوراثة
3
الم َح َّبب؛ فقد تم الكشف عن التتابع الجيني الكامل
ُ
لكلب عام  ،2005وجرى تحديثه منذ ذلك الحين؛ كما
ثبت اكتشاف المئات من الصفات والجينات المسؤولة

الم َثبت
نسبيا ُ
عن أمراض الكالب ،مقارنةً بالعدد القليل ًّ
عن القطط.
يرجع هذا التفاوت إلى أوائل القرن الحالي .فبعد االنتهاء
االنسان ،والفئران،
من رسم خريطة الجينوم لكل من Ò
والجرذان ،شكلت معاهد الصحة الوطنية في أمريكا لجنة
متخصصة؛ لتحديد وجهتها القادمة؛ فوقع االختيار على زيادة
جودة تتابع جينوم الكلبيات ،في حين أن تجربة تتابع جينوم
القطط ظلت قيد االنتظار ،مما أثبط همة بعض الباحثين
المهتمين بجينوم القطط .لذلك ..يرى ستيفن أوبراين ،مدير
مركز ثيودوسيوس دوبجناكسي لمعلومات الجينوم الحيوية
في سانت بطرسبرج بروسيا ،وقائد أولى محاوالت التعرف
على تتابع جينوم القطط ،أن »حقيقة 
االمر هو زيادة اهتمام
أصحاب النفوذ بجينوم الكالب«.
تفسر
مقنعة
حجة
تقديم
الكالب
واستطاع باحثو جينوم
ِّ
هذه الهيمنة ،حيث وجدوا أن الكالب 
االليفة تعاني من حاالت
مرضية تشبه تلك التي تصيب Òاالنسان ،بداية من التغفيق )داء
النوم( ،حتى التهاب المفاصل .وإضافة إلى ذلك ..توصلوا
إلى أن طبيعة التزاوج الداخلي بين سالالت الكالب تجعل من
السهل تمييز الجينات المسببة 
لالمراض ،حيث يعود السبب
إلى قلة التمايز الجيني داخل كل ساللة ،مما يجعل إبراز
الجينات المسببة 
لالمراض ً
سهال.
أيضا مميزات أخرى ترجح كفة دراسة فصيلة الكلبيات،
هناك ً
نواد لتربية الكالب ،تحافظ على »المواصفات
وجود
من ضمنها
ٍ
لكل ساللة« ،وتضم مالكي الكالب 
االليفة
الجينية القياسية
النشطاء ،والجراحين البيطريين ،مما ساعد علماء وراثة الكالب
على اختيار نماذج تخضع للدراسة .من هذا المنطلق ،يرى
نيلز بيدرسن ،العالم البيطري في جامعة كاليفورنيا بمدينة
»نظرا إلى الموارد التي يملكونها ،فإنهم يكتشفون
ديفس ،أنه ً
اضا جينية كل يوم«.
أمر ً
جديدا
تضيف
والكالب
القطط
من
كل
اسة
ر
د
أن
والواقع
ً

لالمراض التي تصيب Òاالنسان ،وال سيما أمراض الشيخوخة.
ففي عام  ،2004وتحت قيادة الباحثة ليزلي ليونز من جامعة
ميزوري بكولومبيا )التي تملك القطتين ويذرز ،وفيجارو(،
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تكيس ال ُكلَى ،الذي
اكتشف فريقها الطفرات المسببة لمرض ُّ
يُعد المسبب الرئيس للفشل الكلوي في القطط المسنة ،وتبين
أن هذه الطفرات تحدث في الجين نفسه عند كل من Òاالنسان
والقطط .4وأمراض القطط ،مثل السكري )من النوع الثاني(،
والربو ،وضمور شبكية العين ،وحاالت مرضية أخرى لها أوجه
تشابه عديدة لمثيالتها عند Òاالنسان .وعلى سبيل المثال ..تُصاب
أيضا بفيروس قريب الصلة بفيروس نقص المناعة
القطط ً
ظهر أعر ًاضا تشبه مثيالتها عند مرضى Òااليدز.
ي
حيث
المكتسبة،
ُ ِ
ومن ثم ،أطلقت ليونز مبادرة التتابع الجيني لتسع وتسعين
قطة ،وكلها أمل في تسريع اكتشاف الجينات المسببة لتلك

االمراض التي ظهرت في العام الماضي .فعرضت مبادرتها على
موقع إلكتروني ،أطلقت عليه  ،Lyons’ Denكما ناقشت هذا
المشروع في  11يناير الماضي بمؤتمر التتابع الجيني للنبات
والحيوان ،الذي أُقيم في سان دييجو.
جمع فريق ليونز تبرعات من كل جهة استطاعوا كسب
تأييدها ،سواء من مالكي القطط 
االليفة ومربي السالالت ،أو

حتى من الشركات المتخصصة في طعام الحيوانات االليفة،
وذلك لجمع مبلغ  7,500دوالر ،الالزم لرصد تتابع الجينوم
لقطة واحدة يمكن أن يختارها المتبرع .ومثلما تقول ليونز:
»يمكن الي قطة أن تشارك ،ويمكن الي متبرع أن يشترك«،
وأضافت قائلةً » :إن البيانات كافة س ُتتاح بعد إعالن النتائج«.
استطاع الفريق ـ بالتبرعات التي حصلوا عليها حتى ó
االن ـ
تحديد تتابع الجينوم لستة وخمسين قطة ،بما في ذلك بعض
السالالت الراقية مثل القط البورمي ،وقطط مصابة بأمراض
معينة ،وقطيط يدعى »دراجون« ووالديه آريس وماركوس.
االخير؛ لتقريب 
ويأملون في استخدام هذا الثالثي 
االساس
يقر
الجيني للصفات المشتركة ،مثل الفراء الفضي المجعدّ .
روبرت وين ،الباحث في علم وراثة الفصيلة الكلبية بجامعتي
كاليفورنيا ولوس أنجيليس ،بأهمية جهودات ليونزً ،
قائال:
»أتمنى أن تجمع التبرعات الالزمة لذلك«.
من زاوية أخرى ..تخطى التركيز في دراسة جينوم القطط
مرحلة التعرف على 
االمراض .يريد فرازيب خان ،باحث علم
الوراثة التطورية في جامعة كاليفورنيا ،أن يستخدم التتابع
الجيني المرصود في رسم خريطة ترصد عالقة االستئناس
بانتشار القطط حول العالم ،وفي تحديد االختالفات الجينية

دوما تساؤل:
بين القطط االليفة والبرية .وعلى حد قوله» :يوجد ً
هل هذه القطط تم استئناسها ً
أصال؟« .وفي البحث المنشور
توصل
»سينامون«،
القطة
في عام  ،2014الذي يشمل جينوم
 َّ
واالليفة،
الباحثون بالفعل إلى االختالفات بين القطط البرية
بما في ذلك تعبير بعض الجينات بالمخ الذي قد يكون مرتبطًا
باالنقياد عند )بعض( قطط البيوت .وطبقًا لمالحظات أوبراين
في البحث» :ستمنعك القطط البرية من مداعبتهاْ ،إن اقتربت
منها ،بينما ستقفز القطط 
االليفة في حضنك«.

نافعا في االمراض التي
تتلهف ليونز إلى رؤية علم الجينوم ً
تصيب القطط ،فعلى حد تعبيرها» ..أود القضاء على جميع

االمراض الوراثية في سالالت القطط بانتهاء هذا البحث«،
حيث إن اكتشاف فريقها للسبب وراء مرض تكيس الكلى
قد أسهم في الحد من تفشي المرض بين القطط الفارسية،
وذلك بعزل القطط التي تملك تلك الطفراتó .
واالن يطور
معملها أدوية تعالج الحاالت المستعصية في القطط ،وربما
أيضا ،ولكن وفقًا لما يقوله بيدرسن ،ليست حياة
في Òاالنسان ً
االنسان هي هدف البحث 
االوحد» ،فأنا وليزلي عازمان على
Ò
االنتهاء من هذا البحث؛ من أجل حياة أفضل للقطط«■ .
1. Pontius, J. U. et al. Genome Res. 17, 1675–1689 (2007).
2. Montague, M. J. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 111,
17230–17235 (2014).
3. Lindblad-Toh, K. et al. Nature 438, 803–819 (2005).
4. Lyons, L. A. et al. J. Am. Soc. Nephrol. 15, 2548–2555 (2004).
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أ ـــــــــــا

ا

ا

رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ» ..اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ«
الجزيئات الضخمة ضعيفة التفاعل التي يُ َّرجح أنها المادة التي يتكون منها الكون
تستنفد أماكن اختبائها.
ا

االعالن عن
بعد عقود من البحث والغياب ،حان وقت Ò
نظرية رائدة تكشف عن مكونات المادة المظلمة ،وهي
تلك المادة الغامضة التي نعتقد أنها تمثل حوالي %85
من مادة الكون.
من المقرر للمصادم الهادروني الكبير في المنظمة
االوروبية 

لالبحاث النووية بمختبر »سيرن«  ،CERNالذي
يقع بالقرب من جنيف بسويسرا ،أن يبدأ العمل من جديد
كبيرا ،حيث من
في هذا الشهر ،بعد أن شهد
ً
تطور ا ً
االخيرة لجيل كامل،
الواضح أن هذه المرة هي الفرصة
من أجل تخليق نظري لجزيئات تُعرف باسم »الجزيئات
الهائلة ضعيفة التفاعل«  ،WIMPsثم إثبات وجودها.
أيضا هذا العام أن تبدأ تجربة »كشف مباشر«
ومن المقرر ً
فائقة الحساسية ،من أجل الكشف عن هذه الجزيئات التي
االنسان.
تتكون
طبيعيا ،دون ُّ
تدخل Ò
ًّ
في الوقت ذاته ،يتزامن الفشل الراهن في العثور
على »الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل« في المصادم
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ب

مبشرات
الهادروني الكبير ،أو تجارب الكشف المباشر ،مع ِّ
المبشرات كفة
مفاجئة من تجارب أخرى ،حيث ترجح هذه ِّ
االقتراحات القائلة إن المادة المظلمة تتكون من شيء
آخر .ولذلك ..يعلِّق كيفورك آبازاجيان ،الباحث في علم
الفيزياء النظرية ،الذي يدرس علم الكون الجسيمي بجامعة
كاليفورنيا في إيرفين ،بأن مجموعة البدائل التي اعتبرناها
سابقًا توقعات مستبعدة تبدو ó
االن »أقل إثارة لالهتمام«.
َ
ماهية المادة المظلمة ،فأغلب الفلكيين
وأيًّا كانت
ّ
يقرون حقيقة وجودها .وكمية المادة »المرئية« في صورتها
ُّ
العادية ال تنتج جاذبية كافية لتفسر السرعة التي تتحرك
بها النجوم داخل المجرات ،أو التي تتحرك بها المجرات
المجريَّة .وقد تميط المادة المظلمة لثام
داخل الحشود
ِّ
هذا اللغز الغامض ،النها ال تمتص الضوء ،وال تشتته ،مما
يجعل وجودها ال ينكشف إال بقوة الجاذبية في 
االحوال

العادية .وهناك نظريات مختلفة االقتراحات عن نوع
الجسيم الذي يمتلك هذه الخواص.
يعشق علماء الفيزياء النظرية »الجزيئات الهائلة
نسبيا،
ضعيفة التفاعل« عشقًا ًّ
خاصا .وهي أجسام ثقيلة ًّ
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ا

ا

WIMPs

ا

ا

حجمها ما بين  1جيجا فولت إلكتروني ،أو ما يقارب كتلة
بروتون واحد و 1,000تيرا فولت إلكتروني؛ ولذلك ..تتسم
تماما
نسبيا بالبطء ،أو »البرودة« .وهذه الخواص تتفق ً
ًّ
مع أفضل النماذج الحالية لتطور الكون ،التي تمثل هاالت
المادة المظلمة الباردة فيها العوامل الرئيسة في تكوين
المجريَّة .وتطرح »الجزيئات الهائلة
المجرات والحشود
ِّ
ضعيفة التفاعل« ً
حلوال لمشكالت فرعين منفصلين في
الفيزياء ،وهما :فيزياء الجسيمات ،وعلم الكون .وقد
يساعد استيعاب كتلة »الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل«
وقوة تفاعلها مع الجسيمات 
االخرى في شرح السبب وراء

أيضا
كتلة جسيم هيجز بوزون ،لكن تلك االرقام تعني ً
أن »الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل« ُوجدت بالمعدل
تماما أثناء بدايات الكون؛ لتحقق غزارة الحديث
الصحيح ً
عن تلك النظرية اليوم .وتلك صدفة تُعرف بـ»معجزة
الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل«.
ورغم أن هذه الجزيئات تحتل المرتبة 
االولى في قائمة
الفيزيائيين للعناصر المطلوبة بشدة ،ما زالت تقبع في
مكان مجهول .وعندما علَّق المصادم الهادروني الكبير
نشاطه العمال الصيانة في  ،2013كانت 
االبحاث عن هذه
الجزيئات خالية الوفاض؛ كما أن بحوث الكشف المباشر
فائقة الحساسية لم تتوصل إليها أثناء أول تشغيل لها
في عام  .2013أجرى هذه البحوث فائقة الحساسية
الباحثون خالل تجربة الزينون العمالق تحت 
االرض LUX

في منشأة ستانفورد للبحوث ،الواقعة تحت االرض في
مدينة ليد بداكوتا الجنوبية )انظرNature http://doi. :
.(org/zh8;2013
من الممكن أن تظهر »الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل«
خالل هذه السنة ،حيث إن المصادم الهادروني الكبير
بعد تحسين أداءہ سوف يقوم بسحق البروتونات ببعضها
بطاقة مشتركة قدرها  13تيرا فولت إلكتروني ،في مقابل
 8تيرا فولت إلكتروني في تشغيله السابق .وهذه الطاقة
االضافية ستكون قادرة على خلق جسيمات لم يكن من
Ò
أيضا ،من المقرر
الممكن إنتاجها من قبل .وفي هذا الصيف ً
بدء عمل كاشف »الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل« ،يسمى
جرى عند كتلة
تجربة »زينون وان تي«  XENON1Tالتي تُ َ
جبل جران ساسو في وسط إيطاليا .وطبقًا لقول المتحدث
باسم تجربة »زينون وان تي« ،رافائيل النج ،عالم فيزياء
الجسيمات بجامعة كولومبيا في نيويورك ،ستتجاوز
حساسية هذه التجربة بأكثر من خمسين مرة حساسية
تجربة الزينون العمالق تحت 
االرض.
يوضح سكوت دودلسون ،الباحث في علم الكون في
مختبر فيرمي الوطني لتسريع الجزيئات في باتافيا –
إلينوي ،أن تتابع خيبة 
االمل يعني أن بعض علماء الفيزياء
النظرية بدأوا بالفعل في العدول عن إيجاد »الجزيئات
الهائلة ضعيفة التفاعل« ،والبحث عن بدائل.
من ضمن الحلول البديلة المحتملة :النيوترينوات،
ً
تفاعال ضعيفًا مع أنواع المادة
وهي جسيمات تتفاعل

االخرى ،وذلك من شروط المادة المظلمة .وال تتوافق
مع خصائص المادة المظلمة أنواع النيوترينوات الثالثة
المعروفة ،لكن هناك نوع افتراضي رابع ،من الممكن
أن يكون المرشح 
االنسب ،ويُسمى النيوترينو »العقيم«
ً
تفاعال ضعيفًا ،يقل حتى عن تفاعالت أقرانه
النه يتفاعل
أيضا.
الضعيفة ً
في ديسمبر  ،2014أصدر مرصد بالنك التابع لوكالة
الفضاء 
االوروبية خريطة لالÒشعاع العتيق منذ بداية
الكون ،حيث استبعدت وجود نيوترينو عقيم بكتلة
صغيرة مثل النيوترينوات 
االخرى ،مثلما أسفرت نتائج
تجربة النيوترينو بخليج دايا في مقاطعة جوانجدونج

أ ـــــــــــا

الصينية .وبالعودة إلى فبراير  ،2014خرجت إسرا بلبل،
الباحثة في فيزياء الفلك في مركز »هارفارد سميثونيان
للفيزياء الفلكية في كمبريدج – ماساتشوستس ،وزمالؤها،
حشدا
وأبلغوا عن إشارة فوتون غامضة قادمة من 73
ً
َم َج ِّريًّا )E. Bulbul et al. Preprint at http://arxiv.org/
 .(abs/1402.2301; 2014وكان الطول الموجي للفوتونات
متسقًا مع تحلل النيوترينوات العقيمة التي تزن حوالي 7
كيلو فولت إلكتروني ،أي أثقل ـ على 
االقل ـ بثالثين ألف
مرة من النيوترينوات العادية.

االلكتروني
أطلقت نتائجهم ـ المنشورة على االرشيف Ò
 arXivـ العنان لموجة من ó
االليات المقترحة Òالمكانية إنتاج
المادة المظلمة لالÒشارة .ستظل النيوترينوات فائقة الكتلة
خفيفة ،مقارنة بـ»الجزيئات الهائلة ضعيفة التفاعل«.
ووفقًا للنظريات المتعارف عليها ،سوف يجعلها ذلك

»دافئة« ،ولن يجعلها متوافقة مع نماذج تطور الكون،
لكن آبازاجيان يقول إنه من الممكن أن تكون النيوترينوات
الثقيلة الباردة قد أُنتجت في بدايات الكون ،وأن هذه
الجسيمات يمكنها التوافق مع أفضل النماذج الحالية
لتكوين المجرات ،بصورة أفضل من »الجزيئات الهائلة
ضعيفة التفاعل« في بعض الحاالت )انظر ،على سبيل
المثالK. N. Abazajian Phys. Rev. Lett. 112, ،
 .(161303; 2014ويرى أن »معجزة الجزيئات الهائلة
ضعيفة التفاعل دقيقة نظريًّا« ،لكن النيوترينو الثقيل
يحل معظم المشكالت التي تحلها »الجزيئات الهائلة
ضعيفة التفاعل« .ومن ثم ،يرى دودلسون أن إيجاد
دليل على وجود نيوترينو ثقيل »قد يحقق ثورة حقًّا«
في هذا المجال .ومع ذلك ..فمحاوالت الفرق البحثية
الحالية التي حاولت تكرار نتيجة الباحثة إسرا بلبل ما زالت

نجاحات تعتريها الشوائب .ومن ضمن بدائل »الجزيئات
الهائلة ضعيفة التفاعل« :جسيم 
االكسيون ،وهو جسيم
افتراضي ،اقترحه الباحثون في السبعينات ،يتحول عفويًّا
إلى فوتونات في مجال مغناطيسي ،مما يوفر وسيلة
للكشف عنها .وبالرغم من فشل القليل من التجارب،
حاليا فريق بحث فيزيائي ـ بقيادة ليزلي روزنبرج
يقوم ًّ
من جامعة واشنطن بسياتل ـ برفع درجة حساسية تجربة
أكسيون المادة المظلمة ،حيث يؤمن الفريق بأن هذه
التجربة ستثبت حقيقة جسيم 
االكسيون ،أو تنفيها.

من ناحية أخرى ،لم يفقد روزنبرج االمل في »الجزيئات
الهائلة ضعيفة التفاعل« ،لكنه يقول إن »هناك ً
جدال
شديدا حول تلك الجزيئات الخاصة بالمادة المظلمة.
ً
وقبل أن يحتدم الجدل ،سنحتاج إلى أن نتحرى الدقة
في مجموعات بيانات المصادم الهادروني الكبير«■ .

ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ »ﻓﻴﻠﺔ«
تضحي مهمة المركبة »روزيتا« ببرنامجها؛ من أجل العثور على المسبار المفقود.
من
َ
المحتمل أن ِّ
ب

)SOURCE: H. SIERKS ET AL. SCIENCE HTTP://DOI.ORG/ZP2 (2015

شكَّل المسبار المفقود »فيلة« معضلةً لدي باحثي وكالة
الفضاء 
تاريخا بعد هبوطه
االوروبية ،رغم أنه َص َنع
ً
على سطح ُمذَ نَّب في نوفمبر الماضي .وأصبح بين أيدي
االخيرة ـ على 
االن الفرصة 
العلماء ó
االرجح ـ لتغيير مسار
المركبة 
االم »روزيتا«؛ من أجل البحث عن المسبار الذي
أصبح في عداد المفقودين ،بعد وقت قصير من هبوطه
المذَ نَّب »تشوريوموف جيراسيمنكو،«67P/
على سطح ُ
أيضا التضحية ببعض
لكن تغيير مسار المركبة يعني ً
مهام الرصد العلمي ،التي كان من المخطط أن تؤديها
»روزيتا« منذ وقت طويل.
خرج هذا الخيار المؤلم إلى النور ،إثر نشر فريق
البعثة أولى مستندات الرصد العلمي التي كُ تبت
بعد دخول »روزيتا« إلى مدار ُمذَ نَّب »تشوريوموف
جيراسيمنكو« في أغسطس الماضي ،حيث أبلغ عن
المذَ نَّب.
مشاهد متنوعة ،وأشار إلى أصول ُ
دخل مسبار فيلة مرحلة من السكون منذ أن فرغت
بطاريته بعد أيام قليلة من هبوطه المضطرب في
الثاني عشر من نوفمبر الماضي .ووفقا للصور التي
ال ُتقطت للهبوط المضطرب والبيانات التي رصدتها
االرسال الراديوية ،تم تحديد الرقعة التي
أجهزة Ò
هبط بها المسبار إلى شريط مساحته 200×20
تقريبا .ومع ذلك ..فشلت جميع الجهود
متر
ً
المبذولة في تحديد الموقع المحدد للمسبار من
خالل الصور عالية الدقة التي التقطتها المركبة
كيلومترا.
»روزيتا« التي تبعد عنه مسافة 20
ً
يناقش العلماء القائمون على المشروع الفرصة
المحتملة Òالرسال المركبة »روزيتا« ،التي ال تزال تدور
المذَ نَّب ،بالقرب من المسبار ،لتحلق على ارتفاع
حول ُ
ستة كيلومترات فوق الرقعة التي يُعتقد أن المسبار فيلة
ساكن عليها .هذه المسافة ستكون أقرب مسافة على
االطالق تخطوها المركبة تجاه ُمذَ نَّب »تشوريوموف
Ò

جيراسيمنكو« ،لكن المركبة »روزيتا« تحتوي على كمية
محددة من الوقود ،وأي محاولة للبحث عن مسبار فيلة
تعني إلغاء تحليق آخر ،من شأنه أن يمنح فرصةً اللتقاط
للمذَ نَّب ،بهدف الكشف عن
صورة ال يعتريها الظل ُ
تفاصيل دقيقـة عن ِب ْن َية السطح والتركيب.
المذَ نَّب من قرص الشمس ،يتزايد نشاط
مع اقتراب ُ
المذَ نَّب السطحي الذي يأخذ هيئة تدفُّق من الغاز
ُ
والغبار؛ فتزداد المخاطر التي تحف بالمركبة »روزيتا«
عند اقترابها من المسبار .وحسبما أفاد أندريا أكومازو،
قائد رحلة المركبة ،إذا التزمت »روزيتا« بخطة التحليق

االساسية التي تحدد تنفيذها في  14فبراير الماضي ،فلن
تقترب المركبة من ُمذَ نَّب »تشوريوموف جيراسيمنكو« حتى

ا

نتيجة تأ ير قوة الجا بية المحتملة ،وقوة الطرد المركزي المبينة
ذنَّ ب "تشوريوموف جيراسيمنكو" تبين أنها تبل
مذ
على خريطة ُم َ
أشدها عند الفصين ،لكنها ت عف عند منطقة الرقبة.
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المذَ نَّب حول الشمس،
عام  ،2016أي بعد أن يجول ُ
ويأخذ طريق العودة إلى الفضاء.
ا

يرى ولوديك كوفمان ،الباحث الرئيس بتجربة
المذَ نَّب بموجات
»كونسيرت« ) CONSERTسبر نواة ُ
االرسال الراديوية( ،أن هناك فوائد علمية كامنة وراء
Ò
التحديد الدقيق لموقع مسبار فيلة .فهذه التجربة
قد صممت الرسال موجات راديوية بين المركبة 
االم
Ò
ُ
المذَ نَّب الداخلية .لذلك ..يترتب
ة
ي
ن
ب
اسة
والمسبار لدر ِ ْ َ ُ
على عدم معرفة موقع المسبار بدقة صعوبة في
معالجة البيانات التي يتلقاها العلماء ،وصعوبة في
إصدار نتائج دقيقة .ويفصح كوفمان أن تحديد رقعة
هبوط المسبار تساعد على التحديد الدقيق لكل من
موقعه وزاوية الهبوطً ،
فضال عن التنبؤ بكيفية إعادته
للحياة خالل 
المذَ نَّب من
يقترب
عندما
االشهر المقبلة
ُ
الشمس ،حيث تبدأ وقتها ألواح الطاقة الشمسية في
تَ َلقِّي المزيد من الضوء.
لذلك ..خرج هولجر سيركس ،الباحث الرئيس
المسؤول عن جهاز »أوزوريس«  OSIRISالتابع
لمركبة »روزيتا« )وهو بمثابة جهاز تصوير عن بُ ْعد
يستخدم التقنيات البصرية ،والطيفية ،
واالشعة
تحت الحمراء( ،مع ِّلقًا بأنه ليس من السهل اتخاذ
قرار كهذا.
ومما ال شك فيه أن البعثة توصلت إلى مجموعة
من النتائج ،نشرت في سلسلة من 
االبحاث العلمية
ُ
في مجلة »ساينس« في العدد الصادر بتاريخ 22
يناير الماضي )انظرNature http://doi.org/zpz; :
 .(2015ومن خالل االستعانة بالبيانات الواردة من جهاز
»أوزوريس« ،وجهاز التحقق العلمي الراديويَ ،ح َس َب
المذَ نَّب الذي
سيركس ومعاونوه
مقدار الجاذبية على ُ
َ
يشبه البطة المطاطية ،ورسموا خريطةً لذلك )انظر:
تقريبا( .هذه الخريطة تأخذ بعين
معدوم الوزن
ً
ب

|
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أيضا قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران
االعتبار ً
المذَ نَّب )H. Sierks et al. Science http://doi.org/
ُ
.(zp2; 2015
الفصين ،لكن هذه
والقوة الناتجة تبلغ أشدها على ِق َّمتي ّ
القوة تضعف بمقدار ست مرات عند منطقة الرقبة ،حيث
من الممكن بسهولة أن يتطاير الغبار .وقد استخدم الفريق
المذَ نَّب ،ووجدوا أن الجسم
ً
أيضا البيانات لحساب كثافة ُ
نسبيا ،ويسهل اختراقه ،حيث تعادل كثافته ما يقرب
رقيق
ًّ
من نصف كثافة الماء ،مما يعطينا خيوطًا معلوماتية عن
المذَ نَّب وشدته.
ِب ْن َية ُ
َم َّي َز الباحثون المالمح الحصوية ،البالغ عرضها ثالثة
المذَ نَّب ،وأعطوها لقب
أمتار ،التي تنتشر فوق سطح
»بثور السطح« .يقول سيركس ُإن هذه 
االجسام يمكن
أن تعطينا فكرة عن حجم حبيبات الغبار والجليد التي

معا في بداية تكوين النظام الشمسي ،قبل
تجمعت ً

اضا بأنه
تكوين االجسام الكبري .ويرى أن »هناك افتر ً

المذَ نَّبات«.
ربما تكون هذه االجسام هي وحدات بناء ُ
في أوراق بحثية أخرى ،مكَّ نت بيانات جهاز »أوزوريس«
المذَ نَّب بنا ًء
سيركس ومعاونيه من تصنيف جغرافيا سطح ُ
على أنواع التضاريس .ويضم ذلك التصنيف الشقوق،
والفوهات الصدمية المحتمل حدوثها ،ومجموعة الكثبان
والتموجات التي قد تكون تشكلت بفعل الغازات المتنقلة
عبر السطح ،مثل موجات الرياح
التي تشكل الرمال في الصحراء
NATURE.COM
ح
)N. Thomas et al. Science
أ
.(http://doi.org/zp3;2015
ا
باا
سوى
وختاما ،ال يملك أحد
ب ا
ً

وكالة الفضاء االوروبية إمكانية go.nature.com/rrihsj

إعطاء الضور 
االخضر النطالق المركبة »روزيتا« في رحلة
البحث عن المسبار المفقود .يقول كوفمان إن عملية
التصويت الو ِّدية التي جرت بين علماء المركبة »روزيتا«
تتجه شي ًئا فشي ًئا إلى الموافقة .وبينما كانت دورية Nature
في طريقها للمطبعة ،كان من المعتقد أن الوكالة سترجح
كفة عدم تغيير برنامج عمل المركبة 
االساسي ،الن البحث
عن مسبار »فيلة« قد تنجم عنه اضطرابات لبعثة المركبة.
إذا رفضت الوكالة فكرة تغيير مسار البعثة للبحث عن
»فيلة« المفقود ،سيظل الحظ حليف فريق المركبة ،النه قد
يتوصل إلى أدلة عن مواقع هبوط المسبار من خالل الصور
الموجودة ،أو الصور الجديدة التي س ُتلتقط من على ارتفاع
يتراوح ما بين  50-20كيلومترا في 
االشهر القادمة .لذلك..
ً
ً
مستحيال
يقول أكومازو إن العثور على مسبار »فيلة« ليس
في ظل عمليات التحليق هذه ،لكنه سيكون »ضربة حظ«■ .

ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬـﺎء ﻣﻦ أﻃﻠـﺲ اﻟﺴﺮﻃـﺎن؟
يناقش علماء الوراثة ما إذا كان ينبغي تحويل التركيز من تحليل تتابع الجينوم إلى تحليل الوظائف ،أم ال.
ا

آلَت المجهودات العظيمة للواليات المتحدة للتصوير الجيني
لعشرة آالف ورم رسميا إلى نهايتها .يعد ó
االن أطلس جينوم
َُ ّ
ًّ
السرطان ) (TCGAـ الذي بدأ في عام  2006كتجربة بتكلفة
 100مليون دوالر أمريكي ـ أكبر مكون لالئتالف الدولي لدراسة
جينوم السرطان ،وهو مشروع تعاون يضم علماء من 16
دولة ،والذي اكتشف ما يقرب من  10ماليين طفرة جينية
مرتبطة بالسرطان .والسؤال الذي يفرض نفسه ó
االن هو :وماذا
بعد؟ يو ّد بعض الباحثين لو استمروا في التركيز على تحليل
التتابع الجيني ،بينما يفضل البعض ó
االخر توسيع نطاقهم
البحثي الستكشاف كيفية تأثير الطفرات الجينية التي تم
التعرف عليها على تطور وتقدم السرطان.
يقول بروس ستيلمان ،رئيس مختبر »كولد سبرينج هاربور«
 Cold Spring Harbor Laboratoryفي نيويورك» :ينبغي
انتصارا« ،ويقول
استكمال أطلس جينوم السرطان وإعالنه
ً
دائما على طفرات جينية جديدة
أيضا» :سيستمر العثور
ً
مرتبطة بسرطانات محددةً ،لكن السؤال ó
االن هو :ما هي
نسبة التكلفة إلى المنفعة؟«.
داعما للمشروع منذ وقت مبكر ،حتى مع
كان ستيلمان ً
الباحثين من استنزاف المشروع 
لالموال ،مما
تخوف بعض
ُّ
سيؤثر على تمويل المنح الفردية .في البداية ،كانت المدة
المقررة للمشروع ثالث سنوات ،ثم تم تمديدها لخمس
إضافيا
سنوات أخرى .في عام  ،2009تلقّى المشروع مبلغً ا
ًّ
بقيمة مئة مليون دوالر من المعاهد الوطنية 
االمريكية
باالضافة إلى  175مليون دوالر من التمويل التحفيزي
للصحةÒ ،
المقدم؛ بدافع تحفيز اقتصاد الواليات المتحدة خالل فترة
الركود االقتصادي العالمي.
عانى المشروع في بداياته ،حيث كانت تقنية تحليل التتابع
الجيني يصلح إجراؤها فقط على 
االنسجة الطازجة التي تتجمد

تثبت في
ً
سريعا ،بينما كانت غالبية عينات االنسجة Òاالكلينيكية َّ
صبغ ليقوم الباحثون بفحصها .هكذا أصبح
شمع البارافين وتُ
َ
االنسجة الطازجة يمثل النفقة 
إيجاد وشراء عينات 
االضخم
للبرنامج ،على حد قول لويس ستاوت ،مدير مكتب علم
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جينوم السرطان بالمعهد الوطني للسرطان  NCIفي مدينة
بيثيسدا بوالية ميريالند.
كما َم َّثل تعقيد البيانات مشكلة أخرى ،فعلى الرغم من بروز
بعض »المسببات« كعوامل محتملة في تطور السرطان ،نتج
عن أغلب الطفرات الجينية مزيج مذهل من الشذوذ الجيني،
مع القليل من القواسم المشتركة بين 
االورام .وسرعان ما
كشفت اختبارات 
االدوية التي استهدفت المسببات عن مشكلة
غالبا ما تصبح السرطانات مقاومة للعالج ،ويكون ذلك
أخرىً :
عاد ًة عن طريق تنشيط جينات مختلفة ،لتجاوز أي عملية
خلوية يعطلها العالج.
يقول بيرت فوجيلستاين ،الباحث بمجال وراثة السرطان
في جامعة جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور بوالية ميريالند:
»رغم هذه الصعوبات ..فكل جوانب بحوث السرطان
تقريبا استفادت من أطلس جينوم السرطان« ،حيث
ً
أنتجت البيانات طرقًا جديدة لتصنيف 
االورام ،كما أشارت
إلى أهداف دوائية ومسرطنات لم تكن معروفة من قبل،
لكن هناك باحثين يرون أن تحليل التتابع الجيني ال زال
لديه الكثير ليقدمه .وفي شهر يناير الماضي ،أظهر تحليل
إحصائي لبيانات الطفرات الجينية لـ 21نو ًعا من السرطان
أن تحليل التتابع الجيني ال تزال لديه القدرة على إيجاد
إكلينيكيا )M. S. Lawrence et al. Nature
طفرات مفيدة
ًّ
.(505, 495–501; 2014
أعلن ستاوت في يوم  2ديسمبر الماضي أنه بمجرد استكمال
أطلس جينوم السرطان ،سيواصل المعهد الوطني للسرطان
تحليل التتابع الجيني بشكل مركز 
لالورام من ثالثة أنواع من
السرطان :سرطان المبيض ،وسرطان القولون والمستقيم،
وسرطان الرئة الغُ ِّدي .ومن ثم ،يخطط المعهد لتقييم ثمار
االضافية قبل اتخاذ قرار بشأن إعادة إضافة
تلك الجهود Ò
المزيد من أنواع السرطان.
أ

في هذه المرة ستتمكن الدراسات من دمج معلومات إكلينيكية
مفصلة عن صحة المريض ،وتاريخ العالج ،واالستجابة
حاليا على استخدام
للعالجات .وبفضل قدرة الباحثين ًّ

عينات مطمورة في شمع البارافين ،يمكنهم االستفادة من
االكلينيكية السابقة ،ودراسة
البيانات الناتجة من التجارب Ò
الكيفية التي تؤثر بها الطفرات الجينية على التنبؤ بمستقبل
حالة المريض ،ومدى استجابته للعالج .كما يقول ستاوت
إن المعهد الوطني للسرطان سوف يعلن عن دعوى لتقديم
مقترحات بحثية Òالجراء تحاليل التتابع الجيني لعينات مأخوذة
أثناء التجارب Òاالكلينيكية باستخدام طرق التحليل التي صممها
أطلس جينوم السرطان.
وقد أصدر باقي أعضاء االئتالف الدولي لدراسة جينوم
السرطان خططًا مبكرة لموجة ثانية من المشروعات في شهر
ً
مماثال ،حسب
اتجاها
فبراير الماضي ،من شأنها أن تتخذ
ً
ما يقول توم هودسون ،الشريك المؤسس ،ورئيس معهد
أونتاريو لبحوث السرطان في تورونتو بكندا .وقد شجع
الممولون الحكوميون في عديد من الدول المتحمسة لضبط
تكاليف الرعاية الصحية على التركيز في إيجاد التتابعات الجينية
أيضا» :عالجات
التي تجعل الورم
مستجيبا للعالج ،ويقول ً
ً
السرطان باهظة الثمن ،ومن أولويّاتنا تحديد المرضى الذين
سيستجيبون لدواء باهظ الثمن«.
أيضا إنشاء مستودع
يدعم المعهد الوطني للسرطان ً
للبيانات ،غير قاصر على البيانات المجمعة من مشروعات
المعهد ،لكن يضم تلك للبيانات المجمعة من الجهود الدولية.
وعلى حد قول ستاوت ،فإن ذلك يهدف إلى إتاحة الوصول
إلى البيانات وأدوات التحليل لنطاق أوسع من الباحثين .ففي
الوقت الراهن تشكل بيانات علم جينوم السرطان حوالي 20
جدا ،وصعبة
بيتا بايت ) 1,015باي ًتا( ،مما يجعلها ضخمة ًّ
التناول ،لدرجة أن المؤسسات التي تمتلك قدرة حاسوبية
كبيرة هي فقط َمن تستطيع الحصول عليها ،وقد يستغرقها

االمر أربعة أشهر لتحميلها فقط.
يقر ستاوت بأنه ال يمكن االعتماد على التمويل التحفيزي
ّ
لتغذية تلك الخطط ،لكن من شأن إجراء تحاليل التتابع الجيني
االقل ثمنا ،والقدرة على استخدام عينات 

االنسجة المخزنة
ً
بالبنك الحيوي أن يخفض التكاليف .ويضيف ستاوت» :يتمركز
أغلب ما نفعل في بحوث السرطان حول علم الجينوم« ،كما

ó
أيضا» :االن يمكننا طرح االسئلة بشكل واضح التوجه«■ .
يقول ً
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أ ـــــــــــا

ﻇﻬـﻮر ﺗﺮاﻧﺰﺳﺘـﻮر اﻟﺴﻴﻠﺴﻴﻦ اﻷول

االخرى إلى 
ظهور أجهزة إليكترونية باستخدام صفائح من السيلكون في سمك الذَّ رة ،يمكن أن تدفع تطوير المواد المسطحة 
االمام.
ُ ْ
َّ

SOURCE: SILICENE LABS; IMAGE: REF. 1

ا

ب

منذ سبع سنوات ،لم يشكِّل العمل البحثي على مادة
السيلسين سوى حلم صغير يراود الباحث النظري ،لكن
استحواذ الجرافين )المادة الشهيرة التي تتألف من قرص
كربوني في سمك الذَّ رة( على الحصة 
االكبر من اهتمام
ُ ْ
َّ
الباحثين ،دفعهم إلى التكهن بأن ذرات السيلكون يمكن
تكون رقاقات مماثلة .وإذا استطعنا استخدامها في
أن ّ
ستخدم صناعة
ت
أن
ا
ن
ممك
سيصير
إلكترونية،
أجهزة
بناء
َ
ِ
ً
أشباه المواصالت أجزاء صغيرة من السيلسين لتحقيق
حد االستفادة 
االقصى من عملية التصغير.

في 
االسبوع االول من فبراير الماضي ،اتخذ الباحثون
خطوة مهمة لتحقيق هذا الحلم ،من خالل إزاحة الستار
عن تفاصيل أول ترانزستور 1من السيلسين .يفصح ديچي
أكينواند ،الباحث في علم المواد النانوية في جامعة
تكساس في أوستن الذي أسهم في صناعة الترانزستور،
االثبات العلمي لهذا المفهوم أحدث ضجة في
أن Ò
المؤتمرات العلمية ،رغم أداء الجهاز المتواضع ،وعمره
الذي يُقاس ببضع دقائق .ويتفق معه في الرأي جاي لوو
الي ،الباحث في علم خواص المادة في جامعة إيكس
الفرنسية بمارسليا ،ويقول» :كان من المستحيل أن يتوقع
أحد في هذا الوقت القصير صناعة الترانزستور من مادة
لم تكن موجودة«.
كان لوو الي من أوائل الباحثين الذين ص ّنعوا السيلسين
في المختبر 2في عام ) 2012انظر» :صعود السيلسين«(.
وتزامن هذا الظهور 
االول مع الشعور المتزايد بأن
الجرافين مادة غير مالئمة لصناعة أجهزة الترانزستور.
قد يكون الجرافين أكثر المواد قدرة على التوصيل في
جدا؛ حيث إنه يفتقر
العالم ،إال أنه يفتقد لميزة مهمة ً
ـ على نقيض أشباه الموصالت المستخدمة في شرائح
الكمبيوتر ـ إلى فجوة الطاقة ،وهو المجال الذي يجب
االلكترونات تخطِّيه قبل أن تتمكن من نقل التيار،
على Ò
حيث تعمل هذه الفجوات على تزويد أجهزة أشباه
الموصالت بإمكانية التبديل بين وضعي الوصل والقطع،
ثم تنفيذ العمليات »المنطقية« على أصغر وحدة لنقل
وحدات المعلومات )البتات(.
يقول لوو الي ،سنجد أن »الجرافين مادة ال أمل فيها
بخصوص التطبيقات المنطقية« .أما السيلسين ،فيستطيع
أن يسد فجوة الطاقة هذه .والسبب يرجع إلى تشابك
ذراته تشابكًا تصاعديًّا ،مما يترك بعض من إلكتروناته في
مستويات طاقة متباينة ً
قليال .والشيء الذي يثير دهشة
االلكترونية من
أكبر هو حذر القائمين على صناعة الرقاقات Ò
المخاطرة بخبرة عقود في مجال تصنيع السليكون لصالح
عنصر الكربون ،حسبما أوضح لوك ليو يان فون ،الباحث
في الفيزياء النظرية في الكلية العسكرية في جنوب كارولينا
بتشارلستون ،وهو أول من أطلق تسمية السيلسين ،ووصف
خصائصه في عام ) 2007المرجع .(3
كبيرا،
ا
ي
تحد
المختبر
تشكِّل معالجة السيلسين في
ً ً
حيث إنه من المواد التي ال يمكن استخراجها من كتلة
صلبة باستخدام شريط الصق؛ كما يحدث مع الجرافين

صعـود السيـلسيـن
المنْ َص ّب على ن ير
على الرغم من االهتمام ُ
المعتمد على رات الكربون ،بدأ
ِ
الجرافين بتركيبه
السليسين في جذب االنتبا .

 1994أول قياس ِلبنْ َية البلورات نائية األبعاد
المكونة من السيليكون (في الصورة) والجرمانيوم.
 2004تقرير عن فصل الجرافين من أندريه
جييم ،وكونستانتين نوفوسيلوف.

2007

أول صياغة السم السليسين .

 2009صنع أشرطة نانوية من السيلسين
وبداية سلسلة من األوراق البحثية الن رية عن
السيلسين .والجرمانين.
 2010فوز كل من جيم ،ونوفوسيلوف بجائزة
نوبل في الفيزياء لتجاربهما على الجرافين.
 2012ستة تقارير بحثية مستقلة عن رقائق
السيلسين (تشكّلت على الف ة).

2015

أول ظهور لترانزستور السيلسين.

من كتلة الجرافيت .لذلك ..استعاض الباحثون بأسلوب
آخر النتاجه ،وهذا 
االسلوب هو السماح لبخار ذرات
Ò
السليكون الساخن أن تتكثف على سطح كتلة بلورية من
الفضة في غرفة فارغة ،وهي ال شك عملية معقدة .وعلى
عكس صالبة الجرافين ،فالسيلسين المجرد يتسم بحالة
غير مستقرة إطالقًا في الهواء الجوي ،مما يجعل من
الصعب نقل هذا الغشاء الرقيق إلى ركائز أكثر فائدة،
مثل ِب ْن َية الترانزستور الداخلية .وفي وقت قريب من
العام الماضي ،كان هناك باحثون يتساءلون عما إذا كان
السيلسين هو مادة موجودة بالفعل ،أم ال.
تعاون أكينواند مع أليساندرو مول في معهد
َ
االلكترونيات 
واالنظمة الدقيقة الواقع في أجريت بريانزا
Ò
في إيطاليا؛ لتقديم بعض طرق الحماية لمادة السيلسين.
فقد شكّال رقاقة سيلسين على طبقة رقيقة من الفضة ،ثم
أضافا فوقها طبقة بسمك خمسة نانومترات من 
االلومينا،
ُ ْ
ثم فصال طبقة السيلسين البينية عن قاعدتها المصنوعة
من معدن الميكا ،ووضعاها مقلوبة بحيث تكون طبقة
الفضة متجهة العلى ،ووضعاها على ركيزة من السيليكون
وأخيرا ،تخلصا ببراعة من بعض الفضة بالحفر،
المؤكسد.
ً
تاركَ ْين جزيرتين من المعدن لتعمال كقطبين في وجود
شريط بارز من السيلسين بينهما.
جدا« ،حيث يخطط
ذكية
يقول لوو الي» :إنها حيلة
ًّ
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لتطبيق الطريقة نفسها مع مادة الجرمانين ،وهى مادة
ثنائية 
االبعاد ُمتحولة مصنوعة من الجرمانيوم ،الذي
4
استطاع فريقه تخليقها في العام الماضي .
ال شك أن هذه الحيلة تبدو ذكية ،إال أن الترانزستور
لن يظهر له استخدام في صناعة الهاتف المحمول في
المستقبل القريب ،الن السيلسين الخاضع لالختبار يعطي
جدا
مبكرا ًّ
نتائج سلبية خالل دقيقتين ،لكن ما زال الوقت ً
لقياس خصائصه .وعلى الرغم من أن إلكتروناته تتسم
بالبطء ،مقارنة بالجرافين ،يحتوي الجهاز بالفعل على
فجوة طاقة صغيرة.
من المحتمل إطالة عمر ترانزستور السليسين بوضع
طالء إضافي على سطحه .وقد استخدم أكينواند التفلون؛
Òالطالة عمر رقائق الفوسفورين لعدة أشهر .5والتفلون
مادة أخرى ثنائية 
االبعاد حساسة تجاه الهواء ،ومصنوعة
من الفوسفور .وقد أظهر باحثون آخرون أن استخدام
طبقات متعددة من السليسين قد يسمح لطبقات الوقاية
العليا بحماية الطبقات السفلية
»ﻻ ﺷﻚ أن ﻗﻮاﻋﺪ
لمدة  24ساعة .6ومما ال شك
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮت...
المستخدمة في
التقنية
أن
فيه
َ
صناعة ترانزستور السيلسين
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ
يمكن أن تساعد ó
االن في
اﻟﺬي ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎره«.
التحقق من صحة كل هذه

االفكار ،كما يمكن أن تساعد في أمور أكثر من ذلك مع
المواد التي تتباين حساسيتها مع الهواء .يقول لوو الي:
»ال شك أن قواعد اللعبة تغيرت ...وهذا هو البحث
الذي طال انتظاره«.
جدا لمستقبل السليسين.
سين
متحم
ليس الجميع
ًّ
ِّ
»هناك الكثير من ال ِّنقاش الدائر حول السليسين،
والجرمانين والفوسفورين« ،كما يقول ياري كنيريت من
جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في جوتنبرج ،السويد ،وهو
مدير مشروع الريادة في إنتاج الجرافين التابع لالتحاد

االوروبي ،الذي تبلغ تكلفته مليار يورو ) 1.1مليار دوالر

أمريكي( ،ويدرس المواد ثنائية االبعاد ،ويطور التطبيقات
الخاصة بها» ،لكن الصعوبات أمام تلك المواد ما تزال
جدا«.
كبيرة ًّ
مقتنعا بأن الباحثين
الي
لوو
الباحث
ال
ز
الي
ذلك..
ومع
ً
سوف يتزاحمون على تطبيقات السيلسين ،ويقول» :صنعنا
الجهاز بالفعل ..وسيصبح حلم العلماء باستخدام مادة
الخيال حقيقةً عملية« ■
1. Tao, L. et al. Nature Nanotechnol. http://dx.doi.
org/10.1038/NNANO.2014.325
(2015).
2. Vogt, P. et al. Phys. Rev. Lett. 108, 155501
(2012).
3. Guzmán-Verri, G. G. & Lew Yan Voon, L. C. Phys. Rev.
B 76, 075131 (2007).
4. Dávila, M. E., Xian, L., Cahangirov, S., Rubio, A. & Le
Lay, G. New J. Phys. 16, 095002 (2014).
5. Kim, J.-S. et al. Preprint at http://arxiv.org/
abs/1412.0355 (2014).
6. De Padova, P. et al. 2D Mater. 1, 021003
(2014).
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»أﻧﻬـﺎر اﻟﺴﻤـﺎء« ..ﻣﻮﺿـﻮع دراﺳﺔ ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴـﺎ

غزو بري وبحري من علماء 
المسببة لموجات الفيضان والتخلص من الجفاف.
االرصاد؛ للوقوف على حقيقة تيارات الهواء الجوي النفاثة
ِّ

أ

هناك ظاهرة جوية ،يُط ِْلق عليها سكان كاليفورنيا »قطار

االناناس فائق السرعة« .هذا القطار هو بمثابة موجة مناخية
تنشط عبر المحيط الهادئ ،بد ًءا من والية هاواي ،لكن في
نشاطها ال تحمل رياحها ِس ً
الال من الفاكهة االستوائية ،بل
وثلوجا.
تحمل
أمطارا غزيرة  ً
ً
االرصاد االصطالحية ،يُطلق على هذا
وفي لغة علماء
القطار »نهر الغالف الجوي« ،وهو بمثابة مسار هوائي ضيق،
يحمل كميات هائلة من الرطوبة .وخالل نهاية شهر يناير وشهر

بحرا
فبراير الماضيين ،غزا علماء االرصاد شرق المحيط الهادئ ً
وجوا ،آملين في رصد عدة أنهار بالغالف الجوي ،متجهة نحو
ًّ
الساحل .وهذه المحاولة تُ َع ّد من أكبر الجهود التي بذلها
العلماء حتى وقتنا هذا ل َف ْهم هذه الظواهر ،التي حظيت
باهتمام علمي جاد في العقد الماضي فقط.
تكونها من سطح المياه
تبدأ أنهار الغالف الجوي رحلة ُّ
االستوائية الدافئة ،ثم تنساب نحو الشرق ،وتتوجه إلى
القطبين على ارتفاع يتراوح ما بين ) (2:1كيلومتر فوق سطح
المحيط .وقد يمتد طولها óالالف الكيلومترات ،لكن عرضها ال
يتجاوز بضعة كيلومترات فقط .وبمجرد اصطدامها بسطح
اليابسة؛ تتسبب في َهطْل أمطار غزيرة ،أو عواصف ثلجية.
وفي هذا المضمار ،يصرح مارتي رالف ،الباحث في علم

االرصاد الجوية في معهد سكريبس لعلوم المحيطات في
الچوال بوالية كاليفورنيا ،وقائد برنامج الرصد الميداني ،بأنه
»عندما تهل علينا موجات عديدة من نهر الغالف الجوي ،من
الممكن أن تحدث فيضانات .أما عندما يمر عام وهناك قلة في
حدوث هذه الموجة ،ندخل في دوامة الجفاف شي ًئا فشي ًئا«.
في أوروبا ،تؤثر أنهار الغالف الجوي على الجانب الغربي
كبيرا ،وقد يمتد أثرها على مساحة شاسعة
تأثيرا ً
من القارة ً
من أراضي اليابسة ،حيث من الممكن أن يصل إلى بولندا .أما
في أمريكا الشمالية ،فالساحل الغربي بأكمله يتأثر؛ وأحيانًا ما
تُلقي هذه الموجة التي تتكون فوق سطح مياه خليج المكسيك
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بظاللها على أجزاء من وسط الواليات المتحدة 
االمريكية
وغالبا ما تصحب موجة الرطوبة هالة من الترحاب،
وشرقهاً .
النها توفر نصف Òاالمدادات السنوية من المياه في المناطق
المتأثرة .1وقد توصلت دراسة أجريت في عام  2013أن موجة
أنهار الغالف الجوي 2كتبت نهاية ما يقرب من ثالثة أرباع
موجات الجفاف في شمال غرب منطقة الهادئ في الفترة ما
بين ) .(2010 – 1950ومنذ سنوات ،شن الجفاف هجمة على
والية كاليفورنيا )انظر ،(Nature 512, 121-122; 2014 :لكن
في ديسمبر عام  2014هلَّت موجة من موجات نهر الغالف
الجوي ،تكفي للقضاء على نسبة الثلث من عجز المياه في أحد
أكبر خزانات المياه الرئيسة في مدة قدرها يومان.
يوضح ديفيد الفرز ،الباحث في علم 
االرصاد الجوية
في سكريبس ـ وهو غير مشارك في هذا البرنامج ـ أن تغير
تواترا ،النه كلما
المناخ قد يجلب موجات أبلغ في القوة وأكثر ً
مياها أكثر«،
كان الغالف الجوي أكثر دف ًئا ،حمل بين ثناياه ً
كما يضيف أنه »كلما زادت معرفتك بأنماط الغالف الجوي،
تحسنت حالة التأهب الستقبال موجات مناخية عنيفة«.
ي َّعد البرنامج 
االمريكي الحالي الذي تبلغ تكلفته عشرة ماليين
َُ ّ
دوالر ،ويُطلق عليه »كالووتر  ،CalWater «2015خطوة جبارة
لفهم الصفات الفيزيائية النهار الغالف الجوي وهي ترتطم
االرض .وترسو سفينة بحثية تابعة لالÒدارة 
بسطح 
االمريكية
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) ،(NOAAالمعروفة
بسفينة رونالد إتش براون ،على بعد مئات الكيلومترات من
ساحل كاليفورنيا ،منتظر ًة دخولها تحت موجة من موجات نهر
الغالف الجوي وقت حدوثها .تحمل السفينة مجموعة من
المعدات التي تديرها وزارة الطاقة 
االمريكية ،بهدف رصد

هذه الموجة الهوائية ،ودراسة تركيز االيروسولً ،
فضال عن
التعرف على خصائص أخرى للغالف الجوي.
ستحلِّق أربع طائرات ،مباشرة تجاه موجة نهر الغالف
الجوي ،اثنتان منهما تابعتان لالÒدارة 
االمريكية الوطنية

للمحيطات والغالف الجويّ .أما الطائرتان االخريان ،فتتبع
االمريكية ،
إحداهما وزارة الطاقة 
واالخرى وكالة ناسا .وستطلق

هذه الطائرات أجهزة استطالع  ،Dropsondeوهي مظالت
مصغرة تحمل مجموعة من 
االجهزة التي تسجل بيانات
الموجات المناخية وهي في طريقها للهبوط.
يكشف كيمبرلي براثر ،الباحث في علم كيمياء الغالف
الجوي في سكريبس ،وقائد آخر للبرنامج ،أن من 
االهداف
الرئيسة لهذه المهمة استنباط الكيفية التي يؤثر بها Òااليروسول
على أنهار الغالف ،حيث أشارت دراسة ميدانية مصغرة في
كاليفورنيا في الفترة ما بين ) (2011 – 2009إلى أن 
االيروسول
دورا خالف الذي توقعناه ،فهو بمثابة َنويات لبلورات
يؤدي ً
الثلج التي تنمو في أنهار الغالف الجوي ،وتتسبب الحقًا في
3
يعبر براثر ً
قائال» :هذه
ّ
تكون الثلوج  ..وفي هذا الصددِّ  ،
العملية توضح كيف تسمح الطبيعة االم بنمو مكوناتها«.
يشير روبي لونج ـ من المتخصصين في نمذجة الغالف
الجوي في المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ الواقع
في ريتشالند بوالية واشنطن إلى أن برنامج »كالووتر «2015
االيروسول مع أنهار الغالف
قدر كيف تتفاعل جزيئات Ò
سي ّ
ُ
بعيدا عن الشاطئ ،أم عندما تصل إلى الساحل.
سواء
الجوي،
ً
أيضا صور المحاكاة الصادرة من
وسوف يستخدم الباحثون ً

االجهزة الحاسوبية العمالقة؛ لمعرفة كيف تؤثر ذرات التراب

جوا على كمية َهطْل االمطار ،ونوعها.
المحمولة ًّ
من المفترض أن تساعد هذه المعطيات القائمين على إدارة
المياه في التنبؤ بما قد تحمله أنهار الغالف الجوي في طياتها.
وعاد ًة ما يتخلص مهندسو الخزانات في شمال كاليفورنيا من
المياه الثمينة المخ َّزنة في الشتاء ،حتى يكون لديهم متسع في
الخزان خلف السد؛ لمواجهة خطر الفيضان ،لكن رالف يرى
أن المهندسين سيكتسبون كفاءة أكبر في إدارة عملية التخلص
تحسنت معرفتهم بتوقيت
من المياه في فصل الشتاء ،إذا َّ
هجوم أنهار الغالف الجوي ،وكمية المياه التي قد تحملها■ .
1. Lavers, D. A. & Villarini, G. J. Hydrol. http://dx.doi.
org/10.1016/j.jhydrol.2014.12.010 (2014).
2. Dettinger, M. D. J. Hydrometeorol. 14, 1721–1732 (2013).
3. Creamean, J. M. et al. Science 339, 1572–1578 (2013).
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الذهب ،والنحاس ،والفلزات 
االخرى من قاع البحر قبالة دولة
بابوا غينيا الجديدة ،لكن هناك تشكك كبير حول تعدين قاع
البحر .يصف لي الفوائد االقتصادية المزعومة بأنها »كذبة كبيرة
تقولها حكومات كوريا ،والصين ،والهند لشعوبها« .كما أن
كيونجسك تشوي ،الباحث في الرسوبيات البحرية في جامعة
سيول الوطنية ،ال يعترف بما تقوم به شركة »نوتيلس مينيرالز«
والعمليات التجارية 
االخرى ،النعدام جدواه اقتصاديًّا،
سيقدمون بأنه »ليس أكثر من عروض توضيحية«.
ويصف ما ِّ
ويقول الكثيرون في مجتمع العلوم البحرية الكوري إن المعهد
الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطات نفسه منقسم ،فبعض
الباحثين العاملين به في غضب شديد تجاه خطة أعمال
التعدين المفروضة عليهم من ِق َبل وزارة المحيطات.
ا

ا

ا

ا

ح

ح

ا

با

ا

بحاث

ا

ب

ا

ﻛﻮرﻳﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت
ستخدم بصورة رئيسة في إجراء
سيتم توسيع مجاالت السفن التي تُ َ
المسوح في قاع البحر.
ا

بدأ برنامج كوريا الجنوبية البحاث المحيطات في تغيير مساره.

فالكثر من عقدين من الزمن ركَّز البرنامج على اكتشاف المعادن
ó
في قاع البحر واستغاللها ،إال أن هناك تحركًا يجري االن؛

حاليا على بناء
للتوسع في خطة االعمال البحثية .يتم العمل ًّ
السفينة »آيزابو«  Isabuالتي تزن  5,900طن ،ولها القدرة
على إطالق مركبات تحت مائية ذاتية التحكم ،وإجراء مسوح
عينة لب
زلزالية ،عن طريق اختراق قاع البحرْ ،
وجمع أكثر من ِّ
مترا.
رسوبي يصل ارتفاعه إلى ً 40
تقضي السفينة الرئيسة الحالية »أونوري« ،Onnuri
التي تزن  1,422ط ًّنا ،ثالثة أخماس وقتها في الكشف عن
الترسبات المعدنية في قاع البحر ،تحت إشراف مجموعة
أبحاث المعادن في أعماق البحر التابعة للمعهد الكوري
لعلوم وتكنولوجيا المحيطات  KIOSTفي مدينة أنسان .وقد
جاء هذا التركيز االقتصادي الكبير من ِق َبل وزارة المحيطات
باالضافة إلى
الس َمك ،التي تشرف على المعهدÒ ،
ومصائد َّ
إشرافها على الموانئ والشحن البحري في البالد.
الس َمك على جميع
تسيطر وزارة المحيطات ومصائد َّ
يتسن الي
لم
العمل،
عاما من
الموانئ ،حتى إنه طوال ً 22
ّ
باحث أكاديمي من خارج المعهد أن يقود جولة بحرية .قال
سانج-موك لي عالم الجيوفيزياء البحرية في جامعة سيول
الوطنية» :حقًّا ،إنه المر ُم ْخ ٍز« .فعلى الرغم من أن الباحثين
في جامعته وفي أماكن أخرى تمكنوا من العمل على متن هذه
السفينة ،إال أنهم قد أُ ْح ِبطوا بسبب التعتيم شبه الكامل عن

وجهة »أونوري« ،أو 
االسئلة البحثية التي تحاول Òاالجابة عنها.
سيتغير هذا النمط في شهر مارس الجاري ،حيث سيبدأ
المعهد في Òاالعالن عن مسارات جولة »أونوري« القادمة،
وسيدعو الباحثين من الخارج؛ القتراح المشروعات التي يمكن
صرح جي-هون هونج ،الذي
تنفيذها على طول الطريق .هكذا َّ
تولَّى رئاسة المعهد في أغسطس  ،2014ود َّعم توسيع قاعدة
وأخيرا ،سيتاح
المشاركة واالستفادة من سفن المعهد البحثيةً .
حاليا إلى ما يقارب
الوقت الستخدام السفن ،إذ تصل تكلفته ًّ
يوميا ،من خالل نظام الجدارة واالستحقاق.
 12,000دوالر ًّ
يرجع تركيز كوريا الجنوبية على التنقيب عن المعادن إلى
وقت تأسيس المعهد في أوائل السبعينات ،في منتصف
فترة من االنتعاش االقتصادي للبالد ،دامت لعقود .في ذلك
العق َْيدات متعددة الفلزات ـ كرات من المنجنيز
الوقت ،بدت ُ
وفلزات أخرى مثل الحديد ،والنيكل ،والكوبالت والتي تتراكم
محتمل .ورغم تضاؤل االهتمام
في قاع البحر ـ كمورد ق َِّيم َ
العالمي بالمعادن في العقود الالحقة ،إال أن حكومة كوريا

العق َْيدات
الجنوبية استمرت في تمويل االبحاث حول هذه ُ
وغيرها من الرواسب المعدنية في قاع البحر.
تحدث جاي-وون
وعن تأمين الموارد المعدنية البحريةَّ ،
مون ،رئيس مجموعة أبحاث المعادن في أعماق البحر التابعة
للمعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطاتً ،
قائال» :إنه
المر بالغ 
االهمية للكوريين ،بسبب ندرة الموارد الطبيعية

جدد من االهتمام العالمي
االرضية« .إن ارتفاع أسعار الفلزات َّ
بها ،إذ تزعم شركة »نوتيلس مينيرالز«  Nautilus Mineralsفي
تورونتو بكندا ،أنها على بعد عامين من البدء في استخالص
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بلغ الخالف طويل المدى بين الوزارة ومنتقديها ذروته في
عام  ،2008مع اقتراح بناء السفينة »آيزابو« .ووقف معهد
تنمية كوريا )مؤسسة بحثية في مدينة سيجونج ،مكلَّفة
بتقييم المشروعات الحكومية الكبيرة( في صف النقاد ً
قائال
إن الفوائد االقتصادية لتعدين قاع البحر غير مؤكدة .وافقت
هذه المؤسسة على بناء السفينة ،شريطة إتاحة استخدامها
للمجتمع 
االكاديمي .كذلك أوصى فريق من الباحثين برئاسة
لي بأن تُدار السفينة من ِق َبل لجنة تضم ممثلين للحكومة
والمجتمع 
االكاديمي والصناعة ،إال أن وزارة المحيطات نقلت
إدارة السفينة في عام  2013إلى المعهد الكوري لعلوم
وتكنولوجيا المحيطات في صفقة سرية .في ذلك الوقت،
اعتبر المعهد أن الخيار 
االكثر فعالية من حيث التكلفة هو
واالشراف على أبحاثها ،هكذا
القيام بكل من إدارة السفينة Ò
قال هيونتاي كيم ،مدير إدارة التنمية بالوزارة.
باالحباط؛ مما جعله يتوجه إلى
أصابت هذه الخطوة لي Ò
المجلس الرسمي للنقاش العام .في  24أكتوبر الماضي ،حضر
داف ًعا
لي ،الذي يُ َع ّد ً
واحدا من أكثر علماء البالد شهرةُ ،وم ِ
معروفًا عن حقوق المعاقين )أصيب بالشلل من عنقه الى
أطرافه في حادث مركبة آلية في عام  ،(2006للشهادة في
مته ًما وزارة المحيطات
المجلس التشريعي الوطنيِ ،
بإبرام صفقة سرية مع المعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا
المحيطات .وبنهاية شهادته ،وافق الوزير جو-يانج لي على
إتاحة استخدام السفينة »آيزابو« للمجتمع 
االكاديمي ،مما
م َّهد الطريق لعملية مراجعة المقترحات البحثية ،بناء على
الجدارة واالستحقاق.
يقول تشوي ،بعد أن أتيحت له إمكانية قيادة جولة محيطية
كبيرة ،إنه يأمل في أن يأخذ السفينة »آيزابو« إلى المحيط
الهندي .فهو يريد مساعدة الدول في جنوب شرق آسيا ـ
مثل ميانمار وبنجالديش ـ التي لديها مساحات كبيرة من الدلتا
الساحلية المنخفضة في الوصول إلى ف ْهم أفضل للمخاطر
المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر ،والتسونامي.
قادرا على Òاالبحار في الجوالت،
بسبب إعاقته ،لم يعد لي ً
عبر عن إحساسه بالرضا ل َت َمكُّ نه من تسخير شهرته
إال أنه َّ
للحصول على نتيجة إيجابية .وقال» :أحسست بشعور عظيم.
نعم ،إن هذا تعويض لي على إعاقتي .أحسست بالمكافأة«■ .
تصحيح

في تحقيق إخباري أجرته دورية  Natureعن العشرة
األهم في العلوم لعام  ، 2014المنشور في عدد
فبراير الماضي (،)Nature 516, 311–319; 2014
ً
خطأ ـ أن العالج الذي
كرت قصة سوزان طوباليان ـ
رواد تمت الموافقة على استخدامه في
كانت ِمن ّ
الواليات المتحدة ،في حين أن هذا حد في اليابان.
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سيـارات
ذاتية القيادة
عتبر تصميم سيارات ذاتية
ُي َ
القيادة أحد الموضوعات الساخنة
في بحـوث المواصـالت ،وقـد
يتحقق في غضون أقل من
عشر سنوات.
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في هذا الصيف ،سيتجول قاطنو بلدة جرينتش بالمملكة
المتحدة في شوارع بلدتهم باستخدام حافالت نقل كهربائية،
ال يتطلب قيادتها تحكُّم سائق في عجلة القيادة ،وال تحتاج
من 
االساس إلى عجلة قيادة.
تبلغ تكلفة هذا المشروع ثمانية ماليين جنيه إسترليني )12
مليون دوالر( ،وهو جزء من دراسة كبيرة تركِّز على السيارات
ذاتية القيادة ،بتمويل من الحكومة البريطانية .ويمثل هذا
المشروع امتدا ًدا للجهود المتضافرة ،التي ترمي إلى إحداث
نقلة نوعية في دنيا النقل والمواصالت ،حيث توهج بريقها
جز ًّئيا بدافع الرغبة في وضع حد لحوادث الطرق ،التي يُع َزى
تسعون في المئة من أسبابها إلى أخطاء القيادة البشرية ،وهو
ما خلق حالة من السباق لنقل عجلة القيادة من أيدي البشر
إلى عقل الكمبيوتر ،الذي يظل منتب ًها أثناء عملية القيادة ،وال
يثمل ،وال تُش ِّتت انتباهه الرسائل النصية.
تقريبا بعض تقنيات
يطور جميع مصنعي السيارات
ّ
ً
تكنولوجيا السيارات 
االوتوماتيكية ،مثل عديد من شركات
تفوقت على الجميع هي
Ë
االلكترونيات ،لكن الشركة التي ّ
شركة »جوجل« العمالقة ،حيث حظيت بمكانة رائدة في
أبحاث السيارات ذاتية القيادة منذ أكتوبر  ،2010عندما
أعلنت أنها انخرطت في هذا المجال قبل عام ،وأن
سياراتها التجريبية آلية القيادة سجلت بالفعل أكثر من
 200ألف كيلومتر على الطرق القريبة من مقرها الرئيس
في ماونت فيو بوالية كاليفورنيا ،وفي مناطق أخرى من
االعالن بحماس شديد،
الوالية .استقبل الناس هذا Ë
أثار غيرة صانعي السيارات والوكاالت الحكومية لتمويل


االبحاث حول العالم؛ وحفَّزهم على تسريع جهودهم
في هذا المضمار.
يعلِّق ريتشارد بيشوب ،استشاري تكنولوجيا السيارات الذي
ترأَّس في التسعينات برنامج القيادة 
االوتوماتيكية على الطرق
السريعة ،التابع لوزارة النقل 
االمريكية بأنه» :لم َير قط شي ًئا

يتطور بهذه السرعة ،من طور االفكار النظرية إلى منتجات
ملموسة« .فشركات التصنيع ،على الرغم من وجود تحديات
تقنية عديدة ،تزعم أنها ترى مسارات واضحة لحل معظمها،
إن لم يكن جميعها.
وفي »جوجل« ـ على سبيل المثال ـ صنع الفنيون أغلب
تقنيات السيارات Û
االلية القيادة باستخدام سيارات ركاب تقليدية
مزودة بتكنولوجيا التموضع العالمي؛ والخرائط؛ ورادار كشف
حواجز االصطدام؛ وتقنية الليزر؛ لمسح المنطقة المحيطة
باالبعاد الثالثية؛ وكاميرات فيديو لتمييز 

االجسام ،كإشارات
المرور ،والفتات أعمال Ëاالنشاء ،وعبور المشاة ،والمركبات

االخرى )انظر الرسم :عالَم من السيارات ذاتية القيادة( .أما
السيارات المزودة بلوحة كمبيوتر ،تكافئ قدرتها على معالجة
البيانات قدرة أجهزة الحاسب التقليدية ،فتتمتع بكل هذه
المزايا ،كما يمكنها تحديد سلوك السيارة حسب مقتضى الحال.
وكي ال تتعقد معادلة اللوغاريتمات الحاسوبية في القيادة،
أعدت شركة »جوجل« سيارة مزودة بخرائط تفصيلية شديدة
ّ
الدقة ،تخبرنا بما تتوقعه ،ومدى ارتفاع كل منعطف.
يقول المشكِّكون إن شريط تزويد السيارات Û
االلية بهذه
الخرائط التفصيلية يقيد حركة السيارة على مساحة 
االماكن التي
فحصا دقيقًا ،مثل ماونت فيو .ويرد عليهم
فحصها الفنيون ً

سباستيان ثرون ،المهندس الذي أسس مشروع سيارات جوجل
نسبيا توسيع هذه
وأداره حتى عام  ،2013بأنه من السهل ًّ
الخرائط في إطار جهود الشركة المستمرة للتصوير الفوتوجرافي
لطرق العالم على خرائط »جوجل«.
المشكلة 
االصعب ـ من وجهة نظر ثرون ـ هي تدريب
السيارة على كيفية االستجابة لما وصفه »بالسلسلة الطويلة
المحتملة« .ففي بداية المشروع ـ والحديث
من المواقف غير
َ
طور فريق جوجل
ـ
ثرون
سباستيان
لسان
هنا ال يزال على
َّ
لوغاريتمات التعامل مع التحديات الواضحة والمتكررة ،مثل
التقاطعات ،أو الطرق الزلقة بسبب ماء المطر .ومع قيادة
Û
سجل الباحثون مواقف غريبة،
السيارات الالف الكيلومتراتَّ ،
مثل انفجار عبوة بالستيكية على الطريق ،أو وجود أريكة في
عارضة الطريق .ويوضح ثرون أن »هذه المواقف الغريبة
كانت متعددة بصورة فاقت كل التوقعات والتصورات في
البداية« ،وأن السبيل الوحيد للتعامل مع هذه المواقف النادرة
هو تسجيلها فور حدوثها ،وتصميم االستجابات بمساعدة
لوغاريتمات التعلم Û
االلي المتطورة ،ثم اختبار هذه الحلول
عن طريق المحاكاة ،ثم القيادة العملية.
ويضيف ثرون» :إننا إذا فعلنا ذلك لفترة طويلة كافية؛
سيكون هناك أمل في أن تصبح البرامج آمنة ،مثل السائق
البشري« بل ستتفوق في النهايةّ .أما السؤال عن المدة التي
حاليا .وقد
ستستغرقها فترة Ë
االعداد ،فسيظل بال إجابة ًّ
صرحت »جوجل« بأن هذه الفترة قد تستمر خمس سنوات،
لكن الشركة ال تعقد أي مناقشات رسمية عن هذا المشروع«.
ويمكن توفير مستويات إضافية من السالمة من خالل تجهيز

تَ خَ َّل ْص من السائق!

1.24

مليون

حالة وفاة في جميع أنحاء
العالم بسبب حوادث الطرق
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من الحوادث بسبب
أخطاء القيادة البشرية
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السيارات والشاحنات بتكنولوجيا االتصال الالسلكي )الواي
فاي( بين المركبات عبر الموجات الراديوية  ،V2Vمما يتيح لها
تحذير بعضها البعض في حالة المواقف الخطيرة ،مثل تجاوز
سيارة Ëالشارة المرور الحمراء ،أو إتاحة الفرصة للسيارات الذاتية
أو السيارات التي يقودها بشر Ëالفساح الطريق.
دمج هذه التكنولوجيا في السيارات ذاتية
من المرجح ْ
القيادة ،رغم أنها تطورت من خالل جهود فردية عديدة .وقد
عمليا في الطرق والشوارع في إطار مشروع
جرى اختبار التقنية
االمنة ًّللبيئة ،التابع لالتحاد 
قطارات الطرق Û
االوروبي ،الذي
تسير فيه طوابير السيارات المتتابعة خلف شاحنة ،مثل البط
الصغير الذي يسير خلف أمه .وتتجنب هذه القطارات ـ أو
القوافل ـ حوادث االصطدام الجماعي الهائلة بين السيارات،
حيث تتنقل إشارات االتصال بين المركبات عبر الموجات
الراديوية؛ من أجل الضغط على الفرامل في اللحظة نفسها
عند كل شاحنة .وبسبب تكنولوجيا الديناميكا الهوائية ،ستوفر
قطارات الطرق  %10من استهالك الوقود.
أثارت مثل هذه التجارب اهتمام شركة تصنيع السيارات
»جنرال موتورز« ،التي أعلنت في سبتمبر الماضي أن
زود بتكنولوجيا تقنية االتصال بين
الموديالت القادمة س ُت َّ
المركبات عبر الموجات الراديوية .في البداية ،لن تجد هذه
االدارة
السيارات مركبات أخرى كثيرة للتواصل معها ،لكن Ë
الوطنية 
االمريكية لسالمة المرور على الطرق السريعة تتطلع
إلى إصدار تشريعات تشترط في كافة عقود امتالك السيارات
لهذا العقد تم ُّتع السيارة بهذه التقنية التكنولوجية.
من وجهة نظر جوش سويتكس ،المدير التنفيذي لشركة

»بيلوتون تكنولوجي« ـ وهي شركة تجارية جديدة في مينلو
بارك بكاليفورنيا ،تعمل على التسويق التجاري لهذه التقنية
ـ فإن »المركبات ستبث رسالة السالمة 
االساسية التي توضح:
المكان ،والسرعة ،واتجاه الحركة«؛ وهو ما سيوفر المعلومات
الكافية لتفادي وقوع عديد من الحوادث .ويضيف» :هناك
أيضا التوفير في الوقود ،ليس فقط من السير في قوافل،
ً
بل من تعاون السيارات مع بعضها البعض لتقليل عدد مرات
التوقف أثناء السير ،الذي يؤدي بدوره إلى إهدار المزيد
من الوقود .وإذا كان بإمكان السيارات أن تطلب من إشارات
المرور الذكية تشغيل نفسها وفقًا للكثافة المرورية الحالية،
والب ْن َية التحتية
عرف باسم »االتصال بين المركبة ِ
وهي تقنية تُ َ
) ،«(V2Iفربما تسهم هذه التقنية في تقليل الحاجة إلى
التوقف إلى أقصى حد ممكن.
في النهاية ،يتوقف Ëاالطار الزمني لتطبيق هذه التقنيات على
االفاق 
االسئلة ذات Û
توافر إجابات عن 
االوسع .ومن ضمن هذه

االسئلة :ما مقدار تكلفة هذه السيارات؟ َومن الذي سيقتنيها:
أأفراد ،أم شركات خدمات النقل حسب الطلب؟ َومن سيتحمل
المسؤولية القانونية ،إذا تعرضت السيارة آلية القيادة لحادث؟
وهل سيتقبل الناس هذه السيارات ،ويثقون فيها؟
شاف ،إال ِمن خالل الخبرة
ال شك أنه لن يكون هناك جواب ٍ
سريعا في ظل معدالت االبتكار
نموا ً
والتجربة ،اللتين تنموان ًّ
في الوقت الحالي■ .

ــ

ـ يــ

ــ

ومقاطعة كولومبيا
أصدرت قوانين؛ للسماح
بسير السيارات ذاتية القيادة
في شوارعها ُ
وط ُرقها

م .ميتشيل ولدروب محرر تحقيقات لدورية ð ñ Natureىڡ
ىس.
واشنطن دي ð
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ﻋﺎ َﻟـﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴـﺎرات
ذاﺗﻴّـﺔ اﻟﻘﻴـﺎدة

الكتشاف
ات
الم ْرك ََب ُ
ِ
تَ
ستخدم َ
لرسم خريطة
با
الحواجز ،و ا
بالمنطقة المحيطة بها باألبعاد الثال ية،
لتمييز األجسام ،مثل
وا
إشارات المرور ،والفتات أعمال ا نشاء،
وعبور المشاة ،والمركبات األخرى.

سريعا لم يتصور أحد منذ
تطورا
تتطور السيارات اتية القيادة
ً
ً
عدة سنوات قليلة .ويتوقع عديد من الخبراء أن تصبح جاهزة في
غ ون خمس أو عشر سنوات .وال تزال هناك عدة أس لة لم يجب
عليها أحد ،لكن أصبح ممكنً ا بالفعل َو ْضع تصور لسبل نجا
َ
العالم الجديد من السيارات آلية القيادة.
هذا

ترسل
ب

ا
ا

ا

ا
 V2Vا شارات بين
المركبات ،والشاحنات،
والبنْ َية التحتية.
ِ

ا
ا
ا
تستقبل
حا ب بيانات من أجهزة
االستشعار لتخطي المسار
الذي ستسلكه السيارة
للوصول بها إلى وجهتها،
مع تفادي الناس والمركبات
ي معوقات أخرى
األخرى ،وأ ّ
في الطريق.

ا
ستخدم برام الخرائ
ِ
تَ
ا
بيانات
 GPSلتحديد
ا
موضع السيارة بالنسبة إلى
الطرق ،وإشارات المرور،
والمعالم األخرى.

10

عقـد
العشرينات
ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا
ب مكان السيارات
االستفادة من مزايا
الديناميكا الهوائية،
وخفض الوقود من
خالل السير عن ُق ْرب
خلف بع ها البعض.
وتقوم تكنولوجيا
االتصال بين المركبات
ا
عبر
بحماية السيارات
من حواد التصادم
الجماعي الكار ية ،ألنها
تتيح لجميع السيارات
في الطابور ال
على فرامل التوقف
في الوقت نفسه.
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كي تستجيب استجابة مالئمة للحواد النادرة،
مثل االصطدام ِبك َُرة ُقذفت من ملعب قريب،
أو انفجار عبوة بالستيكية على الطريق ،تعتمد
طورها
ا
السيارات على
ا َّ ،
الفنيون من خالل َق ْطع مسافة ماليين
الكيلومترات في أ ناء اختبارات القيادة.

تحول جﺬري في المدن
ﱡ

تدريجيا
سوف يتخلى الناس
ا
ًّ
عن امتالك السيارات ،لصالح شركات النقل
التي سوف تنقلهم من أي مكان ،وتوصلهم
إلى أي مكان ،من خالل سيارات النقل
الجماعي اتية القيادة.
وج َهات
ستبدأ مراكز ِ
كثيرة في المدن ب ل اء المناطق العديدة
المخصصة النت ار السيارات الشخصية،
َّ
ابتداء بالمساحات الهائلة من العقارات
المخصصة النت ار المركبات ،وهو األمر الذي
َّ
يتيح استخدامها في أغراض أخرى مفيدة.
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ا

ا
مع إشارات االتصال بين
ح
تتكامل
المركبات عبر الموجات الراديوية لتحسين قدرات التحكم
في السرعة ،وتوقيت إشارات المرور ،وعدد الحارات في
وفقا لحركة المرور الفعلية .والنتيجة هي تدفق
ً
كل اتجا ،
مروري أكثر انسيابية ،ووقت أقصر في االنتقال ،وإهدار
طاقة أقل في إشارات المرور ،أو في االختناقات المرورية.

800
مليون
ا

ا
أ

أ

ا

أ
ا
ا

ح
ا
ب

| ﻣﺎرس

ا ا
ا

33 | 2 0 1 5

اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻤﻨﻴـﻊ
عاما على انتهاء الصراع ،ال زال العلماء والمحاربون القدامى
بعد مرور ً 24
يقاتلون من أجل االعتراف بمرض »حرب الخليج«.
ا
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ABBAS/MAGNUM

فترض باالجتماع الذي ُعقد في شهر إبريل  2014أن يكون
كان يُ َ
مجرد مراجعة علمية ،لكن المشهد بدا وكأن مالكمين يصطفون
انتظارا لدورهم في َلكْم كيس المالكمة .كان هدفهم هو
ً
روبرت جيسي ،الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب
وكيل إدارة الصحة في الوزارة 
االمريكية لشؤون المحاربين
القدامى ).(VA
في هذا االجتماع ،التقى المحاربون القدامى والعلماء
ومسؤولو وزارة شؤون المحاربين القدامى في واشنطن
العاصمة؛ لمناقشة مرض حرب الخليج ،وهو اضطراب معقد
أصاب حوالي  250ألفًا من قدامى المحاربين الذين شاركوا في
العمليات العسكرية في الخليج في عامي  .1991-1990وبعد
مرور  24عاما ال يزال 
االمر مثار جدل عنيف في كل من الواليات
ً
المتحدة ،والمملكة المتحدة.

قال جويل جريفز ،أحد قدامى المحاربين الذين خاضوا
حرب الخليج ،وخدم حتى العام الماضي في لجنة لتقديم
المشورة للوزارة حول أولويات البحث المرتبطة بالمرض» :منذ
البداية ،رفضت وزارة شؤون المحاربين القدامى أن تتصدى
بصراحة للمشكالت التي تواجه المحاربين القدامى«.
االدارة رفضت االعتراف
يرى جويل جريفز وآخرون أن Ë
وأصرت
فريدة،
فسيولوجية
بمرض حرب الخليج كحالة
ّ
على أنه ال يعدو كونه حالة نفسية ذات أعراض جسدية،
أو نتيجة لالËجهاد ،بل إنهم يزعمون أن الوزارة قد أعاقت

وكدست لجان المراجعة
االبحاث حول مرض حرب الخليجَّ ،
العلمية بأعضاء مؤيِّ ِدين لوجهة نظرها في التفسير النفسي
للمرض ،وقلَّصت من صالحيات اللجنة البحثية االستشارية
التي خدم فيها جويل جريفز .وتَ َرتَّبت على ذلك ،كما يرى

النقاد ،صعوبة حصول
آالف الجنود على تشخيص
حاب ا
أ ا
أو خدمات صحية .وخالل
االجتماع ،وصف جيمز بينز
المحامي ورئيس اللجنة البحثية االستشارية ،إجراءات وزارة
أخالقيا وفكريًّا«.
شؤون المحاربين القدامى بأنها »مفلسة
ًّ
أخيرا لروبرت جيسي كي يتحدث،
عندما أتيحت الفرصة ً
تماما أن وزارة شؤون المحاربين القدامى تشبثت
أنكر ً
بالتفسير النفسي للمرضً ،
قائال» :لقد قلنا بوضوح ،ال
لبس فيه ،أننا ال نعتقد ذلك« ،لكنه يرى هو ومسؤولون
آخرون في وزارة شؤون المحاربين القدامى أن المشكالت
الصحية للمحاربين القدامى معقدة لدرجة تجعل
صعبا .وأشار جيسي إلى برنامج الوزارة البحثي
تصنيفها
ً
أ

ا

ح

الذي تبلغ ميزانيته عدة ماليين الدوالرات كدليل على أن
االدارة تأخذ المرض على محمل الجد.
Ë
إن خالف العلماء والمحاربين القدامى مع الوزارة
ّ
االدارة في
عميق للغاية ،لكن االضطرابات التي شهدتها Ë
العام الماضي ربما تتيح فرصة للمصالحة .يقول فيكتور
كاالسينسكي ،الباحث في السموم البيئية ،ومدير برنامج
الوزارة المراض حرب الخليج» :ال أظن أنها قضية ميئوس
منها ،لكننا بحاجة إلى االستماع لبعضنا البعض«.
في عامي  1990و ،1991أرسلت الواليات المتحدة 
االمريكية
نحو  700ألف جندي إلى منطقة الخليج؛ لتشكيل تحالف مع
المملكة المتحدة ،والمملكة العربية السعودية ،وعدة دول
أخرى؛ لطرد القوات العراقية من الكويت.
ونجم عن الحملة العسكرية التي استمرت
سبعة أشهر سقوط بعض الضحايا في
صفوف قوات التحالف .وبعد عودة الجنود
إلى أوطانهم بفترة قصيرة ،بدأ حوالي %30
من الجنود 
االمريكيين في المعاناة من

أمراضَ ،ص ُع َب على االطباء فهمها.
الجنود في مجموعة من 
االعراض،
اشترك
شملت االرهاق الشديد ،
وااللم المزمن،
Ë
واضطرابات الجهاز الهضمي ،ومشكالت
في Ëاالدراك ،لكن عد ًدا ً
قليال منهم ظهرت
عليه كل هذه 
االعراض مجتمعة ،وكان هناك

اقتراحات بعديد من االسباب المحتملة،
كان على رأسها تدمير مستودعات 
االسلحة الكيميائية ،ومرور
أيضا بآبار النفط المشتعلة ،ونومهم في خيام معبأة
القوات ً
بالمبيدات الحشرية ،وتناولهم القراص وتطعيمات جديدة؛
لحمايتهم من 
االمراض والعوامل البيولوجية والعصبية.

أ

كانت الهيئات الحكومية ـ مثل وزارتي شؤون المحاربين القدامى
والدفاع 
االمريكيتين ،ووزارة الدفاع البريطانية ـ قد ترددت
في أول 
االمر في الجزم بحدوث شيء غير معتاد ،فالجنود
يتعرضون لمشكالت صحية بعد كل الحروب ،وقرر أطباء
كثيرون أن تلك المشكالت الصحية لم تتعد كونها إحدى
صور اضطرابات ما بعد الصدمة ،أو حالة نفسية ذات أعراض
جسدية على أقصى تقدير.
مبكرا أن شي ًئا آخر يحدث ،كما قالت روبرتا
كان من الواضح ً
علم 
االعصاب في جامعة بوسطن بوالية
وايت ،الباحثة في
ماساتشوستس ،التي تولَّت بعد ذلك منصب مدير الشؤون
العلمية في اللجنة البحثية االستشارية .فقد َّبينت الدراسات
االولى ظهور مجموعة 

االعراض نفسها على الجنود الذين
شاركوا في حرب الخليج ،خاصة الذين تعرضوا للعوامل
الكيميائية والمبيدات الحشرية ،لكنها لم تَ ْظ َهر على الجنود
Û
أي مكان آخر.1
االخرين الذين خدموا في الفترة نفسها في ّ
وظهرت أدلة على أن التعرض للمركبات العضوية
الفوسفاتية الموجودة في المبيدات الحشرية وغاز

باالضافة إلى التعرض لمضادات
االعصاب سارين Ë ،sarin

غازات االعصاب َشكَّال السبب المحتمل .على سبيل المثال..
وجدت مجموعة من التحليالت الوراثية 2التي أجراها روبرت
هالي ـ الباحث في علم 
االوبئة في جامعة جنوب غرب

تكساس بمدينة داالس ـ أن االعراض كانت أكثر حدة في
الجنود الذين ُو ِج َد إنزيم تكسير الفوسفات العضوية
لديهم في صورة أقل نشاطًا .وكشف مسح المخ عن وجود
إشارات تدلل على تلف 
االلياف العصبية في مناطق معينة

واالجهاد أكثر
من المخ لدى الجنود الذين عانوا من االلم Ë
من غيرهم من المجموعات الضابطة .3,4كما أن الجنود
الذين عانوا من مشكالت إدراكية وحركية تما ِثل تلك التي

يعاني منها المزارعون ،كانوا قد تعرضوا لمستويات عالية
من المبيدات الحشرية.5
ومع تقدم 
االبحاث ،بدأ الخبراء يشككون في ميل الواليات
ُّ
المتحدة والمملكة المتحدة إلى التفسيرات النفسية .وهو أمر
ليس بغريب ..فلسنوات طويلة كافح المصابون بالحاالت
المعقدة ـ مثل متالزمة االرهاق المزمن ،ومتالزمة 
االلم
Ë
العضلي الليفي ،التي تتشابه بعض أعراضهما مع أعراض مرض
حرب الخليج ـ من أجل اعتراف المجتمع العلمي والطبي بهم،
ولم يحققوا سوى نجاح محدود للغاية في هذا الصدد.
باالهمال
وجد المحاربون القدامى الذين شعروا Ë
نصيرا بين المسؤولين
والتهميش ،بعد أن خدموا وطنهمً ،

ح

حا ب
ح

ا
ا

المنتخبين .ففي عام  ،1997أكَّد تقرير صادر عن الكونجرس
َ
أن وزارتي شؤون المحاربين القدامى والدفاع قد ر ّكزا أكثر مما
االسباب النفسية ،كما وصف برنامج 
ينبغي على 
االبحاث بأنه

»معيب بشكل ال يمكن إصالحه« .وضمن نتائجه االخرى،
وجه التقرير االتهامات لالËدارات بإخفاء نتائج التعرض للمواد
َّ
الكيميائية ،وتوجيه تمويل 
االبحاث بانحياز نحو الحاالت
النفسية ،وجعل 
االبحاث مستحيلة من خالل تشخيص
تلقائيا باضطرابات ما بعد الصدمة ،وتجاهل
الجنود
ًّ
التعرض للمواد الكيميائية.
دفع التقرير بالكونجرس إلى تشكيل لجنة بحثية استشارية
لتقييم برنامج وزارة شؤون المحاربين القدامى البحاث مرض
حرب الخليج وتقديم المشورة حول كيفية تحسينه .وتم تعيين
أعضاء هذه اللجنة من ِق َبل وزارة شؤون المحاربين القدامى،
وكان عليهم إجراء تحليالتهم بصفة مستقلة .وتم تعيين
جيمس بينز ،المسؤول السابق بوزارة الدفاع ،كأول مدير لهذه
اللجنة في عام  2002مع  11من العلماء والمحاربين القدامى.
7
تقريرا
في عام  ،2008أصدرت اللجنة البحثية االستشارية ً
من  454صفحة ،يؤكد أن مرض حرب الخليج كان اضطرابًا
ممي ًزا مرتبطًا بالتعرض للمواد الكيميائية ،مع غياب أو وجود
محدود لتأثير Ëاالجهاد والعوامل النفسية .وقال وايت بعد هذا
تغير حول مرض حرب الخليج
التقرير» :أعتقد أن الرأي العام َّ
تغييرا جوهريًّا«.
هذا
ر
عتب
نفسيا .ويُ َ
كمرض بدني ،وليس ًّ
ً
صرحت وزارة شؤون المحاربين القدامى بأن هذا التقرير
غير من رؤيتها ،إال أنها استمرت في وصف الحالة على
قد َّ

مشخص«،
أنها »مرض مزمن متعدد االعراض« أو »مرض غير َّ
مما أغضب المحاربين القدامى والباحثين .ورفضت الوزارة
وصف الحالة باسم رسمي ،لصعوبة وضع معايير تشخيصية
للمتالزمة الفريدة .واقترح الباحثون في علم 
االوبئة عدة
تعريفات ،ولكنهم مالوا ّإما إلى التعريفات المحدودة التي ال
تشمل 
االعراض المتنوعة ،أو الموسعة لدرجة افتقار المعنى.
ورغم استحقاق كل َم ْن شارك في حرب الخليج للرعاية
الصحية ،التي تدفع وزارة شؤون المحاربين القدامى تكاليفها،
كان من الصعب على المحاربين المطا ِلبين باستحقاقات العجز
إثبات ارتباط إعاقاتهم بالحرب.
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ا

من بين  54ألف طلب استحقاق ق ُِّدم في شهر مارس 2014
للحصول على إعانة أمراض حرب الخليج ،رفضت الوزارة نحو
 %80من الطلبات ،رغم أن أكثر من نصف المحاربين الذين
رفضت طلباتهم تلقوا تعويضات عن حاالت أخرى مرتبطة
بالخدمة في الخليج.
في عام  ،2005وافقت وزارة الدفاع البريطانية ـ التي
شاركت في حرب الخليج بأكثر من  53ألف جندي ـ على
استخدام وصف »متالزمة حرب الخليج« كمصطلح عام
»ليشمل هؤالء الذين ينشدون بعض االعتراف بأن اعتالل
صحتهم مرتبط بالمشاركة في حرب الخليج« ،كما قال موقع
المدافعة عن حقوق
حكومي .ومع ذلك ..وجدت الجماعات
ِ
المحاربين ـ مثل الرابطة الوطنية لقدامى
المحاربين في حرب الخليج وأُ َس ِرهم في
عديدا من المحاربين الذين
مدينة هال ـ أن ً
شاركوا في حرب الخليج ال زالوا يواجهون
صعوبات في المطالبة بإعانات العجز.
في الواليات المتحدة ،أ َّدى Ëاالخفاق في
إقرار تعريف قياسي لمرض حرب الخليج
إلى تعقيد 
االبحاث .فقد جعل من الصعب
مقارنة الجنود المصابين بالحالة مع غير
المصابين بها ،كما قالت بياتريس جولومب،
الباحثة في البيولوجيا العصبية في جامعة
كاليفورنيا بمدينة سان دييجو ،وعضو اللجنة

عرف
البحثية االستشارية .واالكثر من ذلك ..تُ ِّ
قاعدة البيانات وزارة شؤون المحاربين القدامى المحاربين
الذين شاركوا في حرب الخليج بأنهم كل َم ْن شارك في منطقة
الخليج بعد عام  .1990وأغلب المنتمين إلى هذه الفئة لم
تعرض له المشاركون
يتعرضوا للمواد الكيميائية
بالقدر الذي َّ
في حرب الخليج  ،1991-1990
العينة،
نطاق
يوسع
الذي
مر
اال
ِّ
كما قالت جولومب.
يقول منتقدون إن وزارة شؤون المحاربين القدامى قد
أعاقت أداة بحثية مهمة .فالوزارة تجري استطال ًعا كل عشر
تقريبا ،يشارك فيه  30ألف من قدامى محاربي فترة
سنوات ً
الخليج ،متضمنا أسئلة حول صحتهم ،
واالعراض
حرب
 ً
االسئلة تغيرت كل عشر سنوات ،مما جعل
والعالجات،.لكن
صعبا بمرور الوقت .وتضمن
التتبع
الدقيق لتغيرات الصحة ً
االستطالع 
االخير الذي أُجري في عام  2012أسئلة عديدة
حول التوتر النفسي ،لكنه لم يتضمن 
االسئلة الجوهرية
التي يراها النقاد ضرورية لتشخيص مرض حرب الخليج .لم
يتم إطالع اللجنة البحثية االستشارية على االستطالع قبل
إصداره .وعندما أشارت اللجنة إلى عيوبه ،كان ر ّد الوزارة
جدا.
أن تغييره مكلف ًّ

ا

ا
6

أ ـــــــــــا

ا

تقوم وزارة شؤون المحاربين القدامى ـ بجانب إجراء
أبحاثها الخاصة وتمويل الباحثين Û
االخرين ـ بتمويل إعداد
سلسلة من التقارير عن صحة قدامى المحاربين الذين
خاضوا حرب الخليج ،صادرة عن معهد الطب 
االمريكي،
لكن النقاد من المنتمين إلى اللجنة البحثية االستشارية
كدست لجان معهد الطب
وغيرها يزعمون أن الوزارة َّ

االمريكي بأعضاء مؤيدين للتفسير النفسي لالضطراب،

فترض في اللجان دراستها،
وتالعبت في االسئلة التي كان يُ َ
أو مجموعة الدراسات التي كان يُفترض فيهم مراجعتها.
قامت إحدى لجان معهد الطب 
االمريكي ـ الول مرة
ـ في عام  2010بالبحث بشكل محدد في وجود صلة
بين المشاركة في حرب الخليج والمرض المزمن متعدد

8
أقر
االعراض .ورغم أن التقرير الذي أصدرته اللجنة ّ
بهذه الصلة ،فقد قال إنه لم يكن هناك ما يكفي من
ب
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عالقة متوترة

ألكثر من عقدين من الزمان ،ال يزال الخالف على أشد بين وزارة
ش ون المحاربين القدامى من ناحية ،والباحثين والمحاربين من
ناحية أخرى حول مرض حرب الخلي .

ا  :1991قام التحالف الذي تقود الواليات
المتحدة بتفجير مصانع األسلحة الكيميائية العراقية،
مما أطلق أجراس ا نذار من غازات األعصاب في
قواعد التحالف في الجنوب.

1995

ا  – 2002تم تعيين اللجنة البحثية االستشارية
بشأن أمراض مقاتلي حرب الخلي لتقييم األبحا ،
وتحديد الث رات ومناه البح  ،وتقديم التوصيات
بشأن احتياجات البرنام .

ا

2010

 – 2008أصدرت اللجنة البحثية االستشارية
ً
شامال من  454صفحة عن مرض حرب الخلي ،
تقريرا
ً
مبل  60مليون دوالر من التمويل
وطالبت بتخصي
السنوي الجديد ل بحا .

 – 2013أحد موظفي وزارة ش ون المحاربين
ا
وتعتيما على بيانات مرتبطة
القدامى يكشف مخالفات
ً
بمشكالت بحرب الخلي الصحية ،غير أن لجنة التحقيق
الداخلية لم تعثر على أي مخالفات ،ولكنها طالبت بنشر
المزيد من البيانات.
 – 2013أعلنت وزارة ش ون المحاربين القدامى
عن ت يير أع اء اللجنة البحثية االستشارية ،وإجراء
بعض التعديالت في ميثاق عملها.

2015
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DENNIS COOK/AP

2005

لطالما سادت الخصومة تعامالت وزارة شؤون المحاربين
القدامى مع لجنتها البحثية االستشارية )انظر الرسم
التوضيحي :عالقة متوترة( ،لكن الصراع بلغ ذروته في عام
 ،2013عندما شهد أعضاء اللجنة البحثية االستشارية ،في
جلسة استماع بالكونجرس بـ»عدم ثقتهم« في البرنامج
البحثي للوزارة .ورغم أن المفتش العام في الوزارة لم يجد
أي أدلة إدانة ،فإن التحقيق الذي أجرته لجنة الكونجرس عن
الوزارة أيَّد اتهامات اللجنة بأن الوزارة أساءت توزيع المال
المخصص البحاث حرب الخليج ،وحشدت لجان المعهد
الطبي 
االمريكي لصالحها.
وفي شهر يونيو من العام نفسه ،أعلنت الوزارة أنها
ستستبدل معظم أعضاء اللجنة البحثية االستشارية .كان

عديدا
من
المفترض أن تستمر خدمة االعضاء لعامين ،لكن ً
َ
عاما ،ولذلك قالت الوزارة إن هذا
12
لمدة
خدم
قد
منهم
ً
مجرد حفاظ على القواعد .كما أن الوزارة أعادت صياغة ميثاق
اللجنة ،وقامت بتجريد اللجنة من صالحية تقييم فعالية
وحددت عمل اللجنة في مراجعة
برنامج الوزارة البحثيّ ،

االبحاث الحالية وتقديم المشورة بشأنها فقط.

يرى االعضاء الحاليون في اللجنة البحثية االستشارية
انتقاما .وقالوا إنهم يرحبون بأي خبرة جديدة
هذه الخطوة ً
في اللجنة ،لكنهم قلقون من محاولة الوزارة تعيين أعضاء
يفرضون تفسير المرض على أنه حالة نفسية ذات أعراض
جسدية .وقد أظهرت رسائل البريد Ëااللكتروني التي حصلت

RON EDMONDS/AP

2000

استجابة لشكاوى المحاربين القدامى،
ً
:1997
عيوبا في تعامل
وجد تقرير صادر عن الكونجرس
ً
وزارة ش ون المحاربين القدامى مع الق ايا الصحية
المرتبطة بحرب الخلي  .ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة
استشارية مستقلة.

P I H S N O I TA L E R E S N E T A

UNSCOM/GETTY

1990

أدلة من الدراسات البشرية التي استعرضها تشير إلى
سببا في الحالة.
أن التعرض للمواد
السامة كان ً
9
تسمية
بدء
على
ة
ار
ز
الو
2014
في
صادر
تقرير
َ
tnemtrapeD SU eht ,sedaced owt naht e
حث rom
وقد rَّ oF
إلىht
التقريرiw t
وصول ciflnoc
ni neeb
ورغمsah
الخليج)AV( s.
حربriaffA sn
بمرضarete
الحالة V fo
عدم
.ssenlli raW fluG revo snaretev dna srehcraeser
تحديد نشأة المرض بشكل واضح ،فقد أوصى بأن تطبق
الوزارة مجموعتين من معايير التشخيص ،بحيث يمكنها
االختيار بينهما ،حسب احتياجاتها البحثية .أوالهما صادرة
االمريكية لمكافحة 
من المراكز 
االمراض والوقاية منها ،وهي
مجموعة واسعة ،أما المجموعة الثانية ،فتطبق معايير
أكثر صرامة ،وتستثني الجنود المصابين باضطرابات نفسية
معروفة ،وقد وضعتها لي ستيل ،الباحثة في علم 
االوبئة في
جامعة بايلور في مدينة واكو بوالية تكساس ،والعضو السابق
باللجنة البحثية االستشارية.
عظيما لتعريف
ا
تأسيس
يمثل
التقرير
رغم أن بينز يرى أن
ً
ً
االضطراب ،يرى البعض أن النهج عالمة على المراوغة .ويقول
برادلي فلور ،استشاري أول خدمة التعويضات في وزارة شؤون
المحاربين القدامى ،إن هذا النهج قد أظهر أنه حتى خبراء
المعهد الطبي 
االمريكي غير قادرين على االتفاق.

كانت العقبة الكبرى التي واجهت المعهد الطبي االمريكي
هي جودة الدراسات المتاحة للمراجعة ،التي اتسم أغلبها
بعدم الشمول ،أو بخلل المنهج ،كما يقول كينيث شاين،
الرئيس السابق للمعهد الطبي 
االمريكي ،ورئيس العديد من
لجانه .شكَّك شاين في جدوى أي اكتشاف أو عالمة بيولوجية
في الوصول إلى تعريف دقيق ومحدد .وحسب قوله» :يجب
القول بأنه كلما طالت الفترة الزمنية منذ نشر الجنود في
الحرب؛ ضعفت فرصة الوصول إلى تعريف وثيق« ،الن
المحاربين يتقدمون في العمر؛ فيعانون من أمراض أخرى
تعقيدا.
بحكم الشيخوخة؛ مما يزيد الصورة
ً
يرى فيكتور كاالسينسكي أن الوزارة تخطط لتطبيق تعريف
موحد الغراض بحثية ،وليس بالضرورة لطلبات االستحقاقات
الطبية .وحتى مثول عدد دورية  Natureللطبع ،كانت الوزارة
ال تزال تنظر في كيفية التعامل مع توصيات تقرير معهد

تقريبا على إصداره.
الطب االمريكي ،رغم مرور تسعة أشهر ً

دورية  Natureعلى نسخة منها أن جيسي يقترح بعض
المرشحين لثالثة مناصب علمية ،منهم اثنان ذوا خبرة في


واالجهاد .وقد احتج
االمراض النفسية ذات االعراض العضوية Ë
بينز بشدة ،وقام جيسي بسحب الترشيحات.
تناقش الوزارة البحث عن مرشحين ،لكن فيكتور
لم ِ
كاالسينسكي أنكر أن يكون قرار استبدال 
االعضاء بهدف
انتقامي ،وقال إن التغييرات في الميثاق »لم تكن متعسفة«،
كما رآها أعضاء اللجنة.
إن 
االمور تتغير في وزارة شؤون المحاربين القدامى،
ّ
التي بدأت المعاناة من مشكالت عالية المستوى في العام
الماضي .فقد انغمست Ëاالدارة في حالة من الفوضى عقب
الكشف عن فضيحة أخرى ،حيث قامت المستشفيات التابعة
للوزارة بتزوير السجالت؛ Ëالخفاء الفترة التي ينتظرها المحاربون
القدامى من أجل تَ َلقِّي الرعاية .واستقال وزير شؤون المحاربين
القدامى ،إريك شينسيكي ،في شهر مايو  ،2014وتغيرت
مناصب عديد من المسؤولين ،منهم جيسي .ونتيجة لذلك..
تأجلت أهداف معينة ،مثل تطبيق تعريف محدد لمرض حرب
ّ
الخليج ،كما قال كاالسينسكي.
وفي آخر اجتماعات اللجنة البحثية االستشارية في سبتمبر،
ترقَّب الكثير من 
االعضاء ممن ستنتهي خدمتهم في اللجنة
قريبا بحماس ظهور الوزير الجديد ،روبرت ماكدونالد .وهي
ً
زيارة لم يقم بها الوزير السابق شينسيكي أبدا .وعندما وصل
الوزير ،طمأن كل الباحثين والمحاربين القدامى بأن الوزارة
تصدق أن معاناة الجنود حقيقية.
ِّ
وفي حوار له مع دورية  ،Natureقال ماكدونالد إنه كان
ً
منشغال بتثقيف نفسه بخصوص المرض ،وجاء في تصريحه:
»يرى المحاربون القدامى أنهم ال يحصلون على الرعاية التي
يستحقونها .ومهمتنا هي الوصول إلى 
االسباب الجوهرية لكل
هذا« .وعلى الرغم من عدم إقراره صراحةً بأن االضطراب
مميز حقيقةً  ،فقد قال إن مطبوعات المعهد الطبي 
االمريكي
»يبدو أنها تُ ِق ّر بأنه حقيقي بالفعل«.
عتبر بينز وكاالسينسكي زيارة ماكدونالد بادرة أمل في
يَ ِ
التسوية ،مع اعترافهما بصعوبة 
االمر .يقول كاالسينسكي:
»تقوم اللجنة البحثية االستشارية بتقديم توصيات ،وليس
من الواقعي أن تتوقع اللجنة منا تطبيقها كلها« .ويضيف
كاالسينسكي »إن االستمرار في الزعم بدعم الوزارة لفكرة أن
مرض حرب الخليج بمثابة حالة نفسية ذات أعراض جسدية،
غير دقيق وغير مفيد« .كما أضاف أنه يصدق أن المحاربين
يسمعون هذا الكالم في بعض 
االحيان من أطباء الوزارة ،لكن
هذا من الممكن تصحيحه .واختتم ً
قائال» :علينا القيام بعمل
أفضل ،عن طريق نشر الوعي ،وتحسين برامجنا التثقيفية.
جدا«■ .
وأرى أن الوزارة ملتزمة بذلك ًّ
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هناك مادة غنية بالفحم النباتي تُدعى »الفحم الحيوي« ،قد ترفع المردود
حاليا.
الزراعيّ ،
وتحد من التلوث ،يُ ْخ ِضعها العلماء للدراسة ًّ
ا

السفن التي ساعدت
حوض بروكلين البحري
عاما ،أنشأ ُ
منذ ما يزيد على ً 150
َ
في القضاء على تجارة الرقيق في أفريقيا ،وتركيب أول كابل تلغراف بحري،
ووضع حد للحرب العالمية الثانية .أما Û
االن ،فهذا المرفق الصناعي مترامي
َ ْ
ّ

االطراف في مدينة نيويورك ممتلئ بالفنانين ،ومهندسي العمارة ،ومحترفي
إنتاج الخمور غير القانونية ،وزارعي الخضراوات العضوية.
في يوم خريفي ممطر ،اتجه بن فالنر إلى عالَم عامر بالخس 
االحمر
َ
ّ

واالخضر؛ مزرعة على سطح مبنى ،مساحتها ستة آالف متر .ال شيء غير مألوف
يميز تربة هذه النباتات ،إال أن فالنر قبض على حفنة منها؛ ليفحصها .ووسط
الب ِّن َّية هذه ،هناك جسيمات سوداء صغيرة ،وهي بقايا فحم
كتل التراب ُ
نباتي متفتت ،اختلط بالتربة قبل عامين .يعتقد فالنر أن هذه المواد الغنية
بالكربون ـ التي تُعرف باسم الفحم الحيوي ـ ساعدت على ازدهار المحاصيل،
وربما على زيادة إنتاجها .ويأمل فالنر في الحصول على نتائج أكثر إثارة خالل
السنوات القليلة المقبلة.

في الواليات المتحدة 
االمريكية ،ازداد معدل مبيعات هذه المادة طويلة

االمد المضافة إلى التربة على مدى السنوات القليلة الماضية ،حيث وصلت ـ
حسب بعض التقديرات ـ إلى ثالثة أضعاف سنويًّا منذ عام  .2008وتبيع شركة
الفحم الحيوي الكائنة في مدينة بروين ،بنسلفانيا ـ وهي الشركة التي تزود
مزرعة فالنر في بروكلين بالفحم ـ هذه المادة بالجملة وللمستهلك مباشرة ،عن
طريق منافذ بيع متعددة ،من ضمنها »أمازون« ،وبعض مخازن جمع 
االغذية.
ستخدم الفحم الحيوي في
وهناك ً
أيضا بلدان تمتد من الصين إلى السويد ،تَ ِ
الحقول الزراعية ،وعلى مسطحات المدينة الخضراء.
محسن التربة ـ الذي نحصل
يرى المؤيدون إمكانية كبيرة في االعتماد على ِّ
عليه عن طريق تسخين المواد البيولوجية ،كق َّش المحاصيل ،وغيره من
المخلفات الزراعية ـ في غرفة منخفضة 
االكسجين .ويمكن تصنيع الفحم
الحيوي كمنتج ثانوي من الوقود الحيوي .لذا ..تأمل شركات في االستفادة من
كال المنتجين مع ارتفاع الطلب على أشكال الطاقة .
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أيضا،
يتعاظم االهتمام بالفحم الحيوي بين العلماء ً
يسرعون في دراسة خصائصه؛ للتحقق من إمكانيات
الذين ّ
استخدامه .وعلى وجه التحديد ،يهتم العلماء بدراسة كيفية
تأثير الخصائص الكيميائية والفيزيائية لجسيمات الفحم
الحيوي على حركة المياه خالل التربة ،وإزالة الملوثات،
وتحور المجتمعات الميكروبية ،وانخفاض انبعاثات الغازات
ُّ
الدفيئة .
واالمل معقود على إمكانية مساعدة الفحم الحيوي
للمزارعين في جميع أنحاء العالم ،خاصة مزارعي القارة


غالبا مايجدون
االفريقية ،والمناطق النامية االخرى ،الذين ً
أنفسهم في صراع مع التربة الفقيرة.
يقول يوهانس ليمان ،عا ِلم المحاصيل والتربة في
جامعة كورنيل ،إيثاكا ـ نيويورك ،أن أنوا ًعا مختلفة من
للحد
الفحم الحيوي »تتمتع بإمكانيات فريدة من نوعها ّ
من بعض آثار أكبر معوقات صحة التربة على إنتاج
المحاصيل ،كما في حالتي الظروف الجوية الشديدة
للتربة ،والتربة الرملية على سبيل المثال« ،لكن ما زال
هناك الكثير من التساؤالت حول الفحم الحيوي ،خاصة
من حيث التأكد من توفره بتكلفة ميسورة ،ومن تأثيراته
االيجابية .وفي بعض الدراسات ،أ ّدت هذه المادة إلى
Ë
النقص الفعلي Ëالنتاجية المحاصيل .ويكمن جزء من
الصعوبة في أن الفحم الحيوي يمكن إنتاجه من كافة
أنواع الكتلة الحيوية ،وبدرجات حرارة وسرعات مختلفة،
مما يؤدي إلى حدوث اختالف كبير في المادة ،وفي النتائج
»دائما ما يقول
يعبر ليمان بأنه ً
على وجه التحديد .لذلكِّ ..
إننا يجب أن نمتنع عن استخدام صيغة المفرد للفحم
الحيوي ،الن هناك أنوا ًعا من الفحم الحيوي«.
أ ا

استحوذت هذه المادة بالكاد على اهتمام المزارعين اليوم ،إال
أن جذور الفحم الحيوي قديمة .فمنذ مئات وآالف السنين،
أنتجه سكان 
االمازون عن طريق تسخين المواد العضوية؛
لتكوين تربة خصبة وغنية تُدعى التربة السوداء .terra preta
وهذه الممارسة اس ُتبعدت في الوقت الذي غزت فيه الشعوب

نسبيا من
االوروبية أمريكا الجنوبية ،واستخدم عدد قليل ًّ
المزارعين في أماكن أخرى الفحم الحيوي بطريقة روتينية.
كبيرا في هذه المادة منذ
في البداية ،أظهر العلماء
ً
اهتماما ً
ما يقرب من عقد من الزمن ،عندما ظهرت مخاوف متزايدة
من ظاهرة االحتباس الحراري ،دفعت البعض إلى اعتبار
الفحم الحيوي وسيلة تخزين كميات هائلة من الكربون
تحت 
االرض ،إال أن آمال هذا االستخدام تالشت إلى حد ما.
Û
ويعكف العلماء االن على استكشاف استخداماته في الزراعة
ومعالجة التلوث.
وثمة اهتمام خاص يوضح كيفية تأثير الفحم الحيوي
على حركة المياه عبر التربة .وقد اختبرت ريبيكا بارنز ،الباحثة
في الكيمياء 
االرضية الحيوية في كلية كولورادو بكولورادو

سبرينجز ،وبعض زمالئها هذا االمر عن طريق إضافة الفحم
الحيوي إلى مواد مختلفة .1وفي الرمال التي تجري المياه
خاللها بسرعة كبيرة ،أدى الفحم الحيوي إلى تباطؤ حركة
الرطوبة بمعدل  .%92أما في التربة الغنية بالطين ،التي عادة
سرع الفحم الحيوي حركة المياه بنسبة
ما تحتفظ بالماء ،فقد َّ
تزيد على .%300
يغير طريقة حركة
الحيوي
الفحم
أن
إلى
الباحثون
يشير
ّ
المياه في الفضاء الخاللي ،خاصة على مستوى الفراغات
بين حبيبات التربة .وفي هذا الصدد ،تقول بارنز إن »الطين
عادة ما تظهر جزيئاته في صورة حبوب مسطحة؛ والرمل
في حبوب دائرية؛ أما الفحم الحيوي ،فهو مادة عديمة
الشكل ،ولذا ..فجزيئاته ال تخلق مسارات استثنائية للمياه
فقط ،بل عبر الفضاء الخاللي« .وتشير بارنز وزمالؤها إلى
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أن هذه الممرات الملتفّة تساعد على إبطاء جريان المياه
في التربة الرملية ،وتسريعه في الطينية.
تقتنع بارنز أن لهذا 
االمر داللته ،النه على الرغم من أن
الطين يتمكّن من حبس كميات كبيرة من الماء ،إال أن تلك
الرطوبة تواجه صعوبة في الحركة بين حبيبات التربة؛ للوصول
إلى جذور النباتات .وقد أظهرت دراسات أن النباتات تنمو
بشكل أفضل في التربة المضاف إليها الفحم الحيوي ،مقارنةً
بالتربة البسيطة ،أو تلك المعالَجة بالسماد فقط.2

األمـل معقـود
علـى إمكـانيـة مسـاعـدة
الفحـم الـحيــوي للمزارعين
في جـمـيـع أنحـاء الـعـالـم،
خـاصـة مـزارعـي الـقـارة
األفريـقية والمنـاطـق
النـاميـة األخـرى.
أيضا أن يعرفوا ـ على نحو منفصل ـ تأثير
يحاول الباحثون ً
الفحم الحيوي على النشاط الميكروبي في التربة ،حيث تعيش
الميكروبات عادة كمجتمع ،فعلى سبيل المثال ..تهاجم أنواع
جذور النبات فقط عندما تكون هناك
بكتيريا ُم ْم ِرضة عديدة
َ
أعداد كافية منها؛ لتتفوق على االستجابة المناعية للجسم
المستقبل .وقد وجدت كارولين مازييلو ،الباحثة في الكيمياء
 ِ
االرضية الحيوية في جامعة رايس في هيوستن ،تكساس،
وزمالؤها 3أن الفحم الحيوي يمكنه تثبيط نشاط البكتيريا
الم ِرسلة لالËشارة ،التي تفرزها
عن طريق االرتباط بالجزيئات ُ
الخاليا البكتيرية من أجل تنسيق نشاطها .وتقول مازييلو:
»تعتقد هذه الخاليا أنها أصبحت وحيدة ،الن جميع وصالت
نشاطها قد قُطعت« .وبمزيد من البحث ،تتابع القول بأنه
يمكن التحقق من فعالية هذه الوظيفة للفحم الحيوي كي
نحد من إصابات العدوى في النبات.
ّ
يستكشف باحثون آخرون كيف يمكن للفحم الحيوي أن
يخفض انبعاثات أكسيد النيتروز ـ أحد الغازات الدفيئة ـ في
الحقول الزراعية .وفي العام الماضي ،ذكر شياو ليو ،عا ِلم
التربة في جامعة نانجينج الزراعية في الصين ،وزمالؤه 4أنه
بعد استعمال الفحم الحيوي في حقول الذُّ َرة والقمح مرة
واحدة ،تراجعت انبعاثات أكسيد النيتروز خالل المواسم
الخمسة التالية لهذه المحاصيل ،وهي فترة استمرت ثالث
أيضا دراسات أخرى انخفاض االنبعاثات،
سنوات .كما سجلت ً
لكن الباحثين لم يتمكنوا حتى Û
االن من تحديد السبب الدقيق
ً
تمويال لبحثه من
أيضا ـ الذي تلقَّى
لهذا التأثير .ويشير ليو ً
منتجي الفحم الحيوي ـ إلى أنه »يمكن الستخدام الفحم
يحسن من بعض خصائص التربة ،حيث إنه يُزيد
الحيوي أن ِّ
من البوتاسيوم ،ومحتوى التربة العضوي«.
ومع ذلك ..ال يبدو أن جميع الدراسات تُظ ِْهر الفحم
الحيوي كمادة تصنع العجب .ففي بعض الحاالت ،أ َّدت إلى
إنقاص إنتاجية المحاصيل .5وتشير إحدى الدراسات 6إلى
أنه يقلّل من نشاط جينات النباتات التي تساعد في الدفاع
الم ْم ِرضة.6
ضد هجمات الحشرات والعوامل ُ
يرى ليمان أن هذه النتائج المتضاربة قد تؤدي إلى

استخداما خاط ًئا .وفي بعض
استخدام الفحم الحيوي
ً
انخفاضا في Ëاالنتاجية ،كما يقول،
الدراسات التي أظهرت
ً
جدا .وتشير دراسة أخرى 7إلى أن
جيدة
كانت التربة في حالة
ًّ
سلبا على
يؤثر
قد
الحيوي
الفحم
من
خاطئ
استخدام نوع
ً
مجموعة جراثيم التربة ،أو ربما يؤثر في قدرتها على تخزين
الكربون .فالفحم الحيوي المصنوع من قش 
االرز ،على سبيل
المثال ،سيعمل بطريقة مختلفة في تربة معينة من الفحم
الحيوي المصنوع من الخشب أو السماد.
وعموما يبدو أن كفة Û
االثار Ëااليجابية للفحم الحيوي تتفوق
ً
8
توصل التحليل التجميعي الذى
على كفة التوابع السلبية .وقد َّ
أجراه الباحثون في عام  2011إلى زيادة في إجمالي المحصول
بمعدل ً ،%10
فضال عن  %14زيادة في التربة الحمضية .وقد
لوحظت أعظم قدرات الفحم الحيوي في 
االماكن ذات التربة
المتدهورة 
واالسمدة النادرة ،الن الفحم الحيوي يساعد التربة
على االحتفاظ بأي عناصر مغذية تحتوي عليها بطريقة أفضل.
وعكف أندرو كران دروش ـ من جامعة كاليفورنيا ،بيركلي ـ على
دراسة آثار الفحم الحيوي على مثل هذه التربة المتدهورة في
منطقة غرب كينيا .وتشير البيانات 
االولية التي حصل عليها إلى
المزارع التي استخدمت الفحم الحيوي حققت ارتفا ًعا في
أن َ
المزارع التي لم تستخدمه.
من
أكثر
%32
بلغ
عائداتها
متوسط
َ
وفي يونيو الماضي ،أشار تقرير للبنك الدولي 9إلى أن
الفحم الحيوي ربما يحمل فوائد أكثر لصغار المزارعين
في البلدان النامية .والسبب ال يعود إلى استفادة التربة
التي يزرعونها االستفادة المثلى من الفحم الحيوي ،وإنما
أساسيا من عناصر
عنصرا
إلى أن الفحم الحيوي قد يكون
ًّ
ً
مناخيا« ،وهي تلك الممارسات التي تساعد
»الزراعة الذكية
ًّ
والحد من التعرض Ûالثاره.
المناخ،
تغير
آثار
من
على التخفيف
ّ
ا

ث

ربما كانت بداية الفحم الحيوي في الزراعة ،إال أن الباحثين
Û
االن ينقِّبون عن تطبيقات أخرى ،حيث يمكن للفحم الحيوي
أن يرتبط بالمعادن الثقيلة الموجودة في التربة ،مما يساعد على
منعها من الوصول إلى النباتات أو التسرب إلى إمدادات المياه.
وقد لفت هذا 
االمر انتباه وكالة حماية البيئة في الواليات
المتحدة ،ووكاالت أخرىً ،
فضال عن شركات تسعى الستعادة

االراضي التي كانت قد اس ُتخدمت سابقًا في مجال التعدين.
وفي منجم ُهوب ،القريب من مدينة آسبن بكولورادو ،ساعد
الفحم الحيوي الذي أضيف في عام  2010على إزالة مفعول
آثار نفايات المناجم الموجودة منذ عقود ،عن طريق تعطيل
المعادن ،وزيادة كمية المياه المجتمعة عند المنحدر .ومن
ثم ،قلت فرص إعادة جريان المياه الملوثة ،كما ساعد على
تحفيز نمو النبات على سفوح التالل التي كانت جرداء من قبل،
وذلك وفقًا لبيانات مركز أسبن للدراسات البيئية.
أيضا في
واعدا ً
Ë
وباالضافة إلى ذلك ..يبدو الفحم الحيوي ً
تنظيف المياه الملوثة ،وربما يمكن استخدامه كبديل أرخص
ستخدم في مواقع تبدأ
بكثير من الفحم
َّ
المنشط ،الذي يُ َ
بمحطات المعالجة ،حتى المناطق شديدة التلوث بالمواد
السامة .ويقول تشارلز بيتمان ـ باحث كيميائي
الكيميائية
ّ
متقاعد من جامعة والية ميسيسبي في مدينة ستاركفيل ـ إن
نسبيا
جزيئات الفحم الحيوي تتمتع بمساحة سطحية كبيرة ًّ
وتؤمن عد ًدا ً
هائال من المواقع التي
تتمدد أكثر في المياهِّ ،
تستقبل المواد الملوثة المرتبطة بها .ويوضح أن هذا النوع من
معالجة التلوث قد تكون له فائدة خاصة في البلدان التي تفتقر
أيضا أن يساعد
إلى أنظمة كاملة لمعالجة المياه ،كما يمكن ً
في التخلص من المضادات الحيوية ،أو النفايات الكيميائية،
التي يصعب التخلص منها بطرق معالجة المياه التقليدية.
اكتشف العلماء إمكانات الستخدام الفحم الحيوي في
المستخدمة في التنقيب عن النفط والغاز،
معالجة السوائل
َ
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مكونات أحبار الطباعة ومنتجات الطالء .و»هناك
وكأحد

ّ
ستكشف بعد بالكامل«،
الكثير من االسواق االخرى التي لم تُ َ
حسبما أفاد كورت سبوكَاس ،عا ِلم التربة في مركز خدمات
االبحاث الزراعية ،التابع لوزارة الزراعة 

االمريكية ،في سانت
بول بوالية مينيسوتا.
ورغم ذلك ..ينوه الخبراء إلى أن 
االمور من ناحية التكلفة
االقتصادية لم تتضح بعد على مستوى توقيت تطبيق
المعالجة ،أو اختيار طريقة معالجة محددة ،أو على مستوى

وغالبا ما تشكل التربة الفقيرة
االستخدامات االخرى ً
عموماً .
وحالة الفقر متالزمة بيئية .فبعد الزيادة الملحوظة في
إنتاجية محاصيل 
االرض في كينيا ،بحث كران دروش الجدوى
االقتصادية للفحم الحيوي في المجتمعات نفسها ،ويقول:
تقريبا كان على استعداد لدفع
»ما توصلنا إليه هو أن ال أحد ً
مقابل مادي للحصول على الفحم الحيوي عندما ُعرض بسعر
تقريبا«.
تكلفته Ëاالنتاجية نفسه ً
كبيرا ،لكن في الواليات
ا
ن
تباي
الحيوي
تتباين أسعار الفحم
ً ً
المتحدة تبلغ تكلفة بعض المنتجات  3دوالرات لكل كيلوجرام،
وهو سعر يمكن مقارنته بسعر أسمدة معينة ،ويتخطى سعر
العديد منها .ومن الممكن على نطاق واسع أن يصير إنتاج
الفحم الحيوي مجديًا اقتصاديًّا فقط عندما يكون إنتاج الوقود
أيضا ،أي عندما يصبح ـ على سبيل المثال ـ
الحيوي مجديًا ً
الحد من انبعاثات الكربون
سياسات
تتسبب
مدعوما ،أو عندما
ّ
ً
رفع أسعار الوقود 
االحفوري.
في
إذا حدث وارتفع الطلب بشكل ملحوظ؛ فستظهر تساؤالت
عن 
االثر البيئي Ëالنتاج الفحم الحيوي .ومن المخاوف الرئيسة..
اختيار المواد الخام .فالصين تحرص على استخدام المخلفات
الزراعية ،كقش 
االرز ،والقمح .أما في الواليات المتحدة،

ح

ب

ح

ح

فيشجع الباحثون على استخدام روث الحيوانات ،لكن ليس
من الممكن الي من هاتين المادتين أن تصبح أفضل وسيلة
Ëالنتاج الفحم الحيوي على نطاق واسع .أما استخدام الخشب،
فقد ينتهي بنا إلى ظاهرة إزالة الغابات ،أو ممارسات ضارة
في استخدام التربة.
يفصح ألفريد جاثورن هاردي ـ مدير 
االبحاث في مركز
الهند للتنمية المستدامة في جامعة أكسفورد ،المملكة
المتحدة ـ عن »سؤال على درجة عالية من 
االهمية ،يجب
أن نطرحه :ما هي درجة استدامة المواد الخام؟« ،حيث
نادرا ما يدور في عالَم
يرى أن »هذا هو نوع النقاش الذي ً
الفحم الحيوي«.
ا

قد تتسع دائرة هذا النقاش ،كلما زاد اهتمام المستهلك ،لكن

لالسف ..هذا ما يحدث ببطء في جميع أنحاء العالم .يقول

يورن إمبرين ،المسؤول عن تخطيط زراعة االشجار وحمايتها
في ستوكهولم ،إن المدينة قد دأبت على استخدام الفحم
الحيوي لزيادة الغطاء النباتي المحلي منذ عام 2009؛ وإنه
يقدر دوره في Ëاالنماء الصحي الشجار المدينة في السنوات
ّ

االخيرة .وفي سبتمبر الماضي ،منحت مؤسسة بلومبيرج
مقرا لها ـ مدينة ستوكهولم
الخيرية ـ التي تتخذ من نيويورك ًّ
مكافأة قدرها مليون يورو ) 1.2مليون دوالر أمريكي(؛ كي تُط ِْلق
نامجا على مستوى المدينة ،هدفه تحويل نفايات حدائق
بر ً
المناطق السكنية ،ثم فضالت الطعام في النهايةً ،
فضال عن
مياه الصرف الصحي ،إلى فحم حيوي.
وبمعاودة أدراج الحديث عن حي بروكلين ،يواصل فالنر
عنايته بمحاصيله الزراعة ،حيثما تجد رؤوس الخس والجزر
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متاللئة تحت المطر ،وفالنر يخطو بحذر بين صفوفها مرتديًا

معطف المطر االصفر ،ويعتقد أن الفحم الحيوي سيكون
مفيدا لتربته على المدى الطويل ،النه يساعدها على االحتفاظ
ً
بالعناصر الغذائية والمياه .ويقول إن »كليهما في غاية 
االهمية،
خاصة مع نوع تربة ارتشاحية كهذه على مسطح أخضر« ،لكننا
»نخسر كليهما بسرعة« ،حسب قوله.
وقبل أن يضيف المزيد من الحبوب السوداء إلى أجزاء
أخرى من مزرعته ،سوف ينتظر ليرى كيف ستتجاوب
المحاصيل على مدى السنوات القليلة المقبلة .وعلى غرار
العلماء الذين يدرسون الفحم الحيوي ،ففالنر متشوق لمعرفة
ما إذا كانت هذه المحاصيل ستعيش لتحقيق وعدها البراق،
أم أنها ستذوي كأعداد كبيرة غيرها من المواد التي كان من
المنتظَر أن تصنع المعجزات■ .
راشيل سرىنانسىك كاتبة مستقلة ð ñىڡ دنفر ،كولورادو.
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بإطالق سهام الليزر إلى السماء ،نجحت كلير ماكس في تطوير
قدرات أجهزة التليسكوب في الحاضر والمستقبل.
ا

في الليالي الصافية التي يغيب عنها ضوء القمر ،تبدأ غالبية أجهزة التليسكوب الضوئية الكبرى
في العالم رحلة الرصد الليلي بإطالق سهام أشعة الليزر الذهبية صوب السماء.
تحت أضواء هذا المشهد ،ال تحب كلير ماكس أن يُع َزى إليها فضل صناعته ،رغم أن الفضل
في االستخدام الواسع النطاق الجهزة الليزر يرجع إلى برنامجها البحثي الذي دام لمدة ثالثة
عقود من العمل المثالي والتطور ،حيث بذلت مجهو ًدا لقي ِعرفانًا في السادس عشر من يناير
الماضي عندما منحتها الجمعية الفلكية 
االمريكية جائزتها لعام  .2015ووفقًا لقواعد ماكس
الشخصية ،الباحثة في علم الفلك لدى جامعة كاليفورنيا سانتا كروز ،فالمبالغة في مدح الذات
من خطايا الحياة المهنية .لذلك ..ينطبق عليها وصف Ëاالنسان العملي المخضرم ،حتى في
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ب

ّأما أعظم ما حققته ماكس ،فغدا من أكبر التحديات في طريقها .ففي شهر أكتوبر الماضي،
بلغت السن الذي يتطلع عنده الفلكيون Û
االخرون إلى التقاعد ،إال أن ماكس البالغة من العمر 68
عاما وافقت على العمل كمديرة مؤقتة لمراصد جامعة كاليفورنيا ) ،(UCOالهيئة المسؤولة عن
ً
جميع 
االجهزة الفلكية التي تمتلكها واحدة من أكبر المؤسسات الجامعية الحكومية في الواليات
المتحدة .وبذلك الدور ،سواء أكان »مؤق ًتا« ،أم ال ،وجدت ماكس نفسها تُ ْب ِحر في فوضى
علم الفلك المهنية والثقافية ،التي أماط لثامها الجيل القادم من تلك المشروعات العمالقة.
وثمة ثالثة من أجهزة التليسكوب في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء ،حيث تبدأ تكلفة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved
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اللي
ا وا

كمن يستشعر روح المسؤولية وراء كل كلمة تتفوه بها .أما عشقها ،فبات
طريقة حديثها تتأنى َ
التكنولوجية ،حيث تعبر بأنها »ما زالت تأسرني« ،مع كل صورة تعرضها تلو 
االخرى
أسيرا للحياة
ِّ
ً
الجهزة التليسكوب ،وأَ ِش َّعة الليزر ،والسهام الضوئية الرفيعة التي تشق طريقها إلى أعلى وهي
مستقيمة ِكمسطرة التخطيط.
تشرح ماكس أن أَ ِش َّعة الليزر من التقنيات الجوهرية الجهزة الليزر ذات تقنية بصريات
التكييف الضوئي التي تعالج االضطرابات الحادثة في الجو .وإذا لم نستعن بتقنية بصريات
والم َج ّرات ،وس ُت ْع َو ّج وتصبح ضبابية عند
التكييف الضوئي ،سوف تتراقص صورة النجوم َ
محاولة الحصول على صورة ضخمة ودقيقة ،وكأنها كالحصى الذي تراه ساك ًنا في قعر جدول
مائي .أما باستخدام هذه التقنية ،فستتمتع الصورة بالثبات والدقة ،مما سيسمح لجودة أجهزة

دائما جودة وضوح صورة تليسكوب »هابل« الفضائي
التليسكوب المثبتة على االرض أن تعادل ً
التابع لناسا ،أو التفوق عليها .وقد سمحت هذه القدرات بتوظيف جيل أجهزة التليسكوب
الحالي في إجراء دراسات عالية الدقة حول أجسام مختلفة ،بد ًءا من أقمار المنظومة الشمسية
الخارجية ،حتى النجوم المتمركزة في درب التبانة .وإضافة إلى ذلك ..تُمكِّ ننا هذه القدرات
Û
مترا ،أي حجم أكبر أربع
االن من بناء أجهزة تليسكوب تتراوح مقاسات أقطارها ما بين ً 40-20
مرات من قطر أي جهاز تليسكوب موجود حالياً ،
فضال عن قدرة جمع ضوء أقوى ست عشرة
مرة من أي جهاز حالي .وقد انغمست ماكس ًّفي هذه التطويرات منذ أيامها 
االولى ..من وقت
استعراض أجهزة الليزر ذات تقنية بصريات التكييف الضوئي ،وبناء نموذجها 
االولي ،ثم تأسيس
مركز لنقل تلك التكنولوجيا الجهزة التليسكوب في شتى أنحاء العالم.

ا
كل منها من مليار دوالر أمريكي .وترى ماكس أن هذه التكلفة تضع
ب
ومموليها في ورطة ،وال سيما مراصد
التليسكوب
أجهزة
مالكي
ِّ
أ ا ب
أساسيا في مشروع تليسكوب
ًا
ك
شري
د
ع
ت
التي
نيا
ر
كاليفو
جامعة
ُ
َّ
ًّ
ا
ب ا
مترا ) ،(TMTالذي بدأ بناؤه في السنة الماضية على قمة
الثالثين ً
يمولون كافة أجهزة
 جبل ماونا كيا في والية هاواي .والسؤال :كيف ِّ
التليسكوب 
واالصغر؟؛ وهل على أصحاب تلك المرافق أن يستسلموا للضغوط المالية،
االقدم
وإغالقها ،برغم أنها ما زالت أدوات فعالة وجوهرية لعمل الباحثين ،وأماكن لتدريب الفلكيين
الشبان ،أم عليهم الكفاح Ëاليجاد حلول خالقة؛ للحفاظ على جميع الفرص المتاحة؟
ترى ماكس ـ بفطرتها ـ أن عليهم الكفاح ،حيث تنبع رؤيتها من مزيج فريد من مشاعر
الحميمية والتعاطف والعزيمة ،وال ريب أنها ما زالت ظافرة حتى Û
االن بفضل هذا المزيج .وما
يدلل على فطرة ماكس ..تعليق أندريا جيز ،الفلكية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس ،حيث
Û
سعيا وراء تطبيق تقنية بصريات
قالت إنه بعد ثالثة عقود من محاوالت Ëاالقناع وإجماع االراء ً

ً
تواصال بين المهندسين ،واالكاديميين ،ومسؤولي
التكييف الضوئي ،استطاعت ماكس أن تخلق
التمويل ،وإداريِّي الجامعة ،وكل أصحاب قرار متعلق بأجهزة التليسكوب.
وتقول الفلكية جيز إن هؤالء هم أصحاب النفوذ القائمين على هذه الصناعة ،كما تصيغ
الموقف في صورة تعبيرية ،حيث تقول :هم أشبه »بغوريالت على المائدة تريد أن تأكلك«.
وكي تتعامل معهم ،فإنك بحاجة إلى شخص من أمثال ماكس ،فهي »غوريال يصبغها الدهاء«.

في أوائل خمسينات القرن العشرين ،ألقت ماكس أول نظرة على الفضاء عبر جهاز التليسكوب،
وقتما بلغت ابنة حي مانهاتن الثامنة من عمرها .وتعلِّق على تجربتها 
االولى قائلة إن »ذلك كل ما
أصبحت مولعة بالفلك«.
حدث ..وما زلت أستطيع إغماض عيني ،وأرى جبال القمر .ومن وقتها
ُ
في البداية قادها شغفها إلى جامعة برينستون بنيوجرسي ،حيث حصلت على درجة الدكتوراة
في علم الفلك ،ثم عملت في بحوث ما بعد الدكتوراة في جامعة كاليفورنيا ببركلي ،وانتقلت
بعدئذ لتصبح من العاملين في مختبر »لورانس ليفرمور« الوطني بكاليفورنيا .وفي عام ،1983
حازت على عضوية »اتحاد علماء جيسون« ،وهي مجموعة من العلماء الذين يجتمعون من
وقت إلى آخر لتقديم مشورة تقنية عن 
االمن الوطني ،وال سيما تقديم المشورة التقنية لوزارة
الدفاع 
االمريكية في الغالب.

كان الدافع الول دراسة أجراها »اتحاد علماء جيسون«  ،Jasonوشاركت ماكس فيها ،رغبة
االمريكية في الكشف عن 
القوات الجوية 
االقمار الصناعية التي يمكن أن تكون معادية .وتلك
كبيرا بالقدر نفسه الذي كان عليه بالنسبة إلى الفلكيين.
مهمة تشكِّل فيها حالة الجو عائقًا ً
وحتى إذا كانت السماء صافية ،وجهاز التليسكوب حالته جيدة ،يؤدي اضطراب الجو إلى
اعوجاج تفاصيل الصورة التي تصغر ثانية قوسية واحدة في القطر الزاوي ،وهي زاوية كافية

والحكْم
للنظر إلى تليسكوب »هابل« المشابه بحجمه وارتفاعه القمار التجسس الصناعيةُ ،
فقط بأنه جسم أسطواني ،ال أكثر.
توصل الفلكيون بالفعل إلى حل عملي ،حيث استخدموا مرآة مرنة يمكنها أن تعكس الضوء
َّ
الوارد إلى التليسكوب ،وتكسره من خالل لوحة التحكم الحاسوبية .ومن حيث المبدأ ،يلغي كسر
الضوء الناجم عن المرآة اعوجاج الصورة الناجم عن الجو ،معيدا الصورة إلى حالتها 
االصلية
ً
تقريبا ،لكن كان من الضروري ً
أوال قياس مقدار االعوجاج ،ومن المفضل أن يكون ذلك بالنظر
ً
إلى ما تفعله حالة الجو بنجم ساطع »دليلي« قريب من الهدف .ولم تكن النجوم الساطعة
ظاهرة دائما بالقرب من 
االهداف السريعة التي كان البنتاجون يهتم بها.
ً

لذلك ..طلبت القوات الجوية االمريكية مساعدة »اتحاد علماء جيسون« ،التي على إثرها
وجه فقط أشعة الليزر
قدمت ماكس بالتعاون مع زمالئها
تقريرا سريًّا .وقالوا في التقريرِّ :
ً
إلى أعلى على طول محور التليسكوب! فإذا كانت أشعة الليزر على التوازي مع طول الموجة
المناسب ،فإن 
االشعة سوف تصطدم بطبقة طبيعية من ذرات الصوديوم السابحة على ارتفاع

كيلومترا في الجو ،وتجعلها تتوهج ل ُت ِنتج بقعة صفراء ساطعة مرئية من االرض ،أي ستكون
90
ً
المحصلة رؤية نجم دليلي في أي مكان من السماء )انظر» :تثبيط وميض النجوم«( ،لكن
ماكس ذهبت إلى أبعد من ذلك ..حيث تدرك أن »نجمة دليل الليزر من الصوديوم« يمكن أن
تكون ذات قيمة كبيرة للفلكيين؛ ولذا ..خرجت بتصميم آخر لم تطلبه القوات الجوية ،لكنه
جدا« ،لكن كان
ائعا ًّ
كان أفضل من حيث التكيف مع متطلبات البحث .وفي رأيها أنه »كان ر ً
من المؤسف تصنيف تصميمها ضمن التصنيفات السرية لتكنولوجيا نجمة دليل الليزر من
الصوديوم .لذا ..قضت ماكس ـ مع مجموعة من علماء القوات الجوية المتعاطفين معها،
الذين يعرفون القنوات المالئمة التي يجب اتباعها ـ السنوات السبع التالية وهم يضغطون
على العسكريين لرفع السرية عن التصميم .ونجحوا في ذلك؛ ففي شهر مايو من عام ،1991
سمحت القوات الجوية للعا ِلم روبرت فيوجيت بأن يصف النجم الدليلي الصناعي في
اجتماع عام للجمعية الفلكية 
االمريكية في سياتل بواشنطن .وصدرت ردود أفعال متباينة:
االمكانات المادية
حيث امتعض الفلكيون الذين كانوا يستخدمون تكنولوجيا مشابهة ،لكن Ë
لم تسعفهم ،عندما علموا أن الجيش قد طورها سرا؛ أما أغلبية ردود 
االفعال ،فقد كانت
َّ
ًّ

ي

ال و

ي

جسم موضو
دراسة

تستطيع تكنولوجيا نجمة دليل الليزر أن
تحسب مقدار اعوجاج الصورة الذي ينجم
عن حالة الجو ،وضبطه ،وهذا ما يمكن
أجهزة التليسكوب األرضية من إنتاج صور
دقيقة ،كتلك التي تُ لتق من الف اء.

طبقة صوديوم

نجم اصطناعي
ُيطلِ ق مرصد أرضي أشعة ليزر على طبقة
طبيعية من رات الصوديوم على ارتفا
ً
جاعال إياها تتوه .
تقريبا،
كيلومترا
90
ً
ً
ومن خالل التليسكوب ،يبدو التوه كنجم
ساطع أصفر بالقرب من الجسم الحقيقي
موضو الدراسة.

اضطرابات جوية

صورة بها
اعوجاج

ينب ي أن يرى التليسكوب النجم الصناعي
كنقطة شديدة الوضو  ،لكن حالة الجو تتسبب
في انحناء ال وء الوارد من النجم ،ولذا..
تصبح الصورة غير ابتة ومهتزة.

بعد مرور ال وء عبر جهاز التليسكوب،
انكسارا لل وء ،لكن
حد
تعكسه مرآة تُ ِ
ً
ي ب الحاسب نتوءات المرآة وانخفاضها
إلى أن يزول انكسار الصورة ،ويقل حجم
التشويش إلى أن يصبح في حجم النقطة.
وهذا يجعل تفاصيل الجسم الفلكي
واضحة.
ً
موضو الدراسة

سهم شعا الليزر
جهاز تليسكوب

كاميرا
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موجة
مصححة
مرآة تكسر
ال وء

جهاز
استشعار
موجي

أ ـــــــــــا

ح

ا

تماما في أي مكان يريدونه .ويتذكر فيوجيت هذا اليوم
متحمسة للحصول على صور نقية ً
بأنه ساده »هرج ومرج« ،وأسئلة وصلت إلى »مليون سؤال«.
وعلى الرغم من حماس الفلكيين ،ال يزال استخدام هذه 
االجهزة يتطلب متطلبات تقنية،
وتكلفة مرتفعةً ،
فضال عن عمليات تطوير لم تكن الجامعات قادرة على تمويلها .وتصف ماكس
عمليا على أجهزة التليسكوب«.
ق
تطب
ال
لكنها
التقنية...
هذه
عن
يكتبون
كانوا
الوضع بأن »الناس
ًّ
َّ
لذا ..بعد رفع الحظر عن نشر المعلومات ،رأت ماكس أن الفلكيين يريدون برهانًا على المبدأ،
وأتتها الفكرة عن كيفية فعل ذلك في أثناء غداء مع زميلها هرب فريدمان ،وقتما »نظر كل منا
إلى Û
االخر ،وقلنا :شيء عظيم ،فنحن من ليفرمور ،ونحن نصنع أجهزة الليزر«.

وبالفعل ،كان لدى مخبر »ليفرمور« جهاز ليزر ضخم تحت االرض ،عادة ما يُستعمل
تعاون
لفصل النظائر المشعة .هذا الجهاز يمكن توليفه مع أطوال موجات الصوديوم .لذاَ ..
الفلكيان ماكس وفريدمان على إزالة الغطاء الواصل بسقف نفق جهاز الليزر ،ثم تركيب مرآة
أفقيا من خالل هذه الفتحة نحو السماء .وبعد ذلكَّ ..ثبتا جهاز
تعكس ضوء الليزر
َّ
الموجه ًّ
صغيرا بجانب أشعة الليزر؛ لرصد النجم الدليلي وتقدير االعوجاج .تقول ماكس
تليسكوب
ً
إن النتيجة الصادرة عن هذا التجهيز كانت عجيبة ،الن الخيمة التي غطت جهاز التليسكوب
توهجت باللون 
االصفر الناجم عن ضوء الليزر المتبعثر ،وكان من الممكن رؤية حزمة الليزر

هاتفيا بقسم
الضوئية من على مسافة  10كيلومترات ،أو أكثر ،فاتصلت إحدى سيدات الحي ًّ
الشرطة ،كي تبلغ عن طبق طائر يسرق جميع أسرار مخبر ليفرمور .وعلى الرغم مما حدث،
يطابق ما توقعته ماكس.
أثبتت هذه التجربة أن هذا التصميم ِ
ومن ثم ،أصبحت الخطوة التالية الفهم العميق للتقنيات البصرية والهندسية المعقدة
الالزمة لعمل جهاز الليزر ،كي يؤدي دوره بتليسكوب حقيقي .وفي النهاية ،أدى النموذج 
اال َّو ِلي،
الذي صممته ماكس بالتعاون مع زمالئها في مرصد »ليك«
 Lickالتابع لمراصد جامعة كاليفورنيا بسان خوسيه في منتصف
التسعينات ،دوره المأمول ،حيث أظهر أنه من الممكن للجهاز
االطوال الموجية الكبيرة على 
عند 
االقل ،أن يسمح لتليسكوب
المرصد ذي الثالثة أمتار بالوصول إلى أدق جودة تصويرية
ممكنة تسمح بها الطبيعة الموجية للضوء )D. T. Gavel et
.(al. Proc. SPIE 4007, 63–70; 2000
ومع ذلك ..أخفق هذا التطور الهائل في إقناع الفلكيين
بتب ِّني تلك التكنولوجيا .وتعلِّل كوني روكوسي ،إحدى زميالت
ماكس ،هذه االستجابة السلبية بأن 
االفراد اعتقدوا في هذا
الوقت أن نجم دليل الليزر كان »على درجة من التعقيد ،لن
االجهزة الفلكية 
تسمح أبدا بتشغيله المنتظم« مع 
االخرى.
ً
لذا ..قررت ماكس أن المنظومة بحاجة إلى »مركز تدريب
جماعي« ،أي إلى بيت خبرة مركزي يمكن للمشاركين فيه أن
يتعلموا كيفية صنع نجوم دليل الليزر بأنفسهم .وتجسدت تلك الفكرة في بناء مركز بصريات
التكييف الضوئي ،الذي مولته هيئة العلوم الوطنية 
االمريكية بـ 40مليون دوالر من خالل منحة
َّ
مدتها  10سنوات ،واف ُتتح المركز في موقع سانتا كروز في عام  ،1999وتولَّت ماكس قيادته
في نهاية المطاف .تقول ماكس إن المنحة عندما انتهت مدتها بحلول عام  ،2010وأصبح على
المركز أن يُغلق أبوابه ،ووصل عدد أعضائه إلى ما يقرب من مئة شخص.
كان لذلك مفعوله ،الن أجهزة الليزر ذات تقنية بصريات التكييف الضوئي ال بد من تصميمها
وفقًا لتقنيات كل تليسكوب ،وتكلفتها ما زالت عالية ،حيث قد تصل تكلفة الجهاز الواحد إلى
ماليين الدوالرات ،لكن الفلكيين ،الذين تدرب كثير منهم في مركز ماكس ،تمكنوا من تطبيق
تقريبا كل أجهزة
هذه التقنية على جميع أجهزة التليسكوب
عمليا .وشمل ذلك ً
الضوئي تطبيقًا ًّ
التليسكوب الرئيسة ،التي تصنف ضمن أكبر 
حاليا ،وال سيما تليسكوب
العالم
في
جهزة
اال
َّ
ًّ
والمثبت على قمة جبل ماونا كياً ،
فضال عن
»كيك«  Keckالمزدوج ،البالغ طوله عشرة أمتار،
َّ
االربعة المتماثلة ،البالغ طولها  8.2متر ،التي من ضمنها التليسكوب 
أجهزة التليسكوب 
االوروبي
الضخم ) (EVLTفي تشيلي.

ال

ا ل
ي ا ال
ا

ا

كلما كان التليسكوب أكبر؛ َعظ َُمت االستفادة من تقنية بصريات التكييف الضوئي .فعند طول
موجة يساوي ميكرومترا واحدا ،أي الطول الموجي الموجود في جزء من 
االشعة تحت الحمراء
ً ً
من الطيف الذي يفيد الفلكيين فائدة عظيمة بوجه خاص ،تستطيع مرآة تليسكوب »هابل«
الفضائي ،التي يبلغ طول قطرها  2.4متر ،أن تنتج صور ًة جودتها  0.11ثانية قوسية .وعند
طول الموجة ذاته ،وبمساعدة نجم دليل الليزر ،يقلل تليسكوب »ليك« ذي الثالثة أمتار فارق
الثواني إلى حد ما ،ليصل إلى  0.08ثانية قوسية .أما أجهزة التليسكوبات ،البالغ طولها ثمانية
أمتار ،كالرباعي 
االوروبي المثبت في تشيلي ،فيتقلص هذا الفارق حتى يصل إلى  0.03ثانية
تقريبا من تليسكوب »هابل«.
قوسية ،أي جودة أفضل أربع مرات  ً
بتتبع النجوم التي تدور حول
للفلكيين
سمحت
جهزة
ّإن دقة الرؤية التي تقدمها هذه اال
ُّ
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الثقب 
االسود المركزي في مجرة درب التبانة ،وتصوير كواكب خارج المجموعة الشمسية تدور

حول شموس أخرى ،ورصد النجوم المنتشرة الصغيرة الكتلة المعروفة باالقزام البنيةً ،
فضال
عن إجراء كثير من الدراسات التي كان من المستحيل تنفيذها سابقًا .لذلك ..يصرح ديفيد سيلفا،
مدير المرصد الوطني 
االمريكي لفلكيات الضوء في توكسون بأريزونا ،بأننا »لم نتمكن من تحقيق
أي تقدم من 
االرض« ،دون استخدام تقنية بصريات التكييف الضوئي في تلك المجاالت.
ُّ
ضخما ،سيتراوح ارتفاعها ما بين -20
تأثيرا
أما أجهزة التليسكوب ،التي من المنتظر أن تحقق
ً
ً
االجهزة هي :التليسكوب 
 40مترا ،وهي قيد التطوير حاليا .وهذه 
االوروبي الضخم ،وتليسكوب
ًّ
ً
متراّ .إن أجهزة تليسكوب بهذا
»ماجالن« العمالق ،وكالهما في تشيلي؛ وتليسكوب الثالثين  ً
الحجم الضخم تستطيع أن تجمع ما يكفي من الضوء لدراسة االجسام الخافتة والنائية ،مثل

تكونت بعد االنفجار العظيم ،إال أنه من الصعب تبرير تكلفتها البالغة
المجرات االولى التي َّ
مليار دوالر ،إذا بلغت جودة تصويرها ثانية قوسية واحدة فقط.
من المؤسف أن تلك التكلفة العالية هي سبب وجود ثالثة أجهزة ضخمة فقط ،وهذا يعني
أن نسبة صغيرة فقط من الفلكيين سوف يستعملونها .وفي الوقت ذاته ،ال يستطيع الفلكيون،
الذين ال يملكون إمكانات مادية ،ويعملون لدى هيئات غير تابعة الحد هذه المشروعات الكبيرة،
أن يستخدموا أجهزة التليسكوب البالغ ارتفاعها ثالثة أو أربعة أمتار ،لكن تلك 
االجهزة الصغيرة
غالبا ما تكون مثالية لالستطالعات الفلكية واسعة النطاق ،أو 
أجساما
لالرصاد التي تستهدف
ً
ً
نسبيا .وقد سحبت هيئة العلوم الوطنية دعمها لفئة أجهزة التليسكوب الضوئية،
قريبة ًّ
نظرا إلى ميزانيتها الثابتة ،واستثماراتها في مشروعات كبيرة ،مثل تليسكوب »ألما«  ALMAفي
ً
تشيلي .لذلك ..يقول ريتشارد بارفينيس ،من طاقم عاملي البرامج الفلكية في مؤسسة العلوم
الوطنية» :بالنسبة إلى عموم الفلكيين ،تتزايد صعوبة الحصول على وقت في المرصد .وقد
غدا هذا 
االمر مشكلة كبرى«.
من ناحية أخرى ،أصبحت قيادة مراصد جامعة كاليفورنيا،
التي تواجه ضغوطًا مالية ،في أيدي ماكس ،حيث إنه عالَم
مثالي صغير من النوع الذي ساعدت على بنائه .وفي شهر
سبتمبر من عام  ،2013أعلنت المسؤولة Ëاالدارية إيمي دوور
أن دعم جامعة كاليفورنيا لمرصد »ليك« سوف يتوقف في
غضون خمس سنوات ،بسبب تكاليف بناء تليسكوب الثالثين
مترا ،وتكاليف صيانة تليسكوبات »كيك« ،وانخفاض ميزانية
ً
مراصد جامعة كاليفورنيا إلى النصف خالل العقد الماضي؛
مما دفع الفلكيين إلى أن يقابلوا هذه القرارات بعاصفة من
وأصروا على أن مرصد »ليك« ـ الذي لم يتوقف
االحتجاجاتُّ ،
نشاطه منذ عام  1888ـ ما زال ذا قيمة كبيرة ،النه منصة
اختبار 
لالجهزة الجديدة ،ومركز تدريب لخريجي الجامعات.

س
لي

ل

س
و

ن
ي

لذلك ..في خريف العام الماضي ،تسلمت ماكس منصب
االدارية ،دوور ،في
المدير المؤقت لمراصد جامعة كاليفورنيا ،بعد أن قابلت المسؤولة Ë
مكتبها ،حيث سألتها السؤال Û
االتي» :ماذا يمكن أن نفعل ،كي يخرج الجميع فائزين من هذا
الموقف؟« .وتوضح دوور أنه تَ َجلَّى أمامها أن شخصية ماكس ال تتمتع فقط »بالمصداقية
أيضا على إعداد ميزانية ،كان المدير السابق يصفها بالمهمة
والوضوح واالعتدال« ،وإنما القدرة ً
المستحيلة .وفي خالل 
االشهر القليلة التالية ،ص ّنفت ماكس المشا َركات المعقدة لمراصد جامعة
كاليفورنيا المعقدة ومخصصاتها المالية ،ووجدت ً
سبال للوصول إلى مصادر مالية متنوعة،
وسكنت موجة االحتجاجات ،وأعادت تمويل الجامعة إلى مرصد »ليك«.
كانت 
االولوية التالية لماكس ابتكار خطة استراتيجية شاملة لمرصد »ليك« ،ولجهازي »كيك«
نسبيا
ً
ونظرا إلى استخدام تقنية بصريات التكييف الضوئي في »ليك« ،وبابه المفتوح ًّ
أيضاً .
لعموم الفلكيين ،ساعد استعماله على إجراء دراسات عالية الجودة لبضع مئات ،أو حتى
بضعة ألوف الجسام معينة ،كالكوازاراتِ .ومثل هذه الدراسات وصفتها ماكس بالوصف التالي:
»يمكنك قراءتها وحفظها واحدة تلو أخرى ،واالستفادة منها في دراسة تدعمها إحصاءات جيدة«.
ال شك أن ماكس عازمة على إنجاز هذه الخطة قبل أن تختار مراصد جامعة كاليفورنيا
مديرها الدائم .وقد يقع اختيار المدير الجديد على ماكس ،بعد أن تقدمت بطلب تعيين في
ذلك المنصب .أما إذا لم يحصل ذلك ،تقول ماكس إنها سوف تعود ببساطة إلى سابق عهدها
كفلكية ومهندسة في بناء المجتمعات الفلكية .وبالتوازي مع هذه التوجهات ،فإنها تعمل على
تصميم أجهزة بصريات التكييف الضوئي ذات أَ ِش َّعة ليزر متعددة ،بإمكانها أن تصحح اعوجاج
أيضا
درب ماكس ً
الصور التي يحدثها الجو ،وأن توسع حقل الرؤيةË .
وباالضافة إلى ذلك ..تُ ِّ
توليفة خاصة من خريجي الجامعات ،حيث تصف تدريب هذه التوليفة من الخريجين بأن ًّكال
االجهزة ،والقدم 
منهم يضع »إحدى قدميه في صناعة 
االخرى في علم الفلك« .وهذا النوع
من صقل المهارات ،حسبما ترى جيز ،هو ما َمكَّن كلير ماكس مما حققته ،فهو » إنجاز لم
يكن بمقدور أي فلكي عادي أن يحققه«■ .
ñ

بمرىيالند.
آن
فينكبايرى كاتبة مستقلة ðىڡ بالتيمور ð
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ﺧﻤﺴـﻮن ً
اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳـﺔ اﻟﺒـﺎﺋﻴﺔ

التكيفية،
يبحث كل من ألكساندر دي .جيتلين ،وميتشيل سي .نوسينزوايج تأثير
اكتشاف سلتين من الخيا المناعية 

المعتمدة على اجسام المضادة.
وتطور فئة من ادوية
ِ
وكيف أثçر هذا اكتشاف على اللقاحات ،وعج السرطان ،
مخت ºروبرت جود ½± ²
انضم ماكس ديل كوبر إ¹ Ò
عندما ّ
جامعة مينيسوتا ـ الكائنة  ½± ²مدينة مينيابوليس ـ  ½± ²عام
 ،1963ظهر ع Ìالساحة معسكران ِ ½± ²علْم المناعة.
واضحا  ½± ²اتجاهاتهما.
تنافرا
ً
وتنافر ك المعسكرين ً
السؤال الجوهري  ½± ²هذا المجال وقتئذ كان :كيف
ä
ال¹ åتºز أبنيتها الكيميائية تنو ًعا ±غº

تصمم الفقاريات± ،
والفºوسات؟
محدود ،وسائل دفاعية مضادة
للبكتºيا ±
±
 ½²غضون ² ±
المخت،º
سنت Áمن انضمام كوبر إÒ
¹
±
ä
ال åتنجز هذه
ç
توصل إ Òاكتشاف متعلق بالخيا ±
المهمة ،أي الخيا الليمفاوية ،وأثبت أنها الحلقة
المفقودة زالة اللبس ،وك Úالجدار العازل ² ±
بÁ
معسكري ِعلْم المناعة.
²
عاما ،نجد أن
خمسÁ
لحواÒ
إذا رجعنا إ Òالوراء
±
ً
±
| 46

ﻣﺎرس

| 2015

ب

Ù
الث ³روبرت جود ،وكوبر ،وزميلهما ريموند ä
بيºسون
±
²
1
قد ÙنÚوا ورقة بحثية  ½±دورية  ،Natureوكشفوا
النقاب عن ² ±
نوع Áمن الخيا الليمفاوية .و شك أن
هذه الرؤية رسمت ممح مسار ِعلْم المناعة الحديث،
وأثّرت ع Ìدراسة حات العوز المناعي ،وîطانات
الجهاز المناعي ،ونمو 
اجسام المضادة وحيدة
النسيلة ،وأسهمت  ½± ²ترك بصمة قوية ع Ìمستوى

ادوات البحثية ،والوسائل العجية.
 ½²ستينات القرن ²
انصب ² ±
اختصاص å±  ±
تركº
الما،Ô
 ِ
ّ
±
±
أحد معسكري المناعة ع Ìدراسة كيمياء اجسام
المضادة ،وحققوا  ½²ذلك ² ±
مهما .اكتشف
تقدما ً
الحً Á
±

هذا الفريق أن جزيئات 
اجسام المضادة هي
موقعي ربط ،يتعرفان ع Ìمجموعة
بروتينات ذات
َ
±غ ºعادية من الجزيئات الغريبة )المستضدات(ä ،
حå
أيضا هذا الفريق
الجزيئات المص çنعة منها.
وتوصل ً
ّ
إ Òأن 
²±
²±
ثقيلت،Á
سلسلتÁ
اجسام المضادة تتكون من
²
²±
خفيفتً ،Á
فض عن أحماض أمينية تختلف
وأخريÁ
±

²
النهايت) Áالنهاية امينية للسلسلة عديدة
 ½± ²إحدى
±
«
الببتيد  ،(Nولكنها ثابتة عند الطرف اخر )النهاية
الكربوكسيلية للسلسلة عديدة الببتيد .(C
²
الثا ،³فقد اختار المستوى الخلوي
ّأما المعسكر ±
ً
مدخ لعلم المناعة .ومن هنا ازداد
والكائن الحي
الä å
اعºاف بنظرية انتقاء النسيä ،Ì
ä
افºضت أن
± ² ±
الخيا الليمفاوية متنوعة وفريدة  ½±نوعها ،حيث
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ـ ـ ــ ا

واحدا يسبب تكاثر
سطحيا
ستقب ً
ً
ã
تحمل كل خلية ُم ِ
بمستضد² .
و½ أواخر
تتصل
تلك النسيلة عندما
±
²±
ماكفارل Áبرنيت
طور هذه النظرية فرانك
²الخمسيناتç ،
وإلºا هول) (WEHI
½ معهد ä
وال² ± º
لبحاث الطبية
±
²
ä
 ½± ²ملبورن بأسºاليا ،وديفيد تلميج  ½±جامعة شيكاغو
2,3
إطارا فكريãا لعلم
بإلينوي  .وقد َم َ
نحت هذه النظرية ً
المناعة ،إ أن الدليل الدامغ ع Ìبقائها وفاعليتها لم
يظهر ع Ìأرض الواقع.
 ½± ²عام  ،1961أثبت جاك ميلر ،الذي عمل ½± ²
»معهد ä
وال² ± º
المستأصل منه
وإلºا« هول ،أن الفأر
َ
الغدة ä
الزعºية  thymusلم يرفض الطُعم الجلدي

المأخوذ من ست مختلفة من الفºان ،مثلما يحدث
اخرى  ½²
مع الحيوانات 
ويشº
احوال الطبيعية.4
±
±
ä
أساسيا للخيا
مصدرا
هذا إ Òأن الغدة الزعºية كانت
ً
ã
ä
ال åتتوسط ظواهر معينة ،مثل رفْض الطعوم ،لكن
±
²
و½ تلك المرحلة،
تجاربه لم تكن مقبولة
ã
عالميا± .
اعتقد العلماء أن 
اجسام المضادة تولدها الخيا

الليمفاوية فقط )عن طريق الخيا البزمية( ،لكن
مخت 8المناعة آنذاك لم يكشفوا الصلة ² ±
ب Áالخيا
±
الليمفاوية المنتجة 
المشاركة
لجسام المضادة ،وتلك
ِ
ِ
أيضا إ Òكيفية نشأة
 ½± ²رفض الطعوم ،ولم يتوصلوا ً
هذه الصلة.
 ½²هذا السياق ،وضع كوبر ـ طبيب 
اطفال،
±

وأخصا ³المناعة اكلينيكية ـ مجموعة من المحظات
±
ä
دلي مبكرا ع Ìوجود ² ±
ال åأضحت ً
نوع Áمن
ً
اكلينيكية ±

5
الست الليمفاوية  .حيث حدث تطور لدى افراد
الذين يعانون من متزمة »ويسكوت ألدريش« Aldrich
 ،-Wiskottوهي اضطراب مرتبط بالكروموسوم ،X
Ù
المصاحبة لحالة
الفºوسية
وانتÚت آفات الهربس ±
 ِ
افراد بارتفاع
العوز المناعي .ومع ذلك ..تمتع هؤء
مستويات 
اجسام المضادة .وع Ìالنقيض من ذلك..
بفºوس العوز المناعي،
اثيا ±
فالصبية المصابون ور ã
²±
جلوبيول Áبالدم«
الذي يُطلَق عليه »نقص الجاما
المرتبط بالكروموسوم  ،Xتمكّ نوا من السيطرة عÌ
الفºوسية ،ع Ìالرغم من
حات كهذه من العدوى ±
افتقارهم إ Òتجاوب 
اجسام المضادة .وقد ألمح
ب Áالخيا الليمفاوية الäå
ذلك إ Òاحتمال التباين ² ±
±
تنتج 
المستم ّدة
اجسام المضادة ،والخيا الليمفاوية
َ
ال  åتستجيب للطعوم ) كما ½²
الزعºية ä
من الغدة ä
±
±
تجارب ميلر ع Ìالفأر(.
ب

²±
واحدا من
القليل Áالذين
أخصائ åالمناعة
كان كوبر ً
±±
²
وجدوا أدلّة ع Ìهذه المفارقة  ½± ²تقرير 6نُ  ½± ÚÙعام
ä
»بولºي ساينس« .Poultry Science
 ½± ² 1956دورية
هذه المفارقة أعادت إ Òالذاكرة »نتيجةً عرضيةً « ذات
صلة بجراب فابريشيوس  ،bursa of Fabriciusوهو
دورا
عضو خاص لدى الطيور ،كان يُعتقد أنه يلعب ً
هرمونيا  ½± ²النمو والتطور .وقد كتب بروس جليك
ã
وزمؤه عن »شكوكهم حول أهمية الجراب  ½± ²إنتاج

اجسام المضادة« .ولدراسة دور هذا العضو،
استخدم جليك وزمؤه دجاجات كانت أَ ْج ِربَتها قد
استؤصلت من أجل تجربة مختلفة عن تجربتهم ،إ
²±
الباحث ،Áبعد أن أظهرت
أن المفاجأة ظهرت ع Ìوجه
التجربة فقرا ملموسا  ½²إنتاج 
اجسام المضادة.
ً ±
ً
قرر روبرت جود ،وكوبر إعادة النظر  ½± ²دور الجراب
ç
الزعºية عند الدجاجä .
والغدة ä
وح åتلك المرحلة،
توصلت دراسات استئصال 
اعضاء  ½± ²الدجاج إÒ
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ـ ـ ــ ا

التائية )المشتقة من الغدة
ä
الزعºية( ،فتتوسط تفاعت فرط الحساسية المتأخرة،
ضد المضيف« graft-versus-host
»داء الطعم ّ
 ،rejectionورفض الطعم الجلدي ،وكل ذلك يندرج
مناعية خلويّة.
تحت وظائف
ّ
التفسºية فيما يخص
الجهود
ازدادت
من ثم،
±
نموذج نو َعي الخيا الليمفاوية  ½± ²اصابة بأمراض
العوزَ المناعي .5فنظرا إ Òأن 
²±
المصاب Áبنقص
افراد
ً
²±
الجلوبيول ½± ² Áالدم ـ المرتبط بالكروموسوم X
جاما

²
ـ يعانون من نقص  ½±إنتاج اجسام المضادة ،وليس
 ½± ²المناعة الخلوية ،فربما كان مرضهم يرجع إ Òخلل
 ½± ²تطور الخيا البائية فقط .ع Ìالنقيض من ذلك..
المرجح أن النمط السويÚي من نقص
فقد كان من
ّ
²±
الجلوبيول ½² Áالدم ـ الذي ² ±
جاما
يمºه نقص شديد ½± ²
المناعة الخلوية± ،وتلك المناعة المعتمدة ع Ì
اجسام
المضادة ـ ينجم عن نقص  ½²خلية سلفية ä
مشºكة لكل
±
²±
مستغربًا أن
السلت Áالبائية ،والتائية .ولم يكن
من
َ

ä
ä
أخصائå
من
أكº
ًا
ف
ا
اعº
كوبر
بنتائج
فوا
اعº
طباء
ا
¹
±±

علم المناعة اساسية.
البحث الذي شكçل أهمية ¹كºى لدى كوبر هو العثور
معادل لجراب فابريشيوس،
عÌ
عضو من الثديياتِ ،
وذلك 
المعادل ،بقيت أهمية وعمومية
هذا
بدون
نه

ِ
وكثºا ما
استنتاجاته بابًا للجدل لما يقرب من عقد آخرً ± 5 .
المعادل الحاسم .
سأل العلما ُء كوبر عن هذا
ِ
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ب

ا

ح

با

²
ظل العثور ع Ìالعضو
المكا½ للجراب  ½± ²الثدييات

²
صعبا ½± ² .البداية ،اشتبه كوبر وزمؤه  ½±أن انسجة
ً
المعوية كانت مصدر الخيا البائية؛ وقد أضاعوا
جهو ًدا جبارة ع Ìهذه النهاية المغلقة ،5لكن الجواب
أخºا  ½± ²عام  1974من كوبر ،بالتعاون مع مارتن
جاء ً ±
راف ،وجون أوين  ½± ²جامعة لندن كوليدج ،حيث
زرعوا خيا كبد أجنة الفأر  ½± ²اليوم الرابع Ù
ع Úمن
الحمل .وبعد مرور أربعة إ Òسبعة أيام  ½± ²المزرعة،
أيضا مع النتائج
تولّدت الخيا البائية .8تزامن ذلك ً
5
ä
ال åتوصلت
المتماثلة باستخدام نَ ِق ّي َعظْم الفأر ± ،
جوستاف نوسال » ½²معهد والäº
إليها مجموعات بقيادة
±
²±
فاسا ½± ² Òجامعة جنيف بسويÚا.
وبºي
وإلºا هول«± ،
±
المكونة
المنتجة أو
وبعبارة أخرى ..فإن انسجة ِ

للدم تؤدي  ½²الثدييات الوظيفة نفسها ä
ال åيقوم
±²
±
»خطّان للهجوم«(.
بها الجراب  ½±الدجاج )انظرَ :
بحلول أواخر سبعينات القرن Ù
العÚين ،بدأ ف ْهم
يغ ºمن وسائل عج
ست الليمفاويات المتباينة  ±
وحاليا يمكن
الليمفاوية.
حات اللوكيميا ،واورام
ã
استخدام خيا المنشأ لهذه 
اورام  ½± ²تصنيف
أنواع الÚطان ،وتحديد أسلوب العج .وع Ìهذا
المنوال ،يمكن لمرض اللوكيميا الليمفاوية الحادة أن
يكون متعلقًا بالخيا البائية ،أو الخيا التائية ،أو ±غº

غ ºالهودجكينية،
متصل بهما؛ فاورام الليمفاوية ±
وكثºا
وورم ±بºكت الليمفاوي تُش َتق من الخيا البائيةً ± .
ما تتداخل فعالية العجات المختلفة لهذه الÚطانات
مع تصنيفها.
ا ا

ب Áأك« º
اثار لبيولوجيا الخيا البائية ابتكار
من ¹ ² ±

²
اورام الهجينة ،وهي خطوط خلوية  تف ،åنتاج

اجسام المضادة .ففي عام  ،1975ذكر جورج كولر،
²±
مخت ºالبيولوجيا الجزيئية ½± ²
وسºار ميلستاين من
َ¹
كمºيدج بالمملكة المتحدة أنهما دمجا الخيا البائية
¹
مع خط خلية الورم النقوي .9ومع ذلك ..استمرت
الخلية الهجينة  ½± ²إنتاج الجسم المضاد الخاص بها.
وكانت هذه ودة تكنولوجيا الجسم المضاد وحيد
ä
ال åحصل بفضلها كولر وميلستاين ،ونيلز
النسيلة± ،
²
جºن ع Ìجائزة »نوبل«  ½±الفسيولوجيا أو الطب
±
 ½± ²عام .1984
²
تأث ºهذا انجاز صعبة.
 شك أن المبالغة ± ½±

ä
ä
ال åتلت ذلك ،اخºقت اجسام
ففي السنوات ±

جمع مركب من ثثة أنواع من القطع الجينية من
²±
كبºة من القطع المحتملة.
ب Áمجموعة ±
ومؤخرا ،تحقçق فهم 
اجسام المضادة ،الäå
ً ََ َ ْ
±
لتفسºها ع Ìالمستويات
ة
كثº
±
جرت محاوت ±
الكيميائية والوراثية والخلوية والعضوية .وبحلول
Ù
أيضا
ف Úالعلماء ً
منتصف ثمانينات القرن العÚينç ،
الطبيعة النسيلية لنظام الخلية التائية .ومن خل
اكتشاف كوبر وزمئه نظمة الخيا البائية والتائية،
تحققَت سلسلة من النتائج ä ² ±
قطå
الç å
وحدت ± َ ¹
الممºة ±

الكيميا ،³والخلوي ،لكن  تزال هناك
هذا المجال± ² :
أسئلة أساسية  ½±بيولوجيا الخيا البائية ،حيث إن
هناك احتياجات رئيسة لم يتم استيفاؤها  ½± ²تطوير
بفºوس العوز المناعي Ù
البÚي ،وانفلونزا،
لقاح خاص ±
فض عن عديد من العوامل المعدية 
ً
اخرى ،لكن
ُ ِ
سºشدنا إ Òالنقطة ä
ال åفشلت
الذي
النور
سيبقى
±
±
عندها المناهج التجريبية  ½± ²ف ْهم كيفية اختيار الخيا
ä
البائية ² ّ ±
ال åتشكل المناعة
لتم ºالخيا طويلة العمر± ،
الزمة ضد اصابة بالعدوى .
يجا ³لهذه اكتشافات عÌ
مع استمرار ±
التأث ºا ± ¹
صحة انسان ،سيظل من المهم أن نتذكر نشأة هذه
ä
²±
خمسÁ
ال åأجراها كوبر ع Ìالدجاج منذ
التجربة ±
عاما.
ً

جيتل طبيب وطالب دكتوراة ½± ²
ألكساندر دي.
ä
برنامج وايل كورنيل/روكفلر/سلون كيºينج ،الذي
²
ä
سي ،åنيويورك،
تقدمه ثث
مؤسسات  ½±نيويورك ±
الويات المتحدة 
امريكية.

.
نوسيوايج أستاذ وباحث  ½± ²معهد
ميتشيل 
²
هيوز
هوارد
الط åبجامعة روكفلر  ½±نيويورك،
±¹
الويات المتحدة 
امريكية.
نيويورك،
² ä
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نتائج متضاربة .وقد çبرر كوبر هذه اختفات

طورت
بأنها ربما برزت ن بعض الدجاجات ّ
5
وقدم
الخيا المناعية قبل استئصال أعضائها ç .
ح ،مفاده تعريض الفراخ الصغºة 
كوبر ã
لشعة
±
بعد يوم من استئصال أعضائها ،
²
سيق8
نه

±
ع Ìأي خيا أنتجتها غدة الدجاج ä
الزعºية ،أو
جرابها ،قبل أن تفقس .وهكذا ،تكشف الدجاجة
ال åتلعبها هذه 

ä
اعضاء ½± ²
±
الصغºة عن ادوار ±
تطور المناعة.
ä 1
ال åنُ ÚÙت  ½± ²دورية Nature
 ²جاءت النتيجة ±
تنتج الدجاجات
 9 ½±يناير  1965مذهلة؛ إذ لم ِ
وتعرضت 
ä
لشعة ـ أي
ال åاس ُتؤصل جرابها،
ـ ±
²
بألبوم Áالمصل
أجسام مضادة عند حقنها
±
²±
بروت Áمشتق من الماشية ،أو
البقري ،وهو
بكتºيا  ،Brucella abortusكما خ
جرثومة ±
مصل الطيور تماما من أنواع 
اجسام المضادة
ً
ذلك ..فإن منطقة اللب 
ابيض
الرئيسة .ورغم
ال åتعتمد ع Ìالغدة ä
 ½²الطحال ـ ä
الزعºية ـ كانت
±
±
²
بالمرÔ
تماما .ذ çكرتْنا هذه الظاهرة الدراماتيكية
سليمة ً
²±
الجلوبيول Áبالدم،
الذين يعانون من نقص جاما
المرتبط بالكروموسوم .X
التاَ ،Òو çسع كوبر وزمؤه دراستهم
 ½± ²العام
±
7
ابتكارية  ½± ²بحث مهم ÙنÚته دورية »جورنال أوف
²±
مديسJournal of Experimental « Á
إكسºيمنتال
¹
ä
ال åتعرضت
دجاجاتهم
استخدموا
وقد
.Medicine
±
لشعاع ،دون نزع الغدة
ä
أجل
والج َراب ،من
ْ
»ﺑﺪأ ﻓﻬﻢ ﺳﻼﻻت
الزعºية ِ
توضيح المهام المختلفة اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺎت
ä
للخيا المناعية ±
ال åينتجها اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻳﻐ ﱢﻴﺮ
العضوان .ووجد الباحثون ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ
أن الخيا البائية )المشتقة ﻋﻼج ﺣﺎﻻت
الج َراب( مطلوبة
من
ِ
اجسام اﻟﻠﻮﻛﻴﻤﻴﺎ ،واﻷورام

ستجابات
المضادة .أما الخيا اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ«.

المضادة وحيدة النسيلة كافة مجات البيولوجيا
التجريبية .هذه الجزيئات كواشف قوية ومحددة،
يمكن استخدامها لتحديد ـ أو عزل ـ أي جزيء
تقريبا  ½± ²موضع اهتمام .ومن الناحية
أو خلية
اكلينيكيةً ،أصبحت 
اجسام المضادة وحيدة
النسيلة من أقوى وسائط التشخيص والعج.
أيضا  ½± ²إعداد الساحة
كما أسهم اكتشاف كوبر ً

سا ßلنظرية انتقاء
لجابة ع Ìالسؤال ا ±
النسيÌ؟ وقد أجاب
النسي :Ìكيف يتولد التنوع
±
±
وتوصل
السؤال،
هذا
سوسومو تونيجاوا عÌ
ç ²
الجزي å

امثل لهذه المسألة  ½±عام
إ Òالحل
±
 .101976وأصبحت وظيفة الخيا البائية تجميع
مجموعة متنوعة من 
اجسام المضادة ،عن طريق

ـ ـ ــ ا
REUTERS

حا ا

ا

با

ا

ا

ب

ا

ا

ا

اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـﺔ ،وإدارة
إﻋــﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴـﻦ

تهددها ظاهرة
تحتاج الحكومات ãك من البحث العلمي والمبادئ ارشادية؛ لنقل القرى والبلدات التي 
احتباس الحراري ،حسب قول ديفيد لوبيز-كار ،وجيسيكا مارتر-كينيون.
وسط حالة من الرعب ..يتابع 
اينبياك )من سكان أسكا

ä
ا ² ±
ال åتلقي بظلها
صلي (Áتداعيات ±
التغ ºالمناخي ±
ع Ìمنازلهم .وقد صمد هؤء السكان أمام موجات
الفيضانات المتكررة ،وظاهرة تآكل سطح 
ارض؛ نتيجة
ذوبان الجليد ،وذوبان ä
الºبة الصقيعية ،إ أن هذا
كثºا مع سكان قرية كيفالينا الذين 
الصمود لم ُيدم ً ±
يزيد عددهم ع 400 Ìشخص ،وهي قرية  ½± ²جزيرة
Ù
تشوك_ ،حيث
أسكا ،تقع ع Ìجزيرة صخرية  ½± ²بحر
±
²±
تصويت Áلعامي  1998و 2000إعادة ترحيلهم
قرروا ½± ²
Ù
جميعا إ Òمواقع ساحلية أخرى أك ºارتفا ًعا عن سطح
البحر ،لكن بعد مرور ما يزيد ع Ìخمسة Ù
عاما،
عً Ú
ما زال قرارهم خارج ² ±
نظرا لوجود عوائق
ح ºالتنفيذً ،
مؤسسية ومالية ومادية.1
 ½± ²الويات المتحدة  ،تتمتع أي وكالة فيدرالية أو
²±
التوط Áالجماعي،
حكومية بصحية تنفيذ قرار كإعادة
ع Ìالرغم من إنفاق الويات المتحدة لما يزيد عÌ
 15مليون دور للحد من ظاهرة تآكل سطح 
ارض
ّ
ä ½²
الفºة ما ² ±
ب ،2009 – 2006 Áلكن  ½± ²مقابل ذلك..
±

²
أخفقت قرية كيفالينا  ½±جمع اموال الزمة من خل
ال åرفعتها ضد îÙكات الغاز ä
ä
والبºول ،وما
الدعاوى ±
توط²Á
زالت تحاول تحديد المواقع المئمة عادة ±

²
تعا ³من تلف نُظُم
السكان .يحدث هذا كله ..والقرية ±
إمدادات المياه ،ونظم جمع النفايات ،وقد تصبح
القرية ±غ ºصالحة للسكن  ½± ²مدة زمنية قدرها Ù
عÚ
و½ حقيقة 
²
1
امر  ،تقت Æهذا التهديدات
سنوات± .
ع Ìكيفالينا فقط ،بل إن شبحها يلقي بظله عÌ
عÚات «
Ù
اف من السكان الذين يقطنون  %85من
قرى أسكا ،البالغ عددها  213قرية.
²±
والص ،Áوفيتنام،
أما  ½± ²دول بابوا غينيا الجديدة،
ä
فقد أعادت الحكومات ² ±
ال åكانت
توط Áالمجتمعات ±
2
أيضا Ù
عÚات من
وعرضت ً
عرضة لمخاطر الفيضانات َ .

البلدان النامية ـ من بينها أوغندا ،وبوتان ـ ع Ìامم

تكيف وطنية« تتضمن برامج إعادة
المتحدة »خطط ّ
²±
توط Áالسكان .3ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر
²
²
والوط åللعديد
الثقا½
 ½± ²هذا القرن إمكانية الصمود
±
±
ä
ال åتقع عُ Ìج ُزر بحرية منخفضة
من المجتمعات ±
4
²
المحيط Áالهادئ والهندي  ،حيث
ارتفاع مطلّة عÌ
±
من المتوقع بحلول عام
NATURE.COM
 2050أن يهجر مئات
ا
²±
بشكل
المواطن Áمنازلهم
ب
دائم ،أو مؤقت ،نتيجة
ب ا
ا
التغ ºالمناخيgo.nature.com/6szkaj ،
لمخاطر ±
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كالفيضانات ،وتَ َملح ä
الºبة ،وتآكل الساحل ،والجفاف.4
²
سيص ºالنقل الجماعي
و½ حات عديدة،
±
±
للسكان أفضل الوسائل؛ لحماية الثقافات ،وسبل
العيش ،والروابط اجتماعية ،إ أن رادار السياسات
المناخية لم يرصد فرصة اتخاذ مثل هذه الخطوة
ع Ìأرض الواقع .ولم تقر رسميا »اتفاقية 
امم
ã
ُِ َ
تغ ºالمناخ« UNFCCC
المتحدة اطارية بشأن ±
بالحاجة إ Òترحيل السكان ä
ح åعام  ،2010كما أن
الدراسات العلمية بدأت ـ بالكاد ـ  ½± ²دراسة الدوافع
²±
التوط ،Áوتكاليفها،
البيئية وانسانية لعمليات إعادة
ونتائجها ،وطرحت أسئلة معينة ،مثل :ما المدى الذي
واقعيا ،أم
عنده يبلغ التهديد المناخي )سواء أكان
ã
ملموسا( أق 8مداه؛ ويدفع السكان إ Òالرحيل؟ وما
 ً
ً
جماعيا
ترحي
امر الذي يتم بسببه ترحيل السكان
ã
أو فرديãا؟ وكيف يمكن التخفيف من النتائج السلبية
الناجمة عن إعادة ² ±
توط Áالسكان؟
²
و½ هذا الصدد ،يحتاج علماء اجتماع والبيئة إÒ
±
²
أن يستثمروا  ½±البحث العلمي؛ من أجل دراسة إعادة
²±
التوط Áدراسة شاملة ،وإدارة الموقف إدارة ناجحة.
²
²
التوط ½± Áمناقشة
ويجب أن ندمج خطط اعادة
±
التغ ºالمناخي ومبادرات
التكيف مع
سياسات
±
ّ
ب
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ä
التحض ºللمؤتمر
ال åتعقدها لجنة
±
التمويل ±

²
القادم ،الذي سوف يجمع الدول اطراف  ½±اتفاقية
تغ ºالمناخ ،حيث تقرر انعقاده  ½± ²مدينة باريس ½± ²
±
ديسم ºالقادم.
شهر
¹
من خل شبكة البحث العلمي التابعة لوكالة
»طومسون ä
توصلنا إ² ± Ò
ثث Áورقة بحثية
رويºز«ّ ،
²
للتغº
توط Áالسكان نتيجة
درست قضية إعادة
±
±
المناخي .وتُل ِْقي غالبية هذه الدراسات الضوء عÌ
ä
ال åكانت عرضة لمخاطر
المجتمعات الساحلية ±
الفيضانات ،رغم أن الجفاف هو ِمن أقوى الدوافع
ä
ال åتسببت  ½± ²ترحيل السكان .وأجرى الباحثون ما يزيد
±
ع Ìنصف هذه الدراسات ،وفقًا 
لوضاع  ½²منطقäå
±
±
أسكا ،أو موزمبيق .وع Ìعكس ما سبق ،هناك Ù
عÚات
ال åت Ùن Úسنويا عن هجرة 

افراد والعائت.
ابحاث ُ ± ä
ã
توط²Á
ستظل حرية ارادة ،وادارة الحكيمة عادة ±
بلدان وقرى بأكملها من أفضل أساليب الحفاظ عÌ
سبل العيش والثقافات.
رغم ذلك ..فإن إعادة ² ±
توط Áالمجتمعات عملية
ä
تعºيها عدة صعوبات .ففي خل السنوات Ù
العÚين
²
توط Áما يقرب
الماضية ،أعادت حكومات الدول
±
من  300مليون شخص؛ نتيجة Ù
لمÚوعات لها عقة
بالمحافظة ع Ìالطبيعة ،أو التوسع ²
الحÆي ،أو
Ù
المÚوعات التنموية ،مثل بناء السدود ،والطرق،
خاصة  ½± ²الدول النامية .5وتعرضت غالبية مخططات
ä
سلå
الºحيل لمقاومة محلية من السكان ،وأثçرت
بشكل ± ¹
3,5
ع Ìسبل المعيشة ،والصحة ،ونوعية الحياة هذا..
و َقلçما تهدأ آم ندرة الحصول ع Ìالموارد الطبيعية،
وتفكك العقات اجتماعية ،والصدمات النفسية
ä
ال åيحصلون عليها ،بسبب
بالتعويضات المالية ±

2,3
فقدان مصدر الدخل ،وارض ،والوظيفة .
²±
التغº
عن
التوط Áالناجمة
كثºون أن إعادة
±
يرى ±
المناخي هي المذ 
خ .2,4ºفع Ìسبيل المثال..
ا
±
كثºون من سكان جزيرة توفالو  ½± ²المحيط
يرفض ±
الهادئ ،6ومناطق شمال ä
أسºاليا الساحلية 7فكرة
²±
التوطÁ؛ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح
إعادة

كثºين من
أن
كما
؛
عاصº
ا
نشاط
وزيادة
البحر،
±
±
سكان المجتمعات الذين يُعاد توطينها يعودون إÒ
مساكنهم 
اصلية بعد زوال الخطر الداهم .2,5وقد
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ونتوقع أن المجموعات المعرضة للخطر س ُت ْص ِدر مثل
هذه 
احكام ،حسب اعتبارات مشابهة ،بينما يقوم
أصحاب القرار بتحليل مدى خطورة الموقف ،ومرونة
المجتمع  ½± ²تَق َبله.
الديناميكيات الثقافية والسياسية هي العبء
تَبقى
ّ

²±
التوط .Áويمكن الحفاظ
اثقل  ½± ²اتخاذ قرارات إعادة
ع Ìالنظم الثقافية ،وسبل المعيشة التقليدية بشكل
أفضل من خل الرحيل ،وليس البقاء  ½± ²موطنهم
²
و½ إمكان شبكات
ُ
الم َع çرض للخطر والدفاع عنه± .
المصالح القوية ـ سواء داخل المجتمعات ،أم خارجها
ـ أن تمنع انتقال 
افراد والعائت ،أو تحثهم عÌ
ذلك.
 شك أن التوقيت ومكان ä
الºحيل عامن ُم ِه ّمان.
ومع أن هناك مجتمعات  تحرك ساك ًنا ä
ح åتصل

المياه إ Òأعتاب أبوابها ،تختار مجتمعات أخرى الرحيل
ä
يبا½± ² ³
الÚيع .ع Ìسبيل المثال..
فإن جزيرة ±ك± º
المحيط الهادئ ،ومدينة ميامي  ½± ²فلوريدا ُم َه çددتان
ä
يبا ³الرحيل
بارتفاع سطح البحر .وبينما يدرس سكان ±ك± º

ا

ا

ح

ح

ب

أ

ا

ا ا

عت ºوسائل التواصل والتفاوض أساليب  ½± ²غاية
تُ ¹

اهمية .ومن أجل صياغة السياسات المئمة،
ä
ال åسوف تعود عÌ
هناك حاجة ²إ Òتقييم الفائدة ±
²±
التوط ،Áمقابل خيارات
المجتمعات  ½±حالة إعادة
مواجهة الكوارث 
اخرى؛ كبناء الحواجز والجدران؛

لمواجهة ارتفاع مياه البحر ،واخء الطارئ المؤقت،
تفضل المدن
واغاثة من الكوارث .2,5من
المحتمل أن 
َ
الساحلية  ½± ²الدول المتقدمة ـ ع Ìسبيل المثال ـ
استثمار  ½± ²بناء حواجز صد الفيضانات ،إ بعض
ä
ترجح كفة هجرة
الجماعات
ال åقد 
ç
المعرضة للخطر± ،
العائت .وقد تنقذ اجراءات المؤقتة الموقف ،إذا
كانت تأثºات المناخ قصºة 
امد ،أو ±غ ºمتكررة ،مع
±
±
توفر موارد اغاثة  ½± ²حات الطوارئ.
قد تفشل التدخت الحكومية ،إذا ما أساء
تفس ºر ّد فعل السكان ،أو لم يستوعبوا
المسؤولون ±
رؤيتهم لمستويات الخطر .5,6,8وهكذا ،بقيت غالبية
ä
المهددة
ال åبُنيت عادة إيواء المجتمعات
ç
المساكن ±
²
²
²
إل ½± Áموزمبيق فارغة،
بالفيضانات  ½±أعقاب أعصار ±
ن مصممي هذه المساكن قلçلوا من شأن قدرة

هذه المجتمعات ع Ìإظهار ارادة والثقة للتعامل
مع الفيضانات ،باضافة إ Òاستثمارات المز ² ±
ارع،Á
واعتمادهم الكب ºع Ì
انشطة الزراعية  ½± ²السهول
±
8
الف َْي ِض ّية  ½± ²مناطق معيشتهم .

مهيأة دارة
تَبقى انظمة المؤسسية والقانونية ±غç º
²
لتغ ºالمناخ .وعÌ
عمليات إعادة
التوط ،Áكاستجابة ±
±
سبيل المثال ..فإن الوكالة الفيدرالية 
امريكية دارة
ä
ال åتقدم المعونة الفيدرالية لجهود اغاثة
الطوارئ ـ ±
²
والتعامل مع الكوارث ـ تملك ã
سج ضعيفًا  ½±التخطيط
²±
التوط .Áويمكن للمؤسسة أن
المسبق لعمليات إعادة
َ
تدعم جهود ä
الºحيل فقط بعد حدوث الكارثة ،وتقتÆ
مهامها ع Ìاستجابة لبضعة مخاطر ،كالجفاف،

تحرك ساك ًنا إذا
وا ±
عاص ºفقط ،و تستطيع أن 
ä
تهدد المجتمعات
حدثت ظاهرة التآكل
ال å
الشديد ±
القاطنة  ½± ²المناطق القطبية.1
مؤخرا ،تشكلت عدة مبادرات دولية  ½± ²مجال
ً
السياسات الخاصة بتطوير مبادئ توجيهية عادة
²±
التوط .Áوع Ìسبيل المثال ..تخطط مبادرة
²
ä
ال åتقودها الحكومتان الºويجية،»نانسن« ± Nansen
والسويÚية ـ َلعقْد مؤتمر عالمي خل هذا العام؛
لتفاق ع Ìأفضل الممارسات الممكن تنفيذها؛ عادة
²
²±
و½ السياق
التوط ،Áالناجمة عن
±
التغ ºالمناخي± .
بتغº
نفسه ،تطرح »مبادئ شبه الجزيرة ،المتعلقة  ±
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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شهدنا بعد أشهر من حدوث إعصار ² ±
إل) Áالذي ê²ب
«
²
هج ِرين إÒ
موزمبيق  ½±عام  (2000عودة اف من ُ
الم ç
²
ص ½± Ìوادي نهر لمبوبو ،و َدف ََع ْتهم لذلك
موطنهم ا ±
ِقلçة الوظائف  ½²القرى ä
ال åذهبوا إليها ،وذكريات
±
±
²
الم َه çج ِرين حول كيفية تعاملهم
عالقة  ½±ذهن هؤء ُ
8
مع فيضانات سابقة .
أشخاصا
يجعل
الذي
ما
نفسه:
يطرح
السؤال الذي
ً

النها ³والجماعي؟
الرحيل
يختارون
كيفالينا
مثل سكان
±
حتميا عندما يفقد السكان القدرة
ا
أمر
الهجرة
تصبح
ã
ً
للتأثºات المناخية ،مثل عدم وجود
التصدي
عÌ
±
الذ
جزيرة ما
اختفاء
أو
رة،
اعة
ر
لز
كافية
أمطار
كميات
ٍ
تحت مياه البحر «
اخذة  ½± ²ارتفاع .وأحيانًا يكفي أن
تدرك وجود خطر داهم  يمكن القضاء عليه .و½²
±
²
جليا لسكان
بداية تسعينات القرن
الما ،Ôأصبح ã
±
لستدامة ½²
قابل
غº
أصبح
حياتهم
كيفالينا أن نمط
±
±
الحا Òخل العقود القادمة.
موقعهم
±
عند محاولة اتخاذ قرار الهجرة من عدمها ،تسود
اعتبارات اجتماعية والسياسية والثقافية واقتصادية
ع Ìالضغوط البيئية .5والسبب الرئيس الذي يجعل

ص  Ìيتعلق فقط
الناس تهاجر من موطنها ا ±
بتحس²Á
أيضا
تغ ºالمناخ ،بل يرتبط ً
±
بتجنب نتائج ±
سبل معيشتهم والبقاء مع أفراد اîة 
واصدقاء.


النها ³ربما إ Òجزيرة فيجي ،يتمسك سكان ميامي
±
²
المي Áمن الدورات؛ لبناء
بالبقاء واستثمار مئات
±
حواجز بحرية وأنظمة تÆيف )انظر» :ع Ìأهبة
الرحيل«( .ومثل هذه الفروق يجب أن تُدرس بعناية،
الدو Òيأمل  ½± ²إدارة عملية إعادة
إذا كان المجتمع
±
²±
التوط Áبشكل عادل.
من ثم ،هناك حاجة إ Òالتخطيط الدقيق .ومن
²±
التوطÁ
السابق وانه عقد نقاشات حالية حول إعادة

²
الج ُز ِريّة المنخفضة ،مثل المالديف ،نه من
 ½±الدول ُ
±غ ºالمحتمل أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إÒ
إغراق هذه المناطق قبل عدة عقود قادمة ،لكن  ½± ²ظل
تهديد فرص بقائها وسيادتها الثقافية ،تصبح المخاطر
أن يوفر
المسبق ِمن شأنه ْ
عالية .ولذلك ..فالتخطيط  ُ
أيضا.
الوقت والمال ،ويصون ارواح ً
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اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎ ﻓ اﻟﻤﺪ ﻨﺔ
ﻟﻤﻮا ﺔ اﻟﻌﻮا
اﻟ ﻴ ﺎ ﺎ اﻟﺴﺎ ﻠﻴﺔ

ﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﺳﺘ ﺪﻣ
ﻮ
اﻟﺒﺮاز ﻣﻨ ﻗ
اﺳﺘﺮا ﻴ ﻴﺎ ﻋﺎ ة اﻟﺘﻮ ﻴ
ﻓ ﻣﻮا ﺔ اﻟﻤ ﺎ ﺮ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ
ا را
ﻣﻨ ﺎ ا

ا ﻣﺎ
ﺳﻴ ﻮم ا ﺳﺘﺮاﻟﻴﻮ ﺎﻟﺮ ﻴ
ﻌﺮ ا ﻨﺪرة اﻟﻤﻮار اﻟﻤﺎ ﻴﺔ ﻟ ﻨ
ﺮ ﺔ ﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎ
ا ﻤ
ﺒ ﻮ
ﺳﻮ
ارة اﻟﻤﻴﺎ
اﻟﺘ ﻴ ﻓ
اﻟﺒﺤﺮ

ä
المناخÙ ،
طورها
والتÚد الناجم عنه داخل
الç å
الدول« ـ ±
الخºاء  ½± ²العلوم والقانون  ½± ²عام  2013ـ
عد ٌد من ¹
مشاب ًها لدعم المجتمعات المتأثرة ضمن الحدود
ً
إطارا ِ
الوطنية .9وكل هذه الجهود ما زالت جهو ًدا çأو ِل ّية،
وينقصها التمويل ،ولن تُط َçبق إ بعد سنوات.
ب ا

ا

تغ ºالمناخ بعد ،إ
لم يَش َهد العالَم أسوأ ±
تأثºات  ±
وÒ
ن
أن
ويجب
قائمة.
الت
أن فرص حدوث ذلك ما ز
ُ
ِ±
²±
التوط ½± ² Áبرنامج عمل
أك ºلقضية إعادة
أولوية ¹
السياسات 
وابحاث المتعلقة بالمناخ العالمي ،كما
²±
تحسÁ
يجب أن äتºأس ِق َيم حقوق انسان وسبل
المعيشة مناهج إدارة هذه الكوارث .و½²
مستويات
±
نقºح البدء بالخطوات «
هذا السياقä ،
اتية:
توسعة نطاق البحث العلمي :فهناك حاجة ماسة
إ Òإجراء دراسة عالمية عن الدروس المستفادة من
²±
التغ ºالمناخي.
إجراءات إعادة
التوط Áالناتجة  عن  ±
ومن المهم إجراء تحليت سباب عملية إعادة
²
²±
المكا ³ع Ìعدة
التوط ،Áوتَ ِب َعاتها ،والتوزيع
±
مستويات؛ لتطوير السياسات .وينبغي أن تؤسس

الدو ،Òومجموعة الدول
امم المتحدة ،والبنك
±
²
الثماِ ³ف َرق عمل دولية مختصة بإعادة
الصناعية
±
²±
أيضا أن نضمن
التوط Áالمرتبط بالمناخ .وينبغي ً
ً
تموي يتناسب
استمرارية تمويل الدول للبحث العلمي
مع كمية انبعاثات الكربونية الناجمة.
الحا :يجب أن
الدو
القيام بتطبيق القانون


²
المتÆرين.
اشخاص
يتضمن التخطيط إسهام
نطبق ـ ع Ìمستوى العالم ـ كافة المبادئ
ويجب أن 
هج ِرين
الم
ومعاملة
التنمية
عÌ
للحفاظ
التوجيهية
ُ َ

بفعل الكوارث .ومن ضمن هذه المبادئ »إطار عمل
هيوجو« ،ومبادئ 
امم المتحدة المتعلقة ِب َر ّد المساكن
²
Ù
والمِÚدين ،وإرشادات البنك
الجئÁ
والممتلكات إÒ
±
ç
²±
الدو Òبشأن إعادة
التوط ÁالقÚي .2,9كما يجب أن
±
مبادر » ³َ± äنانسن«،
يدعم المجتمع
الدو Òتنفيذ أهداف َ
±
و«شبه الجزيرة«؛ لتجنب ä
الºحيل الدائم قدر امكان،

ولحماية احتياجات وحقوق اشخاص الذين أعادت
الحكومات توطينهم سباب متعلقة بالمناخ.

التوط :يجب أن تدرس
مواجهة عوائق إعادة
الدول ما إذا كانت أنظمتها المؤسسية والقانونية
تتمتع بالمرونة الكافية لستجابة للمخاطر المرتبطة
²±
عالميا بشكل îيع وناجح
داخليا أو
التوطÁ
بإعادة
ã
ã
²
²
قوان Áاعن
å
ب
ت
إÒ
الدول
وستحتاج
.
أم
،
وشموÒ
َ
±
±
َ ±
أك ºمن
عن حالة الطوارئ واغاثة؛ لتغطية نطاق ¹
المخاطر البيئية ،ولتحديد مصادر التمويل ،ولمواجهة
تغ ºالمناخ ،من خل السياسات المتعلقة باسكان،
±
والهجرة ،واستجابة للكوارث الطبيعية.3

عت ºالتمويل ـ
تحس تمويل خطط التكيف :يُ ¹
ä
كبºا ،ح åعندما يتفق الجميع ع Ìأن
عاد ًة ـ عائقًا ±
التوطً Áهي الحل 
²±
انسب ،كما أن Ù
مÚوعات
إعادة
²
عت ºمكلفة .وستكون هناك حاجة إÒ
ت
التوطÁ
إعادة
ُ
¹
±
توط Á
مليارات الدورات من أجل دعم إعادة ² ±
افراد
 ½± ²الدول ذات الدخل المنخفض .ويجب أن تتحمل
امم المتحدة المسؤولية 
اعضاء  ½²

ا ¹ك½± ² º
الدول  ±
²
ä
ال åتتسبب  ½±انبعاث كميات
التمويل ،نها الدول ±
هائلة من الكربون  ½± ²الهواء.
التغ المناخي ،والتقليل من آثاره:
إبطاء حدوث

خيارا Ù
أك ºجدوى
اليوم
الكربون
انبعاث
عت ºتقليل
يُ ¹
ً
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ﻣ اﻟ ﺮ ر ﻋﺎ ة ﻮ ﻴ
اﻟﻤ ﺘﻤﻌﺎ اﻟ ر ﺔ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤ ﺘﻤﻌﺎ اﻟ ﺎ ﻨﺔ
ﺳ ﺎ ﻴ ﺎﻟﻴﻨﺎ
ﻓ
ﻴﺮ اﻟﻌﻮا
ﻣ
ﻟﻠ ﺮ
ﺎ اﻟ ﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ
ﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺮ ﺔ اﻟ

ﻋﺎ ة
اﻟﺘ ﻴﺮ ﻓ
ﺮة
ﻮ ﻴ ﺳ ﺎ
ا ﺘﻤﺎل
ﻴﺮ ﺒﺎ
ر ﻓﻴ
ﻟ
ﻠ

أ

ﻣ ا ﺪ ﻴﺮا اﻟﺘ ﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧ
اﻟﻤ ﺘﻤﻌﺎ ﻟ
ﺤﺘﺎ
ﺳﻮ
اﻟﺒ ﺎ
ا ﺎ ﻗﺮارا ﻣﺘﻌﻠ ﺔ ﺎﻟﺮ ﻴ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮ ا ﺴ ﻟﺤﻤﺎ ﺔ
ﻣ ار ﺎ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
ﺴ
اﻟ ﻴ ﺎ ﺎ
ﺎ اﻟ ﻠﻴﺪ اﻟ ﺎ

من الناحية اقتصادية ،وأقل ً ê²را من اضطرار لفعل
ذلك  ½± ²المستقبل.
ديسم ºمن هذا العام ،سوف يجتمع القائمون
½± ²
¹
²
²
ع Ìقضايا المناخ  ½±العالم ،وصناع القرار  ½±مدينة
باريس؛ لحضور المؤتمر رقم  21ضمن اتفاقية

²
و½
امم المتحدة اطارية بشأن ±
تغ ºالمناخ± .
ä
النهاية ،ينبغي أن نطور اسºاتيجية دولية للتعامل
التغ ºالمناخي ،بحيث
مع قضايا
التهج ºالناجم عن ±
±
أحد
ك
ك
يش

ة
إدار
ونديرها
ونفهمها،
عليها،
نتعرف
ً
ٌ
 ½± ²نزاهتها.
ديفيد  
لوب -كار ،وجيسيكا مارتر  -كينيون من قسم
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امريكية.
e-mail: jsmarterkenyon@umail.ucsb.edu
1. Bronen, R. & Chapin III, F. S. Proc. Natl Acad. Sci.
USA 110, 9320–9325 (2013).
2. de Sherbinin, A. et al. Science 334, 456–457
(2011).
3. McDowell, C. Dev. Policy Rev. 31, 677–695 (2013).
4. Barnett, J. & Webber, M. Accommodating Migration
to Promote Adaption to Climate Change (World
Bank, 2010).
5. Black, R., Arnell, N. W., Adger, W. N., Thomas, D.
& Geddes, A. Environ. Sci. Policy 27, S32–S43
(2013).
6. Mortreux, C. & Barnett, J. Glob. Environ. Chang. 19,
105–112 (2009).
7. Zander, K., Petheram, L. & Garnett, S. Nat. Hazards
67, 591–609 (2013).
8. Patt, A. & Schroter, D. Glob. Environ. Chang. 18,
458–467 (2008).
9. The Peninsula Principles on Climate Displacement
Within States (2013); available at go.nature.
com/8igaqs
ب

|

ﻣﺎرس

51 | 2 0 1 5

ـ ـ ــ ا

أ

ب

ا

اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌـﺎدن ..ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺪﻣـﺎر
ّقيم أندرو بلودوورث دراسة تميط اللثام عن الكُلفة الباهظة لرغبتنا الجامحة في
الحصول على المعادن النادرة؛ متك وسائل التكنولوجيا.
منذ أواخر تسعينات القرن الما    ،راح ما يقرب من
خمسة  
مي نسمة   جمهورية الكونغو الديموقراطية



ال كانت تشتعل نانها ب الفَي َنة
ضحية الحرب اهلية 

واخرى ،ولم يدرك بشاعة هذه الحرب سوى القليل،
بسبب ما شهدته من تعتيم إخباري .اشتعل فتيل هذه
الحرب بسبب ال²اع ع °المعادن ،و سيما معدن
يعرفه المختصون بأنه
الكولتان ،أو خام التتالوم ،الذي ¶
صغ الحجم ،له أهمية ¸كى   صناعة كافة
فلز نادر ،

اجهزة الرقمية المحمولة تقريبا .
و عام  ،2010اندلع
ً 


الص واليابان حول ملكية ُجزر سينكاكو،
نزاع طويل ب 
الص ع °إثره بحظر توريد المعادن 
ارضية
Ä
وهددت   ُ
الص
النادرة ـ مثل النيوديميوم ـ إ Åاليابان .وحينما كادت 
تحتكر Ëامداد العالمي آنذاك؛ ارتفعت أسعار المعادن

مما أثار قلقًا بالغً ا لدى بعض
كبا؛ ّ
ارضية النادرة ارتفا ًعا  ً
الحكومات الغربية ،خشية تهديد صناعات التكنولوجيا

ال تقام ع °أراضيها.
المتقدمة 
Ï


ّتدل هذه احداث ع °اثار الجيوسياسية المتبة
ع °احتياجنا إ Åمصدر  ينضب من العنا .Ñال²اع
ع °الموارد الطبيعية ليس بالجديد ع °كوكبنا ،لكن
كيث ف  
ون   كتاب »النادر«  Rareعرض هذه القصة

و رحلته المشوقة والمليئة
القديمة بأسلوب حديث .
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ب

باستطراد ،اتّبع ف  
ون منهج ِ»من المهد إ Åاللحد«

تتبع منشأ هذه
 عرض هذا الموضوع المعقد ،حيث Ä
مصها النهاÜ

العنا Ñوأصولها منذ فجر الكون ،ح    
افنية
السامة ،ومواقع التدوير 
 مرادم النفايات ّ
الخلفية   أفريقيا وآسيا.

ح منتصف القرن

Þ
العßين ،لم يكن ي من
فلزات الجدول الدوري أي
عم °باستثناء
استخدام

تقريبا .ومنذ
ا
معدني
 15فل áزا
ً
ً
ذلك  
الح ،ازداد نطاق
استخدام المعادن النافعة
كبا ،
ح صار
ازديا ًدا  ً
يضم المواد »الحرجة« ،أو
»الدخيلة« ،أو«التقنية«.
وشمل ذلك العنا Ñ
ارضية
َ
النادرة ،وعنا Ñمجموعة
وغها ،بد ًءا
البتينيوم ،
من عن ²
انتيمون ،
ح
عن ²الزركونيوم .ويرجع
هذا استخدام المتوسع إÅ

ا
ا

ا

ا Rare
ا
ا ا
ا
ا

كي فيرونيز
دار نشر بروميثياس
.2015
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المستهلك
اجهزة الرقمية المحمولة ،وتهافُت مليارات
عليها بشكل غ مسبوق .ويكفي القول إن الهاتف
الذ çالواحد يشتمل ع °ما يصل إ  Å
عن²ا.
ست

ً
أيضا عوامل أخرى وراء هذا استخدام الهائل،
وهناك ً
من بينها :زيادة توليد الطاقة المتجددة )باستخدام
توربينات الهواء ،والخيا الشمسية الكهروضوئية(،
ووسائل النقل منخفضة الكربون )كالسيارات الكهربائية،
أيضا ـ بكل سسة
والسيارات الهجينة( .ويوضح الكتاب ً
ـ أن الصناعات النووية وصناعات 
اسلحة الدفاعية لها
احتياجاتها من المواد الخام الدخيلة والنادرة ،كعن²ي

الزم لبدء عمليات التفاعل
البيليوم ،والبولونيوم،

  أفق الوقود النووي.
يناقش الكتاب أيضا استخدامات الخبيثة 
اخرى
ً
للمواد الخام   باب منفصل ،أسماه »أحصنة شهباء«،

كريس الصادرة   عام
ع °غرار عنوان رواية أجاثا


ال تصف فيها حات التسمم بالثاليوم .حيث
 ،1961
التأث الفسيولوجي لبعض المعادن السامة
òد المؤلف 
فكيتات الثاليوم ـ ع °سبيل المثال
ا.
مثا
ومرعب ¸
ً
ً òدا  ً
كارول جريلز ـ 

ثا«Å
بـ»العمة
ُقبت
ل
ال
استخدمتها
ـ


البشعة ـ   قتل أربعة من أقربائها   أربعينات وخمسينات
 
القرن Þ
متسببةً لهم   فشل كلوي.
العßين  أساليا¶ ،
المشع ،الذي يتلف الجهازين الليمفاوي،
البولنيوم
أما
ُ

خدم ـ حسبما
ت
اس
الموت،
إÅ
تفó
بصورة
والمناعي،
ُ ِ

الرو ،ôألكسندر ليتفينينكو   لندن
ُزعم ـ لقتل المنشق

  عام .2006


الشيق
خة ف 
تجلÄت ¸
ون الكيميائية بوضوح  وصفه ّ
ارضية النادرة
للعملية المعقدة لفصل عديد من العناÑ

إسكندنافيون  
ال أجراها علماء
ّ
وتصنيفها ،وهي العملية 
القر  
ع ،ßوالتاسع Þ
ن الثامن Þ
ع .ßوأسفرت هذه المحاولة


ال حدثت  شمال أوروبا ـ عن نتيجة غريبة؛ فقد ُسميت
ـ 
الصغة بالسويد.
»يت¸ «Ü

أربعة عنا Ñع °اسم قرية 

وتبيوم،
يوم،
وي
بيوم،
يت

وهذه العنا Ñهي :
وإربيوم .وحظي ف  
ون بثقة القارئ عن جدارة عندما


أعطى وصفًا دقيقًا للعقة ب الكيمياء اساسية للعنا،Ñ
واضحا ـ ع °سبيل
واستخدامها الوظيفي .فقد òد ً òدا
ً
المثال ـ للعقات دون الذ¶ ÄريÄة الحساسة وراء السعي
الحثيث لمعرفة الخصائص المغناطيسية للمعادن 
ارضية
تحديدا
النادرة ،مثل النيوديميوم .وعند خلْط هذا العن²
ً
مع الحديد والبورون؛ يشك¶ل مغناطيسيات دائمة ذات

ساô
مجالية فائقة .هذه القوة هي ¶
قوة جذب  ّ
المكون ا 
اقراص الصلبة ،وتوربينات الرياح.
لتصنيع
من ناحية أخرى ..لم يكن ف  
ون متمك ًنا   تحليله
لصفات هذه المعادن المعقدة ،وكيف أصبحت مركّزة  
المشوش بعض
تفسه
صورة رواسب خام .ولذا ..فإن 
ّ

Þ
حة حول جيولوجية
الþء قد يك بعض القراء  

المعادن النادرة.
أيضا   كتابه »استخدام الخاطئ
من نقاط الضعف ً
للمصطلحات« أن مصطلح »المعادن 
ارضية النادرة« 
ّ
أواليليوم ،أوالروديوم،
ينطبق ع °معادن كالتنتالوم¸ ،

أوالنيوبيوم ،وإنما ينطبق ع °الخمسة Þ
ال
عß
عن²ا 
ً
تبدأ من النثانوم إ Åاللوتيتيوم ،أي العنا Ñ
ال يبدأ

رقمها الذ¶ Äري بالعدد ) ،(57وينتهي بالعدد )ً ،(71
فض
عن عن²ي السكانديوم ،
والييوم.
و شك أن ما جاء   الكتاب من تحليت لمختلف

ال تؤثر ع °إمداد هذه المعادن أضافت إÅ
العوامل 
النظرة العامة الجيدة للكتاب ،مع أن هذه التحليت ذُكرت
يقر بدور السوق   فرض طريقة إنتاج
متفرقة .كما نجده ّ
Þ
المحتمل أن تتدخل
من
كيف
ح
ويß
هذه المعادن ومكانها،
َ

ـ ـ ــ ا

LES ENLUMINURES

العوامل الجيوسياسية   نظام Ëامداد ،و سيما إذا ارتكز
إنتاج العن   ²دولة بعينها )مثلما بلغ إنتاج الكوبالت  
جمهورية الكونغو الديموقراطية   عام  2012نسبة )(%68
من انتاج العالمي( .ويلقي الضوء ع °
اسلوب الذي مكÄن
Ë
الص من الهيمنة 

الحا Åع °إنتاج العناÑ
الوقت


 
المقام 

اول إ Åأن كبار
ارضية النادرة .ويرجع السبب 

المنتج الذين يستطيعون خفض التكلفة يبيعون بسعر

اماكن 
المßوعات الصغة  
أقل من أسعار Þ
اخرى.
 
وقد استطاع أن يدرك 
ال²ورة العظمى للوقت ،والنقود،
والمعرفة التكنولوجية ،ونسبة المخاطرة المطلوبة للبحث
عن راسب جيولوجي ذي جدوى اقتصادية ،وإنشاء منجم،
ومحطة استخراج المعادن .إضافة إ Åذلك ..رصد المؤلف
القيود الفنية والبيئية واقتصادية المتعلقة بالحصول ع°
المعادن ،من خل إعادة التدوير .وقد أف َْضت المخاطر

ال تهدد ضمان استمرار إمداد
الحقيقية والمتوقعة 


هذه المعادن إ Åالمضاربة حول هذه الموارد  اماكن

للتأث ع °الناس .وقد
البعيدة ،والمغاة  Ëاعن؛ عنها 
اكتشف ف  
ون حدو ًدا جديدة للتعدين ،تمتد من القارة
القطبية الجنوبية ،ثم المحيط العميق ،وتنتهي بمنطقة
حزام الكويكبات.
هذا النقاش الممتع هو نقاش واقعي حول التوق,عات،
والمخاطر المالية والفنية والبيئية  
ال تصاحب
الكثة 
محاوت استخص المعادن النادرة من الشواطئ المقفرة.
نسبيا ،ومو Äزع ـ  
الكث من
ورغم أن 
هذه العنا Ñنادر á
الغالب ـ بشكل غ 

متكا
جيولوجيا ،فليس من المحتمل

á
أن تنضب هذه العنا   Ñالمستقبل القريب ،لكن ما
سوف يحدث شبيه بما أشار إليه ف  
ون   كتابه ،حينما
قال» :العوامل الجيوسياسية ـ ع °
ارجح ـ هي ال

القص«.
ستتسبب   عرقلة عملية Ëامداد ع °المدى

Ä

ح

ا

ا

ا

LUCAS OLENIUK/TORONTO STAR/GETTY

Þ
ôء من استطراد والمغاة
مع أن الكتاب ظهر فيه 
  بعض المواضع ،إ أنه سلّط الضوء ع °نقاط   غاية

اهمية ،فقد أماط اللثام عن حقائق مقلقة متعلقة

المحروم،
وتأث اغنياء ع°

باستهك التفاخري ،
وع ْزم الدول الغنية ع °تصدير  
الاماتها البيئية إ Åالدول
الفقة ،وهشاشة سسل التوريد   عالَم موارده محدودة.

لكن òدها
و ريب أن كل هذه الحقائق أمور مزعجةّ ،
مفر منه.
أمر  ّ
ٌ
أندرو بلودوورث المدير العلمي بقسم المعادن

يطا،Ü
والنفايات بمركز المسح الجيولوجي ¸ال 
نوتنجهام ،المملكة المتحدة.
 
وajbl@bgs.ac.uk :Ü
¸اليد Ëالك 

ا

ا

ﻛﻠﻤﺎت ﺗـﺼﻨــﻊ ذﻫ ًﺒــﺎ

فيليب بول يتحدث عن صراع 
افكار في كلمات َذيÄلت هوامش نصوص الخيميائيين.

والخيمياÜ
ذات مرة ،قال الطبيب


)الكيميا Üالقديم( باراسيلسوس،


الذي عاش  القرن السادس
ع :ß
Þ
»ح قا ِتل الكب  يتعلم
يستمدها من
بل
الكتب،
من
حرفته
ّ
التجربة فقط« .ومع أن »الفسفة

طوروا الخيمياء )الكيمياء
التجريبي« ّ
القديمة( إ Åعلم الكيمياء الحديثة
يغوا من
فيما بعد ،إ أنهم لم 
زعمهم المتكلف ،إذ نجد روبرت
بويل ـ أحد علماء القرن السابع
Þ
ع ßـ يفصح بأنه تعلÄم من الرفاق،
ومختهÞ ..
أك
الحقيقية،
والتجارب
¸
استمده من الكتب«.
مما
ّ
مثل هذه التعليقات قد توحي بأن
التجربة كانت بؤرة ارتكاز الخيمياء والكيمياء انتقالية،

بج  ْ 
ع °نقيض العرف الذي ساد  العصور الوسطى َ
المعرفة من المكتبات .أما غالبية اللوحات الفنية ال

الخيميائي  القر  

ن السادس Þ
ع ßوالسابع
ظهر عمل
 
تُ ِ
Þ
ع ،ßفقد ركّزت ع °صورة الكتب وهي تتصدر المشهد.
وعاد ًة ما كانت تَظ َهر أدوات المعمل   الرسوم ،وهي إما


الخيمياÜ
َ
مهملة ،أو مكسورة  ،الوقت الذي يظهر فيه  
عاكفًا ع °دراسة نص ما ،ويحيط به ركام من اوراق


و هذه الصور

الكثة المتناثرة من مكتبه إ Åارض .
تبدو الكتب مهمة إ Åحد بعيد ،إذ تبدو وكأنها مغارة

اòار الواقعية.
يستعرض هذه العقة المعقدة معرض »كتب
ِ

اòار« ،الذي تقيمه مؤسسة تراث الكيمياء )(CHF
  فيدلفيا ،بنسلفانيا .وهناك ترى كتب الخيمياء

Þ
ال حصلت
ومخطوطاتها من القرن الخامس ع ßـ 
جنبا ا Åجنب
مصفوفة
عليها هذه المؤسسة حدي ًثا ـ
ً

الخيميائي أثناء
تصور
مع مجموعة رسوم شاملة¶ ،
العلْم
هذا
ات
أدبي
عملهم .ويستعرض ً
أيضا 
ِ
بواك ّ

البدا Üوأغراضه.

كبة .وهناك نوع
كُ تب الخيمياء متنوعة بدرجة 
منها ُ كان بمثابة أطروحات حافلة 
بالغاز ،ومليئة

باشكال المبهمةً ،
فض عن احتوائها ع °تعليمات

أشبه بالغاز لدى ممارسة عملية »إحمرار الصخور«
 ،rubificationواجراءات الكيميائية 
اخرى .أما
Ë
Ï
كتبا سيئة الطباعة ورخيصة ،تضم
النوع اخر ،فكان ً

مجموعة من الوصفات المتفرقة لصناعة اصباغ،
والصابون ،

النوع من الكتب يستحق
وادوية .وك

أن يُطلَق عليه »كتب اòار« ،إذ إن هذه التسمية
توعد القارئ بأنه سيطّلع ع °أòار محظورة ،ورؤى
باطنة ،لكن   الوقت ذاته قد يكون المقصود من كلمة

الكيميا Üفحسب.
»أòار« أòار مهنة

هذه المواد المكتوبة ـ

مؤخرا
ال حصلنا عليها
ا
ا
اب
ً

ـ كانت فيما سبق جز ًءا م سسة ترا الكيمياء،
من مكتبة »فيلوسيفيكا فيالدلفيا ،بنسلفانيا.
أمسدام ،حتى الرابع من سبتمبر.
هميتيكا«  
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ا

ب ا ح

ا

ح

ا

ا

وتحتوي ع °وثائق مطبوعة ،وأخرى مكتوبة بخط اليد،
وبعضها منسوب )دون التحقق من صحة النسب( إÅ
خيميائي مشهورين ،مثل ريموند لوول ،

وبيوس
أدبيات العلم
بونس .وتكشف هذه المواد طبيعة ثقافة ّ

الكيميا Üحديث النشأة وأهدافه ،بد ًءا من ع ²النهضة

إ Åأوائل ع ²التنوير.
استخداما
خدمت
ت
اس
الكتب
هذه
من الواضح أن
ُ
ً
كبا ،إذ إن صفحات مجموعة من المخطوطات
ً
وا   
ال ترجع إ Åالقرن الخامس Þ
عß
ايطالية Ë
Ë
نجلية 
وصلت وهي مغطاة 
بالاب ،أو ربما بغبار الفحم،


ال ينبعث
بسبب أنها كانت تُقرأ ع °مقربة من افران 

أم معرض
منها الدخان .وقد أقنع جيمس فويلكل ـ 
»أòار الكتب« ـ أخصائية صيانة المخطوطات ربيكا
معتقدا أنه ربما
سمل بأن تتفادى تنظيف الصفحات،
ً

كان هذا 
»الاب« هو ما تبقّى من تجربة ما ،أو »ربما كان
شي ًئا ما ،حاول بعضهم أن يحوله إ Åذهب« ،حسب
سمل.
ما قاله 
حي
حوار
ع°
نظرة
إلقاء
يوازي
الكتب
هذه
تصف,ح
ّ

ب مؤلف وقارئ .ومع أن هذه الكتب تكلفتها باهظة،
إ أنها لم تَ ْن ُج من الشطب أو التعديل ع °مستوى

و إحدى مخطوطات
بعض الكلمات ،أو الفقرات .
القرن السادس Þ
ع ،ßوجدنا كل ركن من أركان الهوامش
يعج بالتعليقات ،حيث كانت هذه المخطوطة 
دفا
ّ
ً
للتجاربً ،
أيضا.
وعم
مرجعيا ً
á
من هذه 

الرسام
ادلة ..نستطيع القول إن

وإن كانت رسومهم ترتكز
كانوا ع °صواب ،ح ْ
ع °التقاليد 
واعراف  ،الرصد والمحظة .فقد

ارتبطت هذه المجموعة من العلماء اوائل مع
الكلمات المسطورة ع °صفحات الكتب ارتباطًا وثيقًا.
صعبا
وصحيح أنها لم تكن
نصوصا مقدسةْ ،
ً
لكن كان ً
العيش بدونها.
فيليب بول كاتب يقيم   لندن.
اليد   Ë
وp.ball@btinternet.com :Ü
¸
الك 
ب

|
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ـ ـ ــ ا
LEE WOODGATE/GETTY

باا

ﻣﻜـﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘـﺴــــﻠﻞ
يقيم ستيفين أفترجود دراسة عن Ï
اثار الخفية لجمع البيانات الشخصية.
¶

ا ننت من أجل 
الفيه ،أو
يصبح كل
مستخدم لشبكة Ë
ِ
متابعة 
اخبار أو ممارسة التجارة جز ًءا من
التعليم ،أو
محتوى شبكة تجميع معلومات ،تفوق آفاقها مستويات
الوعي العادية.
ففي مايو الما    ،أفاد تحقيق لمجلس الشيوخ

مري 4بأن زيارة واحدة لموقع أخبار صفراء قد تتسبب
ا 


Þ
عنكبو  Üأك من  350خادم ويب آخر.
 إحداث نشاط

ومن المحتمل أ تمثل غالبية تلك اتصات خطورة،
باعنات ،لكن عاد ًة
ومن بينها تلك اتصات المتعلقة Ë
ما تقوم هذه المواقع بتخزين سجل المتصفح لموقع ما
)   (Cookieكمبيوتر الزائر ،حيث تسمح هذه السجت
وتتبعهم ،وتكوين ملفات رقمية عن
بالتعرف ع °الزوار ,
ّ
ا ننت.
اهتماماتهم ،وأنماط سلوكياتهم عË °
المستخدم   خلْق
ا ننت ع °بيانات
عتمد شبكة Ë
ِ
تَ ِ
عائد من مواد إعنية ُمخصصة من أجل التمكن من
المجا ،Üلكن هذا 

اسلوب  
دعم نموها واستخدامها  
التنميط الرقمي يساعد ـ  نهاية المطاف ـ ع °تكوين
باسكوا» Åمجتمع
ما أطلق عليه أستاذ القانون فرانك



و ضوء 
الد Åللمصطلح،
المع
الصندوق اسود« .


فهو مجتمع تُ َنفÄذ داخله الوظائف اساسية  ظل غموض
متعمد ،من خل جمع البيانات الشخصية ،ومعالجتها
Ä
بصورة لوغاريتمية.
من الممكن أن نستخدم لوغاريتمات الصندوق

اسود   التوصل إ Åاستنتاجات المقبولة حول موقع
السيا ،ôإلخ.
الشخص ،وعمره ،وحالته الطبية ،وانتمائه
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مري» 4تارجت« ـ ع °سبيل
فعمق تجارة التجزئة ا 

المثال ـ استخدم بيانات حول مشيات الفيتامينات
الكب؛ ليستدل من الناحية
والحقائب ذات الحجم 
التسويقية عما إذا كانت العميت حوامل ،أم .

ون استخدام هذه اللوغاريتمات   مهام محددة من

اعنات أو
مفيدا اقتصاديáا صحاب Ë
الممكن أن يكون ً
òيÄة،
اللوغاريتمات
هذه
تبقى
ما
ة
مقدمي القروض ،عاد
ً
¶
ِ ¶
باسكوا Åمن
يتخوف
لذلك..
المهنة«.
باعتبارها »أòار

إمكانية استخدامها   تشكيل ما نعرفه ،وكيفية استيعابه،
والفرص 
ال سنحصل

عليها .وحظ أنه كلما زاد
اعتماد ع °جوجل أو
غه من محركات البحث؛
زاد اعتماد ع °قواعد
التشغيل المب َهمة 
ال

تحدد اختيار 
واولويات،
بعيدا عن حقيقة أنها
ً
تعكس شعبية استخدام،
و»تعززه« .وبذلك ..لن
¶

ياح الغموض الذي يكتنف
ا
ا
مصادر المعلومات ال

ح
ـ ـ
تُهملها محركات البحث،
ا
ا ا
أو تحجب تداولها .وبهذه فرانك باسكوالي
الطريقة ،إذا أعطى محرك مطبعة جامعة

مستة هارفارد2015 ،
البحث أفضلية

لمصالح Þ
الßكات الخاصة ،ع °سبيل المثال ،فمن
أبدا.
بذلك
نعرف
المحتمل ّأ
ً
ُ
مصية ¸ع
أساليب
ها
ر
ق
ت
تنا
ع
م
س
نفسه،
الوقت
 
ُ

ُ َْ  ِّ
وغه من أعمال
نظام تصنيف ائتمان ا
وتوماتي ،4



ال تُستخدم ـ ع °سبيل المثال
التنميط الرقمي اخرى 
ـ   تحديد الجدارة ائتمانية ،أو مءمة اختيار العمالة.
أما البيانات المتعلقة Þبßاء قائمة العج من الصيدليات،
فقد اس ُتخدمت من ِق َبل òÞكات  
التأم الصحي؛ للتنصل
من أداء مهمة التغطية الصحية .ورغم ذلك كله ..فق ُْدرتنا
ع °التحقق من تنميط رقمي كهذا ،أو تصحيحه ،أو
الطعن فيه ،محدودة للغاية.
ع °مستوى قطاع الخدمات المالية ،تحتل قرارات
الصندوق 
اسود مكانة بارزة ،حيث يستخدمها القطاع  
استغل تفاوت فُرص الوصول إ Åالمعلومات المتعلقة
جوا
بالسوق .ويعتقد
الما Åقد اكتسب á
باسكوا Åأن القطاع 

المستح ّق ،نتيجة ¶
تب إجراءات كثيفة
غ
من الغموض 
َ

حاسوبيا؛ من أجل وضع نموذج لسلوك السوق وتوقعه،
á
لكن المبالغة   إثبات صحة نماذج كهذه ،وإخفاء مخاطرها
عن المستثمرين والمنظ  
¶م ،فاق ََمت بعض òÞكات »وول
سيت« من مدى 


ازمة المالية  عام .2008


إذا ف Äكرنا  عزل ممارسات الصندوق اسود عن
التفتيش العام أو التقييم؛ 
سنقب من التعرف ع°

جذور المشكلة ،حيث إن ممارسات الصندوق اسود
تمنع وجود رقابة مستقلة ،وتصحيح الخطأ ،والمنافسة
  السوق الحرة .ومن الملفت للنظر أن الكونجرس
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ـ ـ ــ ا


توصل إ Åأن استخراج معلومات رقابية من
مريÄ 4
ا 

قع استخباراتية ـ كوكالة امن القومي ـ أسهل من
استخراجها من بعض òÞكات منطقة وادي السيليكون
)المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو
 كاليفورنيا ،الويات المتحدة 
امريكية(.

باسكوا Åدراسة معلوماتية عن تطورات الحقول
يقدم


ال تمثل مجات السمعة البحثية والمالية ،من أجل


يف óبأن منهج سياسة عدم التدخل
تدعيم نقاشه الذي 
  منظومة صناعة القرارات اللوغاريتمية سوف يقودنا إÅ

و ظل تصاعد ق َُوى
المجهول الذي لم نتم ّناه ً
يوما .
خدمات عرض Ëاعنات كـ»جوجل أدسينس« Google
اعنية للعديد من
AdSense؛ ستنخفض العائدات Ë
المنشورات Ëا 
لكونية .ومن ثم ،تعمل »مراكز الدمج«


الوط ع °دمج حزمة البيانات
التابعة لهيئة امن

قيدة بقوة القانون( مع معلومات
الحكومية ُ
)الم Ä
عشوائية ،مصدرها Þ
الßكات الخاصة لسمßة البيانات،
وذلك تحت مسمى تبادل المعلومات .وع °نحو ُم َب ،ß¶ Þ
أيضا إ Åمكتب البحوث المالية ـ غ
يش
باسكواً Å


نسبيا ـ التابع لوزارة الخزانة 
امريكية ،الذي
المشهور
á
يُطلق عليه أحياناً »وكالة المخابرات المركزية للمالية«،
ويهدف هذا المكتب إ Åتزويد المنظ  
¶م بمعلومات عن

الما Åأو التجاري .
اسواق المالية   زمن أداء
النشاط 

ويحفل الكتاب بالقصص التثقيفية  مثل هذه المسائل،
ترسخ ِنقاشه.
وبأبحاث مفيدة ¶ Ï
ب  

واخر تَ ْح ُدث هفوات عرضية ،حيث
الح
تحري الدقة
حظ
باسكوا Åـ ع °سبيل المثال ـ عدم ¶

 رصد »المعارضة السياسية ،
ال تُ َع ّد هدفًا تقليديáا

من 
اهداف 
ال تخضع لمراقبة مكتب التحقيقات

الفيدرا .«Åأما  كث من 
احيان ،فيطرح الكتاب
 

رؤى متشك¶كة أخرى .ويتساءل النقاد :هل َح ْجب موقع


ال دعت
»توي« ـ بطريقة ما ـ احتجاجات عام  2011
الموضوعات 
اكÞ

إ» Åاحتل وول سيت« من قائمة
ً
مسؤو Åموقع
لسان
تداو؟ وجاء الجواب بالنفي ع°


أخا Þ
وòحوا فكرة التداول،
تنازلوا
أن
بعد
«،
»توي

حيث أوضحوا أن التداول ًيقرر الزيادة النسبية 

¶

اهمية ،وليس   الشعبية المطلقة.

يتعارض مفهوم مجتمع الصندوق اسود مع

باسكواÅ
مفهوم »المجتمع المكشوف« ،حيث إن ِنقاش

تضمن 
مقحات عجية ¸كى وصغرى.
لهذا المفهوم ّ

مري 4دالة
ا
الكونجرس
مكتبة
¶ر
ف
و
ت

من بينها :لماذا
ُ

كمل Þ
مßوع الكتاب الرقمي
ت
ل
الكتب؛
بحث عامة عن
ُ ّ
الذي طرحته »جوجل«؟ لماذا  نعتمد نظام تصنيف

المجيات مفتوحة المصدر؟
ائتما Üعام ،يعتمد ع¸ °



سا ،ôفكان :لماذا  نستخدم أدوات
أما المقح ا 
مناق ًضا لقواعد
ا
استخدام
اللوغاريتمية
صناعة القرار
ً ِ
الصندوق 
اسود ،بحيث تكون مفتوحة للجميع،
وخاضعة للمساءلة؟

المث أن نعلن أن المنظومة السياسية
 الختام ،من 



ح التنفيذ
ال ينبغي أن تضع هذه اصحات   ¶

غامضا .أما  كتاب »مجتمع الصندوق
أصبحت صندوقًا ً

ايمان بأنه
اسود« ،فيتوصل
باسكوا Åإ Åالسبب وراء Ë

òيÄةً
من الممكن أن تخضع للمساءلة أَ َش ,د المؤسسات ِ ¶
وانعز ًا ،إ أن تحديد المشكلة ومعرفة جذورها هما

و Åلتحقيق ذلك.
الخطوة ا 
Þ
الßيÄة الحكومية،
ستيفن أف جود مدير مßوع ¶ ¶
التابع تحاد العلماء ا  
مريكي بواشنطن العاصمة.
اليد   Ë
وsaftergood@fas.org :Ü
¸
الك 

ا
ا با

أ

ا

دانيال تودس ،مطبعة جامعة أكسفورد ((2014

عاما لكتابة سيرة حياة عا ِلم الفسيولوجيا إيفان بافلوف؛ فأنتج
استغرق
دانيال تودس عشرين ً
كتابا يتمتع 
مثاليا .ركّز
ًا
ف
كش
م
ل
العا
حياة
سيرة
ويكشف
وصغيرة،
كبيرة
كل
ويذكر
صالة،
با
ِ
ً
á
يكتف فقط بسرد حياته كأحد
دانيال في هذا الكتاب على تصحيح بعض المفاهيم ،ولم ِ
المؤمنين بالمذهب السلوكي .فأوضح أن بافلوف هو ذلك Ëانسان الروسي الصلب الذي صمد
أمام الحرب ،وشهد الثورات ،وعاصر 
ايديولوجية الستالينية؛ كما كشف أن محور فسلفته
ارتكز على »الوعي وآمه« .وشكّلت أعماله الضخمة في مختبره ـ الشبيه بمصنع ـ إرثًا متنو ًعا.
ئيسا في دراسات Ëادمان ،بينما
فمنهجية انعكاس الشرطي ـ على سبيل المثال ـ صارت ً
منهجا ر ً
»معضلة« علم 
اعصاب.
دراسته الدقيقة للعاب الكب لم يحالفها التوفيق في حل
ا

ا

ابا

تشارلز واتيكنز ،رياكتيون ((2015

ا

ا

ا

أدت استخدامات المتشعبة 
لشجار إلى ارتباطها بالثقافة البشرية ارتباطًا  ينفصم عراه؛
ّ
فبفضل 
اشجار نحصل على الفحم النباتي ،ونصنع السفن الحربية ،ونجني ثمار الفاكهة،
ونبني المنازل ،ونستظل تحت فروعها ،ونرى صور الجمال المطلق .وقد خدم استكشاف
مفعما بالحقائق ،من
عا ِلم الجغرافيا تشارلز واتكينز تخصصات متعددة ،كما خلق عالَما مبهرا
اجل .وأثناء قراءة الكتاب يصحبنا ًالمؤلفً سيرا ًعلى 
خل عقة متشابكة طويلة 
اقدام في
ً
رحلة عبر طريق من 
الواح الرمادية ينتمي إلى العصر الحجري؛ نستمتع فيها بوصف بلينيوس

تكيفت مع تطور العالم
للغابات المانية وتصويرها كغابات »لم يذرها تراب العصور ،وإنما ّ
ونموه«؛ ونحتفل ببزوغ شمس ِعلْم إدارة الغابات؛ كما يسمح لنا الكتاب أن ننظر بإمعان في

امراض والزحف العمراني اللذين يهددان مستقبل أعداد هائلةً من الكائنات الحية في الوقت
الراهن .ومن ثم ،خرج الكتاب في صورة تحفة فنية تنقل الكثير من المعلومات الهائلة.
أ

جدلية ،وقصة التطور ،وحقيقة الخدا
صور
ّ


توصل إليها عا ِلم
ً
نادرا ما نحصل على صور تخلق آرا ًء متضاربةً  ،مثل رسوم ا َ ِج ّنة ،التي ّ
الحيوانات التجريبي إرنست ِه ِيكل في القرن التاسع عشر .وفي هذا المجلد الذي يحفل بشروح
مفصلة ،يتعقب ِنك هوبوود تاريخ الرسوم التخطيطية التي أظهرت أوجه تشابه بين أجنة
الفقاريات العليا والدنيا .هذا التشابه يمتد إلى الجنس خل مراحل محددة من مراحل النمو.
وأراد ِه ِيكل أن تصبح هذه الصور ً
دلي آخر Ëثبات صحة نظرية التطور لتشارلز داروين ،إ
المعنيون على حقيقة هذه الصور ك ََش َف أنها رسوم تخطيطية بسيطة.
أن الهجوم الذي ش ّنه
,
تعبر عن حقيقة هذه الرسوم التي
صورة
تصدير
على
ـ
متناهية
بدقة
ـ
هوبوود
ومن ثم ،حرص
¶
á
مستق  يتحكم فيه أحد ،على الرغم من حالة الخف الذي تولÄد عنها.
شكّلت كيانًا
حا

ا

ح ا

هال وايتهيد ،ولوك ريندل ،مطبعة جامعة شيكاغو ((2014

يتحدث هذا البحث الجامع عن ثقافة الحيوانات الثديية ،ويستهل المؤلف صفحات كتابه
بتجسيم لحن من أروع ألحان الطبيعة ،يصدره جمل البحر؛ فيصف »طبقات صوت نحيبه
المدوية ،وهجماته الخاطفة ،ووثبته المنخفضة ،وصريره المتقطع« .ويؤمن العا ِلمان
¶
البيولوجيان هال وايتهيد ،ولوك ريندل أن لحن هذه 
اغنية خير دليل على الثقافة في
ّ
حياة هذه العائلة من الحيوانات البحرية ،نها مؤشر نستدل به على حقيقة عملية التعلم
تغيرا
اجتماعي خل الحياة الفعلية ،حيث يتطور غناؤهم الجماعي عبر الزمن ،ويتغير ً
جذريáا عبر حياة افراد .هذه الدراسة الرائعة في مجملها مرصعة بنتائج فاتنة ساحرة،
رويدا وجبات خفيفة على امتداد خطوط
رويدا ً
بد ًءا من وصف حيتان العنبر وهي تتناول ً
الم ْنك القزمة.
حيتان
عن
الصادر
النجوم«،
الصيد ،وتنتهي بتجسيد »صوت حروب
ِ
ا

ا

ا

تحرير :جاري ماركوس ،وجيريمي فريمان ،مطبعة جامعة برينستون ((2014

ا

مؤخرا على الساحة السؤال عن إمكانية توحيد البيانات الصادرة من مبادرات معينة ،مثل
ظهر
مبادرة الر ًئيس 
امريكي باراك أوباما »برين«  Brain.وفي هذه المجموعة من المقات ،يرى
المحرران جاري ماركوس ،وجيريمي فريمان أن »التقاء التقنيات الجديدة« سوف يُط ِْلق إشارة
¶
البدء لسلسلة من التقدم المذهل في عمليات المخ التخطيطية ،والحوسبية ،والتحفيزية؛
عينات »روزيتا« لدراسة المخ ـ التي استخدم في تجميعها
حيث نجد ـ على سبيل المثال ـ أن ¶
أساليب علمية معينة ،مثل نظام »الباركود«) ،أو التشفير
عا ِلم الجينات جورج تشرش
َ
دورا محوريáا في دراسات المخ المقارنة .با با ا
العمودي( ـ أثبتت ً
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ـ
ا

ث

أعلن صندوق النقد الدولي في العام
تفوق على
الماضي أن اقتصاد الصيني Ä
اقتصاد الويات المتحدة ،وصار أقوى
اقتصاد في العالم ،حيث بلغت نسبة
اجمالي العالمي %16.5
الناتج المحلي Ë
لعام  ،2014وفقًا لمبادئ تعادل القوة
انجاز كلÄف الصين
الشرائية ،لكن هذا Ë
ثم ًنا باهظًا.
وقد ثبت بالوثائق والمستندات أن
تدهورا
يسبب
ً
ازدهار الصناعي للصين ¶
خطيرا لنوعية الهواء ،والتآكل السريع
 ً
لراضي ،وتلوث الماء والتربة .وفي عام
ُ ،2013وجد أن  71مدينة من أصل 74
مدينة صينية غير مطابقة لمعايير جودة
الهواء )انظر،go.nature.com/ndujl3 :
باللغة الصينية(.
أ Äدى التعرض للهواء الملوث لفترة
طويلة إلى انخفاض متوسط عمر الفرد
 5سنوات عن متوسط العمر المتوقع
لخمسمائة مليون شخص في شمال
الصين )Y.Chen et al. Proc.Natl Acad.
.(Sci. USA 110, 12936- 12941; 2013
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه مع
حلول عام  ،2030قد تقتل 
امراض التي
تصيب الجهاز التنفسي ما يربو على ثثة
ميين مواطن صيني سنويáا )V.Hughs
.(Nature 489, S18- S20;2012
من ثم ،يجب على الصين أن تواجه
مشكلة تلوث الهواء ،بغية التخفيف من
آثار التغير المناخيً ،
فض عن أهميته
أيضا:
القصوى للصحة البشرية )انظر ً
J. Schmale et al.Nature 515, 335.(337; 2014
هونج وي زياو الجامعة الزراعية بالصين،
بكين ،الصين.
إيه إس موجومدار ماكجيل ،كيبك ،كندا.
ليمنج شي جامعة زيامين ،زيامين،
الصين.
xhwcaugxy@163.com

اب
إن ال ¶نقَاش الذي أَث َْرتُموه حول التحديات
التي تواجه المجلس الدولي للعلوم
يعكس صورة سلبية ومضل¶لة )Nature
 ،(515, 311; 2014فنحن منظمة غير
حكومية ،ومنبر يتحدث باسم العلم،
حيث نمثل أكاديميات ومجالس بحثية
بلداً ،
فض عن المجتمع
من ً 140
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ب

اسيا.
العلمي من خل  31اتحا ًدا در á
دشن المجلس برامج بحثية
وقد Ä
عالمية ،منها برنامج السنوات القطبية

حاليا،
الدولية ) .(IPYأما بر
امجنا ابرز á
فهي برنامج مستقبل 
ارض :وهو
بحث عن استدامة العالمية؛ والصحة
والرفاهية في الحضر؛ والبحث المتكامل
عن مخاطر الكوارث ،كما تشتمل برامجنا
على العلوم البيولوجية بشكل متكامل
)انظر.(go.nature.com/xhzhif :
يمثل المجلس العلوم في المنظمات
الدولية كاليونسكوً ،
فض عن الريادة
العلمية والتكنولوجية للمجلس في
امم المتحدة 
برنامج 
لهداف
انمائية المستدامة.
Ë
اهتماما بالغً ا Ëعء
المجلس
يولي
ً
حرية العلماء ومسئوليتهم ،ويؤيد إتاحة
الدخول إلى البيانات والمعلومات من
خل لجنة البيانات العلمية والتكنولوجية
المعنية ،ونظام البيانات العالمي الجديد.
وبهدف تحسين الروابط بين العلوم
وسياساتها ،حيث عقد المجلس اجتما ًعا
للمستشارين العلميين الحكوميين،
)،(www.globalscienceadvice.org
فض عن أنه في طريقه Ëنشاء
شبكة عالمية.
يمكن اطع على تفاصيل هذه 
انشطة
عد بتكليف
الم ّ
وتقرير المراجعة الخارجية ُ
من المجلس على موقع www.icsu.org
جوردون ماكبين* المجلس الدولي
للعلوم ،باريس.
gmcbean@uwa.ca
*نيابة عن  15مر ً
اس )انظر go.nature.
 com/v591unلطع على قائمة
المراسلين الكاملة(.

أ

ا

ا

ا

»ارشاد« من أساليب
نرى أن عملية Ë
النصح المهمة في الوقت الحالي ،خاصة
ارشاد 
اكاديمي بين العلماء القادمين من
Ë
الدول النامية )انظرNature 515, 453- :
 ،(454; 2014إذ يمكن من خله تناول
مشكلة انعدام التكافؤ العلميً ،
فض عن
المساعدة في حل القضايا العالمية.
وقلّما يستطيع 
اكاديميون في
الدول النامية استفادة من المعارف
المتطورة التي تنبع من جامعات رائدة،
يقع منها ما يزيد على  %90في بلدان
الدخل المرتفع )انظرgo.nature.com/ :
 .(wffbfiوالمصروفات التي تُنفَق على
البحث والتنمية عادة ما تقل عن %1

اجمالي ،أي ثلث
من الناتج المحلي Ë
ما تنفقه غالبية الدول المتقدمة )انظر:
.(go.nature.com/gio8pu
ومن الممكن تشجيع علماء الدول
المتقدمة على إرشاد العلماء حديثي
العهد ،القادمين من الدول النامية ،من
ارشاد
خل إدراج متطلبات خدمة Ë

الم َنح المقدمة إليهم ،على
اكاديمي في ِ
أيضا تخصيص
سبيل المثال .وقد يساعد ً
بدت إعادة التوطين ،ك ََح ّل لمواجهة
هجرة الكفاءات من الباحثين الذين
يغادرون البد منخفضة الدخل ،ن
هذا سيدفعهم إلى العودة؛ من أجل نقل
الخبرة والمعرفة ،وبناء القدرات المحلية.
مالجورزاتا بليشارسكا المركز السويدي
للتنوع الحيوي ،أوبسا ،السويد.
جريجورز ميكوسينسكي الجامعة
السويدية للعلوم الزراعية،
سكينسكاتبرج ،السويد.
malgorzata.blicharska@slu.se

ا

ا
ا

ا

على عكس انطباع الذي تركه أكسيل
هوشكيرش وزمؤه );Nature 516, 170
 ،(2014اعتمد البرنامج الحكومي الدولي
الم ْع ِن ّي بالتنوع البيولوجي وخدمات
َ
النظم البيئية ) (IPBESسياسة لمواجهة
عملية تضارب المصالح ،التي تواجه
المؤلفين ،في الجلسة الثالثة العامة التي
انعقدت في 
اسبوع الثالث من يناير
الماضي في بون ،ألمانيا.
وبموجب قوانين وإجراءات هذا
البرنامج ،يلتزم هذا المنبر بترشيح
واختيار مجموعة خبراء ينتمون إلى
قطاعات عديدة من المجتمع؛ لضمان
عنصري المصداقية ،والشفافية )انظر:
َ
 .(go.nature.com/zh1osyومن ثم،
ترشح الحكومة أسماء هؤء الخبراء
¶
وأصحاب المصالح ،كي تحدد لجنة خبراء
متعددة التخصصات 
اسما َء التي وقع
عليها اختيار.
أما سياسة مواجهة تضارب المصالح،
فقد اعتمدها البرنامج مؤق ًتا؛ لتقييم
الملقحات )تُقدم نماذج إقرارات لدى
أمانة السر ،وتُقدم عند الطلب(.
واختير العلماء ـ الذين ذكرهم
هوكريتش وآخرون ـ القادمون من
شركات متخصصة في مجال الكيمياء
الزراعية ،وهم علماء مستقلّون ،عليهم
تقديم معلومات موضوعية عن تقرير
التلقيحً ،
فض عن أن النصوص التي

تصدر عن البرنامج يراجعها أفراد
تحيز.
مستقلون ،دون ,
وعاد ًة ما تضم تقارير سائر لجان
واقليمية مؤلفين
التقييم العالمية Ë
ينتمون إلى قطاعات تجارية ،مثل لجنة
فريق الخبراء الحكومية الدولية المعنية
بتغيرات المناخ ،ولجنة فريق التقييم
الدولي للمعرفة الزراعية والعلوم
الموجهة غراض التنمية.
والتكنولوجيا
Ä
وقد اُتهمت لجنة التقييم بعدم الحيادية
عندما انسحب العلماء الصناعيون من
عملية التقييم 
اخيرة )انظرNature :
.(451, 223–224; 2008
آن ريجودري* البرنامج الحكومي الدولي
ّ
المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات
النظم البيئية ،بون ،ألمانيا.
anne.larigauderie@ipbes.net
*بانابة عن  4مراسلين )انظر:
Ë
 go.nature.com/swyeseلطع على
القائمة الكاملة(.

بحاث

بح

إن البحث العلمي المتعدي والقابل
ّ
للتطبيق يحتاج إلى أن يغادر منطقة
ستخدم مختلف
الركود القابع فيها ،وأن يَ ِ
التخصصات بشكل أكبر .وينبغي أن

واحصائيون،
يتعاون اطباء ،والصيادلةË ،
وعلماء 
احياء الحاسوبية ،وعلماء
اجتماع ،وغيرهم من علماء المجات

اكاديمية ،والرعاية الصحية ،والمجال
الصناعي مع بعضهم البعض.
تهدف مجموعتنا البحثية المتعدية
ومتداخلة التخصصات )انظرgo.nature. :
 (com/sgdrgaإلى تَ َب ¶ني دورة دائرية
متواصلة من 
ابحاث ،بحيث تبدأ

باكلينيكية،
بابحاث النظرية ،وتنتهي Ë

ثم تعاود طريقها مرة أخرى لبحاث
النظرية .هذه المجموعة هي جزء من
مؤسسات البحث العلمي المكثف لعلوم
الحياة في أوروبا ،التي يُطلق عليها أبحاث
علوم الحياة في أوروبا ).(EU-LIFE
من أجل ضمان نجاح برامج 
ابحاث
المتعدية والقابلة للتطبيق ومتداخلة
عرض كل شريك
التخصصات ،نقترح أن يَ ِ
أهداف البرنامج على شركاء الجيل القادم
واكلينيكيين.
من باحثي العلوم النظرية Ë
ونرى أن حقوق الملكية الفكرية تحتاج إلى
أيضا
توضيح وإدارة بصورة رسمية .ونقترح ً
المحافظة على الوقت المخصص للبحث
اكلينيكي ،كما ينبغي على هيئات التمويل
Ë
أن تخلق فرص تمويل مستدامة للبحث
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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اساسي ،بحيث تكشف عن احتياجات
الطبية التي لم تتم تلبيتها بعد.
جانين إيرلر* جامعة كوبنهاجن ،الدنمارك
janine.erler@bric.ku.dk
بانابة عن  4مراسلين )انظر:
* Ë
 go.nature.com/ad21lkلطع على
القائمة الكاملة(.

ح

ا

أ

با

حصلنا في شهر فبراير الماضي على نتائج
الدعوة 
اولى التي شهدت اقتراحات
استراتيجية تشكيل »مجموعات التميز«
داخل محيط أوروبا البحثي .ونأمل أن
نكون قد تعلÄمنا من 
اخطاء السابقة.
لقد فشل َْت ً
ذريعا محاوت سد
فش ً
ثغرات التميز البحثي عبر المنطقة التي
تَ َب ّناها البرنامج Ëاطاري للبحوث والتنمية
التكنولوجية .ومن وجهة نظري ،يعود هذا
Ëاخفاق إلى البيروقراطية المفرطة ،ونظام
تقييم المقترحات الذي  يستند ـ فيما
يبدو ـ إلى أسس استحقاق ،أو الدليل
فض عن هدر 
العلميً ،
اموال ،الذي نَ َجم
ْ
المضل¶ل على تطوير المؤسسات
عن التركيز ُ
البحثية الحاليةً ،
بد من التركيز على إنشاء
هياكل مؤسسية حديثة تخلو من العقبات
التقليدية التي تعوق 
اداء.
تعلن خطة برنامج »هورايزون «2020
المعنية بتشكيل مجموعات التميز ،من
ـ
ّ
خل تَ َب ¶ني مناهج حديثة ـ عن دعم بناء
مراكز التميز في الدول 
اعضاء المتعثرة
في مجال 
ابحاث ،كما تبدأ مشروعات
مشتركة مع شركاء مميزين من سائر الدول

اعضاء .ونأمل أن يصبح التزام بإقامة
هذه المراكز الجديدة أولوية في ظل معاير
حدا للتفاوت
التقييم الجديدة ،كي نضع á
الهيكلي في المجال العلمي ،وكي »ننشر
أيضا.
التميز« ً
ماتشي جليتش مؤسسة العلوم
البولندية ،وارسو ،بولندا.
maciej.zylicz@fnp.org.pl

ا

توسعه )ويسمى »تقليل مخاطر«
من ّ
حقول التنقيب عن الغاز الصخري( عن
طريق الخبرة والتقدم التكنولوجي.
تنطوي غالبية الدراسات التي ذكرتموها
يفسر الزيادة
على أكثر من نطاق شك ¶
الحالية في عملية التنبؤات المستقبلية
الخاصة بإمدادات الغاز 
امريكي في

المستقبل .وقد خ رسمكم البياني من
هذا التفاوت الدقيق والحاسم .ولذا..
 يُظ ِْهر الرسم البياني إ تكه ًنا بإنتاج
ومبسط.
تصاعدي غير مترابط Ä
تصور واحد فحسب
من خل مقارنة ,
من الدراسة التي أجراها الفريق بجامعة
تكساس بأوستن مع تصور آخر من
توقّعات الغاز الصخري التي وضعتها
إدارة معلومات الطاقة 
امريكية ،يتضح
ـ مع حذف نطاق الشك ـ حدوث عدم
توافق بين التصورين ،في حين أن الواقع
غير ذلك.
بفضل ابتكار التكنولوجي )انظر
أيضا  ،(Nature 516, 7; 2014تحفر
ً
آبارا أفقية
اليوم
المتحدة
الويات
ً
بعمق  3كيلومترات ،وتعالج الكسور
التي أصابت  30طبقة على عمق 3.7
كيلومتر .وستزيد المكاسب التكنولوجية

اخرى من إنتاج الغاز والبترول العالمي
)انظر ،على سبيل المثالS. Neff and ،
M. Coleman Energy Strategy Rev.
ً ،(5, 6-13; 2014
فض عن أن أسعار
عالميا بتطوير
البترول والغاز تدفع
á
استخدامات الغاز الصخري.
بمعدل
 يستطيع أحد التنبؤ بدقة Ä
التطور التكنولوجي وأسعار النفط عند
فوهة البئر في المستقبل .ولذا ..علينا
اعتماد على سلسلة التنبؤات ،استنا ًدا
الفرضيات.
إلى مجموعة متنوعة من
ّ
ستيف هولديتش ،دان هيل ،روود
ويجيرمارس من جامعة تكساس إيه أند
إم في مدينة كوليج ستيشن ،الويات
المتحدة 
امريكية.
r.wejermars@pe.tamu,edu

أ
ا

ا Äدعيتم أن أحدث التقديرات المستقبلية
Ëنتاج الغاز الصخري في الويات
المتحدة 
امريكية أصبح أكثر تحفظًا،
صرف
لكننا نرى أن الغرض من هذا ْ
انتباه عن الحقيقة )Nature 516,
 .(28-30; 2014تعتمد العملية
المتطورة للتقديرات المستقبلية
بامدادات العالمية من
الخاصة Ë
الغاز الصخري على أسلوب التقدير
والح ّد
الك ¶َمي المتطور لنطاق الشكَ ،

ب

ح

بعد مرور خمسمئة عام من إعن
إن ما نعرفه عن
ليورنادو دافنشي القائل ّ

اجسام السماوية يفوق ما نعرفه عن

التربة التي تحت أقدامنا ،أعلنت امم
أن عام  2015هو العام الدولي
المتحدة ّ
للتربة .وهذا يوفر فرصة فريدة لتناول
أزمة استدامة التربة )انظرwww.fao. :
.(org/soils-2015
من العوامل التي تضعف من جودة
التربة :الزراعة الكثيفة ،والنشاط
التحضر .كما يهدد
الصناعي ،وزيادة
ّ
تلوث التربة إنتاج الطعام ،وصحية

المياه للشرب ،وخدمات النظام البيئي،
وسيما في أجزاء كبيرة من الصين .ومن
ثم ،تمثل حماية التربة أهمية قصوى في
جدول أعمال 
امم المتحدة للتنمية في
عام  2015وما بعده؛ من أجل التنمية
المستدامة ).(go.nature.com/d7jcik
تضم المبادرات التي شقّت طريقها
ادارة المستدامة نظمة التربة
بغية Ë
المركّبة العناصر Ï
اتية :الفريق الفني
َ
الم ْع ِن ّي بالتربة،
الحكومي الدولي َ
والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي
للتربة ،والشبكة العالمية لمراصد المناطق
الحرجة ،واتحاد الدولي لنمذجة التربة.
هنري لين معهد البيئة 
ارضية؛

اكاديمية الصينية للعلوم في مدينة
شيان الصينية؛ وجامعة وية بنسلفانيا
في يونيفرستي بارك ،الويات المتحدة

امريكية.
رينر هورن جامعة كريستيان ألبريخت
في مدينة كيل بألمانيا.
henry@psu.edu

ا

اا

ا

بامكان تحقيق تواصل
نرى أنه كان Ë
المحتملة Ëعصار
خاطر
الم
َ
أفضل بشأن َ
»هايان« ،الذي ضرب الفلبين في
نوفمبر .2013
يُ َع ّد إعصار »هايان« من أقوى
العواصف استوائية التي ضربت
اطق ،إذ يص Äنف في
اليابسة على Ë
المرتبة الخامسة ،وفقًا لمقياس »سافير-
سيمسون«  Saffir–Simpson
لعاصير.
وعلى الرغم من أن التنبؤات قد أشارت
إلى قدوم رياح تتجاوز سرعتها 300
كيلومتر في الساعةً ،
فض عن أمواج
عاتية قد تغطي مسافة سبعة أمتار من
الشاطئ ،فإن مدينة تاكلوبان بدت غير
مهيأة لذلك ،إذ مات Ï
اف غرقًا من
جراء الفيضان.
ّ ورد التنبؤ بوقوع تلك 
امواج في
»ادارة الفلبينية
تقرير صادر عن Ë
للخدمات الجوية والجيوفيزيائية
والفلكية«  ،PAGASAالذي أُرسل إلى
الوكات والمجتمعات المحلية .
ولسف،
سطرا في نهاية
لم يتعد هذا التنبؤ كونه ً
بيان روتيني لتنبؤات الطقس .وفي رأينا..
التقرير الضو َء على هذا التنبؤ
لم يسل¶ط
ُ
ـ أو لم يستفض في شرحه ـ بالشكل
الكافي والمطلوب؛ من أجل توصيل مقدار
أهميته للجهات المعنية والجمهور.
بعد إجراء مقابت مع بعض موظفي
توصلنا إلى نتيجة ،مفادها
تلك الجهاتّ ،
أن التزام الحرفي والصارم بالروتين
وشكليات التواصل بين الجهات المختلفة،
وإن كان َحسن النية ،قد يكون أحد
ْ
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العوامل التي أسهمت في هذا الوضع.
كما يبدو أن المراجعات البناءة التي
تهدف إلى نقل معلومات بشكل ضمني
)على سبيل المثالÏ ..
اثار المترتبة على
مخرجات النمذجة( لم تكن مئمة.
ادارة الفلبينية
مكث أعضاء فريق Ë
للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية
في مكتبهم ذي الطابق الواحد بساحل
مدينة تاكلوبان ،الذي هدمته 
امواج؛
وأَ ْو َدت بحياة أحد أعضاء الفريق.
هناك عوامل كثيرة شكÄلت تأثير إعصار
»هايان« ،بيد أن هذا المثال يدل على
وجوب مواءمة القوانين الروتينية للتعامل
مع 
احداث المتطرفة التي تظل عالقة

في ذاكرة افراد والمؤسسات.
رول ليجانو جامعة نيويورك ،نيويورك،
الويات المتحدة 
امريكية.
جويس ميلكار تان ،ميريوذر ويلسون،
جامعة إدنبرة ،المملكة المتحدة.
lejano@nyu.edu
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ا
ا

بح

أ
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تمول منظمة »تريند«  TReNDـ غير
¶
الهادفة إلى الربح ـ مبادرة للتدريب
في مجال علم 
اعصاب؛ حتى يتسنى
للباحثين من أفريقيا انضمام إلى هذا
المجال البحثي سريع التطور )انظر:
.(www.trendinafrica.org
تدير منظمة »التدريس والبحث
العلمي في مجال علم 
اعصاب للتنمية«
اختصارا باسم منظمة »تريند«
ـ المعروفة
ً
ـ مجموعة من الباحثين المتطوعين من
جامعات عديدة حول العالم .وتقيم
منظمة »تريند« دورات وورشات عمل؛
للوصول إلى شباب الباحثين 
افريقيين،
تدور حول كيفية إجراء أبحاث قليلة
التكلفة وعالية الجودة في مجال علم

اعصاب ،في ظل وجود موارد محدودة.
وقد التحق ما يزيد على ألف من الطب

افريقيين ببرامج المنظمة في الفترة ما
بين  2010و.2014
تمد المنظمةُ
الطب بمعدات
ّ
َ
مقدمة من جامعات
مستعملة،
معملية
Ä
ومستشفيات وشركات بالدول المتقدمة،
باضافة إلى أجهزة كمبيوتر وبرمجيات
Ë
مفتوحة المصدر .لذا ..فنحن نناشد
مزيدا
الكيانات اقتصادية بأن تضخ ً
من استثمارات في هذه 
انشطة؛
بغية تحسين التعليم في مجال
قدما بالتنمية
العلوم ،والدفع ً
اقتصادية في أفريقيا.
فانويل مويندي ،جوزيف كيلر معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،كمبريدج،
الويات المتحدة 
امريكية.
fmuindi@mit.edu
ب
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ً
منفص بمقدار متنوع واحد لكل عدد ّأو  َ.(p) Å
جيا
¸
áمع ذلك ..ظلت 
اسس السليمة لهذه النظرة الموسعة
غامضة ،إ أن هذا الغموض هو ما جعل جروتينديك
يقدح زناد عقله ليخرج إلينا بابتكاره 
المستوحى من
اول
ّ

س ،حيث افض
بي 
ن þجان 
أفكار عا ِلم الرياضيات الفر 
هند ôاسمه »مخطط« يرتبط بأي حلقة َج ¸ ِية
وجود شكل

مجموعة من 
ارقام المعرفة  
عملي الجمع
أي
تبادلية،
 Ä


وال²ب ،والتبادلية  حالة 
ال²ب  .a × b = b × aوقبل

أن يخرج هذا استنتاج إ Åالنورَ ،د َر َس علماء الرياضيات

ال تتألف فيها الحلقة من مجموعة من دوال
فقط الحالة 
ال يمكن التعب عنها كمتعددة حدود 

¶

التنوع ¸
 
الجي ،
اشياء
الهند ،ôيمكن جمع
للمنطق
ًا
ق
ووف
حداثيات.
Ëا


معا بطريقة ما؛ لتكوين أجسام
محلية
اء
ز
أج
تشغل
ال
ً

أيضا.
كبة شاملة ،وهذا ينطبق ع °المخططات ً

ل 4نساعد ع °توضيح مدى أصالة هذه الفكرة ،ن²ب

المثال Ï
ا   :Üيمكن أن نحصل ع °حلقة عددية بسيطة
علما بأن ) (aو) (bعددان
من المقادير ¸
الجية ً ،a+bε
فمتغ له قيمة عددية
(،
ε
)
المقدار
أما
حقيقيان عاديّان،
¶2
ε
)
إن
نقول
تجعلنا
لدرجة
جدا«
صفرا.
يساوي
(
»صغة á

ً
التعبات
من
حلقة
ا
ن
َو
ك
إذا
بسيطة
حلقة
إنشاء
ويمكن
ّ

Ä
متغ
 ،a+bεحيث  aو bعددان حقيقيان عاديّان ،ولكن  ε
المناظر لهذه
جدا« .والمخطÄط
صغة á
يأخذ فقط ِ»ق َي ًما 
ِ
الحلقة العددية يتكون من نقطة واحدة فقط ،ويُسمح لتلك
النقطة بالتحرك فقط لمسافة متناهية الصغر ) ،(εوليس
أبعد من ذلك .لقد كانت إمكانية التعامل مع المسافات
الكبة للمخططات ،غ
متناهية الصغر من النجاحات 
أن أفكار جروتينديك كانت لها أيضاً نتائج مهمة   نظرية


ال
اعداد.
وع °سبيل المثال ..فهي ¶
تعرف الحلقة 

تضم جميع اعداد الصحيحة بأنها مخطط يربط الحقول

ديفيد مومفورد أستاذ فخري بجامعة هارفارد  
كميدج ،ماساتشوستس؛ وجامعة براون   بروفيدنس،
¸
رود آيند ،الويات المتحدة 
امريكية .جون تيت أستاذ
فخري بجامعة هارفارد ،وجامعة تكساس في أوستن.
البريد Ëالكترونيdbmumford@gmail.com, tate@ :
math.utexas.edu
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تو
يرى 
كثون أن العا ِلم ألكساندر جروتينديك ـ الذي 
Þ
نوفم الما   ـ من أعظم علماء
من
عß
الثالث
 
¸

الرياضيات  القرن Þ
العßين ،حيث إنه وظÄف مهارته
وعت   قوالبه الداخلية
مجال،
الفريدة توظيفًا عميقًا  
¸Ä
عن نفسها ،ع °أعظم المستويات النظرية المجردة،

ال صادفته بشكل Þ
وقدمت ً
مبا.ò
حلو
للمشكت 


ولد جروتينديك 

برل  عام  ،1928ب ذي

 
ُ
بروتستانتية .وعندما
أصول روسية يهودية ،وأم ألمانية
ّ
بلغ جروتينديك الخامسة من عمره ،
افق شمل عائلته،

لكن òعان ما اجتمع شملهم مرة أخرى  فرنسا ،قبل أن

أوشفي ،حيث
وترحله إ Åمعسكر
تَ ِ
عتقل السلطات والده¶ ،
وافته المنية هناك .
و عام  ،1942وصل جروتينديك

إ Åقرية لو شامبون سور لينيون ،وهي معقل مقاومة


الجئ .أما افتتانه ِبعلْم
النازي ،اختبأ فيه آف
ضد

وتحديدا  مدرسة
القرية،
هذه
من
بدأ
فلعله
الرياضيات،
ً
سيڤونول كوليدج الثانوية.
بحلول عام  ،1945انتقل جروتينديك إ Åالمرحلة
الجامعية ،والتحق بجامعة مونبلييه الفرنسية .وشهد
عام  1953انتهاءه من كتابة أطروحته عن »الفضاء
اتجاهي الطبوغر  ا« ،وحصوله ع °الدكتوراة من
جامعة نانس الفرنسية ،ثم 
قصة  
ق óبعدها فة 

الازيل.
التدريس  ¸


أما   الفة ما ب عامي  1954و ،1970فقد بلغ
جروتينديك ذروته العلمية ،وأنتج أشد أفكاره ثوريةً  ،خاصة

 
ال قضاها   معهد الدراسات العلمية
 أثناء الفة 

المتقدمة ) ،(IHÉSالكائن  أحد أحياء باريس .واتسم
المه وتفانيه بألقاب أسطورية ،حيث 

قó
عنفوانه


Þ
عاما كباحث  اتجاهات النظرية لعلوم
عß
خمسة
ال ًسادت  ع²ه ،فوصل 
الرياضيات 
امر إ Åأنه كان


يظل عاكفًا ع °دراسة جوانب هذا المجال لساعات طويلة



ال  تتمتع بأي وسيلة
ـ أو يام ـ  حجرته  العلوية 
و عام  ،1966حصل ع °وسام
من وسائل التدفئة .
لمجهوداته 
الجية.
الهندسة

تقديرا
»فيلدز«؛
¸

ً
الجية ،فهي المجال الذي يدرس
بالهندسة
للتعريف
¸
كثة الحدود من منطلق
حلول مجموعات المعادت 
خصائصها الهندسية .فالدائرة ـ ع °سبيل المثال ـ هي
مجموعة حلول هذه المعادلة .(y2 + x2 = 1 ) :وبصفة
نطلق ع °مجموعة نقاط كهذه مسمى »التنوع«
عامةِ ،
الجية
الهندسة
أن
ع°
العرف
جرى
وقد
الجي.
¸
¸
عامت الحقيقية
الم
ذات
الحدود
متعددات
ع°
تقت²
ُ ِ
لكن قبل أن يدلو جروتينديك بدلوه   هذا
أو  المركبةْ ،
اريس 4أنه يستطيع
ز
وأوسكار
وايل،
أندريا
امر ،أدرك

ربط هذه المتعددات بنظرية 
لمتعدد
سمحنا
إذا
عداد،
ا
¶
الحدود أن يمتلك معامت  حقل محدود .تلك 
اعداد
ُ ِ

رياضيا كحساب عدد
هي من النوع الذي يمكن َج ْمعه
á

 Þ
استيقظت  
ôء ما ،أي إذا
َ
ال استغرقتها  
الساعات 


وذهبت إ Åالعمل ،و ُع ْد َت إ Åالمل
الساعة التاسعة،
َ
بعد سبع ساعات ،فيكون وقت عودتك هو الساعة
الرابعة ،وليس الساعة السادسة Þ
عßة ،وهذا يخلق متنو ًعا


يمد جßا  
ب الرياضيات
المحددة بارقام الحقيقية ،مما ّ ً
المتقطعة والكسيكية ،حيث توجد نقطة واحدة لكل رقم
الكسي.4
ّأو  ،Åونقطة واحدة للشق

ربما كان العمل 
ا Þك شهرة لجروتينديك هو اكتشافه
أن كل المخططات لها طوبولوجيا .فقد كان من المعتقَد
سابقًا أن الطوبولوجيا تنتمي ـ ب شك ـ إ Å
اجسام
الحقيقة ،مثل الكُ رات ،والسطوح 
اخرى   الفضاء،
َ

طريقتً ،
بد من واحدة؛
توصل إÅ
لكن جروتينديك ّ
لويد كل المخططات بطوبولوجيا ،

ح تلك المتقطعة
منها ،عن طريق استعانة بالخاصية الثابتة المعروفة
بـ»الكومولوجيا« .ومن خل عمله مع مجموعة رائعة من

خة عميقة   نظريات
المتعاون ،اكتسب جروتينديك ¸


الكومولوجيا ،بل ّرسخها كإحدى أهم ادوات  الرياضيات
الحديثة .ونظرا إ Åارتباطات  
ال تم التوصل إليها
ً
الكثة 

ب المخططات ومختلف التخصصات الرياضية ،ابتدا ًء

الجية إ Åنظرية اعداد والطوبولوجيا ،ف
من الهندسة ¸
كبة من
اء
ز
أج
صياغة
أعادت
جروتينديك
شك أن أعمال

Þ
والعßين.
رياضيات القرن الواحد
غادر جروتينديك معهد الدراسات العلمية المتقدمة  

حينئذ من
وتحول اهتمامه ٍ
عام  1970سباب غ معلومةّ .
وأسس
الرياضيات إ Åاهتمام بمشكت حماية البيئةÄ .
مجموعة ميدانيةُ ،عرفت باسم » ،«Survivreحيث اعتقد
جيدا   الرياضيات( ـ
ـ بروح مذهلة من السذاجة )أفادته ً
تغ العالَم .وعندما
أن هذه الحركة الميدانية يمكنها أن  ¶
اكتشف أنها لم تنجح؛ عاد إ Åالرياضيات   عام ،1973
حيث عمل بالتدريس   جامعة مونبلييه .ورغم كتابته
طروحات بلغت ألف صفحة عن الب  
ا Þك عمقاً  
َِ
الربط ما  
مول
ب ¸
الج والهندسة )لكنها لم تُ Þن ßبعد(Ä ،
ن þللبحث العلمي )الهيئة البحثية الحكومية
المركز الفر 
تموي ً
الوحيدة   فرنسا( أبحاثه ً
هزي.
مع أن عقة جروتينديك Ï
باخرين اتسمت بالدفء


ال شهدها  طفولته جعلت
والمودة ،إ أن الكوابيس 
منه شخصية معقدة .فقد ظل طوال حياته يحمل جواز
سفر )نانْ ِسن(  ،Nansenوهو أول بطاقة هويّة دولية
أصدرتها عصبة 

لجئ عديمي الجنسية الذين لم
امم
يتمكنوا من الحصول ع °وثائق سفر من سلطات وطنية.

خين من حياته ،عاش جروتينديك
وطوال العقدين ا 
وòكائه ،وح
  عزلة عن مجتمع الرياضيات ،وزوجتهÞ ،

س ع°
عن أطفاله .لقد آثر العزلة التامة  قرية 
الانس .وهناك كتب جروتينديك أعمال
سفوح جبال ¸

ذا Üمرموقة حول علوم محددة ،كالرياضيات،
تحليل 
والفلسفة ،والدين.
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ا االحتمال المتفاوت لنشوء
¡
غالبا
السرطان في االنسجة المختلفة يرجع ً
60
إلى الطفرات العشوائية

أنبـاء وآراء

ا إتاحة سبل جديدة؛
للتحكم في الكتلة الحيوية النباتية بتعريف
63
الشبكة الجينية التنظيمية

مسح 10,000
ح
ا
ساللة بكتيرية تُ َمكِّن من الكشف عن مضاد
64
حيوي َع ِص ّي على المقاومة
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وعوضا عن ذلك ..فإن هذه
الم َج ّرات ،حيث يمكن أن تمتزج في كواكب ونجوم المستقبل.
ً
بات من الواضح أن غالبية العناصر االثقل من الهليوم ال توجد في َ
الم َج ّرات في جسيمات الغاز المؤين والغبار.
العناصر ينتهي بها االمر ً
بعيدا عن َ
منبع ضوء
الخلفية

الوس المجري
المالصق (انتشار ال از
المجرة)
قرب
ّ

الوس بين
المجري (انتشار ال از
المجرات)
بين
ّ

مجرة
ّ

تدفق خارجي

الراصد

الم َج ّرات .تُ َع ّد النجوم والمستعرات الفائقة مواقع لصنع "المعادن" ،إال أن الطاقة من النجوم
الشكل  | 1رصد الغاز المنتشر خارج َ
الميتة قد رمت بهذه العناصر )تدفق خارجي( إلى المنطقة القريبة من المجرات )الوسط المالصق المجري(¡ ،
والبعد من ذلك )إلى
َ َ ِّ
َ َ ّ
الم َج ّرات ،فإن شول وزمالءہ ،1وبيك
الم َج ِّري( .وبدراسة كيف يتأثر ضوء مصادر الخلفية المضيئة بانتشار الغاز خارج َ
الوسط بين َ
الم َج ّرات ،في جسيمات الغاز المتأينة ،والجسيمات الغبارية الصغيرة.
عن
بعيدة
توجد
المعادن
غالبية
أن
وزمالءہَّ 2بينوا
َ
ب

تشكلت جميع العناصر ¡
االساسية للحياة )الكربون،
والنتروجين¡ ،
واالكسجين ،والحديد ،وغيرها( في النجوم
وفي االنفجارات النجمية الميتة التي تُعرف باسم المستعرات
منطقيا أن نتوقع العثور عليها حيث
الفائقة .لذلك ..يبدو
ًّ
الم َج ّرات ،إال أن
في
والنجوم
الفائقة
توجد المستعرات
َ
دراستين قام بهما شول وزمالؤه ،1وبيك وزمالؤه ،2تكشفان
أن الغالبية العظمى من هذه "المعادن" ـ التسمية التي
يطلقها الفلكيون على كل العناصر التي لم تنتج عن االنفجار
الم َج ّرات التي ولدت فيها ،على
العظيم ـ تقيم ً
بعيدا عن َ
شكل غاز مؤين وجزيئات معقدة.
اقترن التحقق في عام  1957من أن النجوم هي بوتقات

لمعظم عناصر الجدول الدوري 3مع فكرة أن المعادن يمكن
استخدامها كآثار لتشكُّل النجوم والتدفق الغازي لداخل
كثيرا الطريقة
وخارج َ
الم َج ّر ¡ات )الشكل ،(1-وهي تشبه بذلك ً
االوراق النقدية المستخدمة لتتبع أثر التدفق
تميز
التي ِّ
النقدي في االقتصاد.
نسبيا :فالنجوم
تُ َع ّد دراسة المعادن في َ
الم َج ّرات سهلة ً
الم َج ّرات كثيفان بما يكفي
في
تتألق مشرقةً  ،والغاز والغبار
َ
لدراستهما من الضوء المنبعث عنهما .مع ذلك ،فإن النجوم
الم َج ّرات،
تهرم وتموت ،وتطرد المواد المنتجة حدي ًثا من َ
للم َج ّرات )الغاز المنتشر حوالي 20
إلى الوسط المالصق َ
الم َج ّرة نفسها( ،وربما ¡البعد من ذلك،
مرة أكثر من تمدد َ
الم َج ِّري )الغاز المنتشر ¡القصى درجة بين
إلى الوسط بين َ
أرق من أن
خارج
الكائن
الغاز
الم َج ّرات( .هذا
الم َج ّرات ّ
َ
َ
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يتمكن الفلكيون من رصده ،إال من خالل تأثيره على المنابع
المضيئة البعيدة التي تعبره )الشكل .(1-هذه ¡
االرصاد
والتفسيرات الالحقة ليست سهلة¡ ،الن الضوء المار من
الم َج ِّري يتأثر به بقدر ضئيل.
خالل الوسط بين َ
الم َج ِّري بكثافات ودرجات
بين
اغ
ر
الف
يتسم معظم
َ
حرارة تجعل الغاز في شكل أيونات تمتص بشدة
االطوال الموجية ¡
الضوء الواقع في مجال ¡
لالشعة فوق
¡
البنفسجية¡ ،الن الغالف الجوي لالرض لحسن الحظ
يمتص معظم فوتونات ¡
االشعة فوق البنفسجية ،وهذا
يعني أنه يجب أن نستخدم تليسكوبًا لرؤية هذا الغاز
في الكون المعاصر .وباستخدام تجميع مهم من العام
الماضي¡ 4الرشيف أطياف ¡
االشعة فوق البنفسجية لمنابع
الخلفية الالمعة التي ّتم رصدها من خالل تليسكوب
الفضاء هابل ،رأى شول وزمالؤه أن عناصر الكربون
والنتروجين ¡
واالكسجين والسليكون كانت واسعة االنتشار
الم َج ِّري .هذه البيانات شديدة الحساسية
في الوسط بين َ
الم َج ِّر3+ية للمعادن4+في
بين
الكونية
الكثافات
بالنسبة إلى
َ 2+
بعض الحاالت المتأينة ً
)مثال ،C :و  Cوليس C؛
6+
5+
باالضافة إلى  ،Oوليس .(O
ê
معين
لعنصر
ية
ر
ج
الم
بين
الحقيقية
الكثافة
أن
إلى
ا
ونظر
َ
ّ
ً
الحاالت َ ِّ ¡
االيونية ،كان الجزء
هي مجموع كثافاته في مختلف
الصعب من تحليل شول وزمالئه هو تصحيح هذه الكثافات
االيونية لهذه الحاالت ¡
¡
االيونية غير المرئية ،وذلك لتحديد
الم َج ِّري .وبمقارنة
أي مدى "لوثت" المعادن الفضاء بين َ
إلى ّ
الكثافات الكونية المقاسة حدي ًثا مع المقادير المتوقعة
للمعادن المنتجة من النجوم المتشكلة خالل التاريخ الكوني
بأكمله؛ استنتج شول وزمالؤه أن 10±%5من جميع المعادن
الم َج ِّري،
المنتجة خالل الزمن الكوني توجد في الوسط بين َ
الم َج ّرات أو قريبة
أما النسبة المتبقية ،فهي إما موجودة في َ
الم َج ِّري المالصق.
نسبيا من الوسط َ
ًّ
ونظرا إلى ك َْون نهج شول وزمالئه لتحديد الوفرة النسبية
ً
الم َج ِّرية باستخدام آثارها على خلفية المنابع
للمعادن بين َ
ً
مماثال الستخدام منارة للكشف عن الضباب
المضيئة
الكوني ،فإن بيك وزمالءہ نظروا إلى الضباب الدخاني
الكوني .استخدم فريق بيك تليسكوب سلون للمسح الرقمي
للسماء 5للقيام بشكل منهجي بقياس الطريق ،حيث توجد
الم َج ِّرية )مثل الجرافيت
الجسيمات الغبارية الصغيرة بين َ
والسليكات والسخام -وهي المعادن نفسها التي رصدها
ب
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شول وزمالؤه ،لكن في الحالة الصلبة( ،بحيث تكون
منابع الخلفية الحمراء قليلة وبمقادير صغيرة للغاية ،هذا
¡
االثر يماثل عمل الجسيمات الصغيرة في الغالف الجوي
¡
لالرض التي تجعل من الشمس أكثر احمر ًارا من المعتاد
مجرية
عند
الغروب .وبدراسة أكثر من  140ألف خلفية ّ
مع تلك ¡
االلوان المشابهة للحمرة ً
قليال التي تعتمد على
موقع المجرات ¡
االمامية في السماء؛ استطاع بيك وزمالؤه
َ َ ّ
االحصائية المتعلقة بقياس بيانات
التغلب على الشكوك ê
الغبار الخاصة في المناطق المجاورة للمجرات ¡
االمامية.
َ َ ّ
استخدموا بعد ذلك هذه البيانات الخاصة لحساب الكتلة
للم َج ّرات
الم َج ِّري المالصق َ
الكلية للغبار في الوسط َ
¡
االمامية .وقد خلصت الدراسة بشكل مثير للدهشة إلى أن
¡
التواجد االكبر لجزيئات الكربون والسليكون الغنية ليس في
الم َج ّرات ،وإنما خارجها.
َ
تشير النتائج المشتركة لهاتين الدراستين إلى استنتاج
محير ،مفاده :ال توجد غالبية العناصر التي تشكل الحياة
ّ
الم َج ّرات ،حيث يمكن أن تشترك في تشكيل النجوم
في
َ
والمجموعات الكوكبية؛ وإنما تتوزع غالبا على بعد ø
االالف
ً
الم َج ّرات .ومع أنه كان
والماليين من السنين الضوئية من َ
الم َج ّرات ال
أن
ـ
عقود
معروفًا ،أو شبه مؤكَّد ـ وعلى مدى
َ
تحتوي على معظم المعادن التي كانت قد أُنتجت ،إال أنه في
السنوات ¡
االخيرة فقط كان علماء الفلك قادرين على تحديدها،
الم َج ّرات.
وتوصيف هذه المواد بشكل منهجي خارج َ
ومع ذلك ..تسلِّط الدراستان الضوء عن حقيقة أن عد ًدا
قليال ً من علماء الفلك يعلم ـ وبالتالي يبدو أنه يوجد الكثير
يُنتظَر اكتشافه ـ عن الظروف الفيزيائية المفصلة ،وعليه ما
قدم شول وزمالؤه تقديرات
يتعلق بمصير معادن الكونَّ .
الم َج ِّرية من المعادن متعلقة بوقت يتميز فيه
للكثافة بين َ
الكون بقدر أكبر من النضوج ،مقارنةً بالعهود السابقة التي
أجريت فيها قياسات مماثلة .6,7ومع ذلك ..فإنها ليست
بالمهمة التافهة من أجل الوصول إلى الكشف عن هذه
الم َج ّرات الفردية التي ُولدت بها .ومع
المعادن حدي ًثا في َ
أن الدراسات السابقة 8أشارت إلى وجود مخزون كبير من
ّ
الم َج ّرات ،إال أن تحليل بيك وزمالئه يُظ ِْهر بشكل
الغبار بين َ
الم َج ّرة نفسها.
الم َج ّرة الغبارية على َ
رائع كيف تعتمد بيئة َ
وسوف تكون هناك حاجة إلى عمليات مسح كبيرة؛ للحصول
على قياسات مشابهة للعهود الكونية السابقة؛ لفك شفرة
الم َج ّرة هذا الغبار.
تبين متى ط ََر َدت َ
ِّ
من المدهش حقًا ،أن غالبية الل َِّب َنات المحتملة للحياة
بعيدا عن أماكن مولدها ،والكثير منها يستطيع تحمل
توجد ً
الم َج ّرات كجزيئات معقدة .وكما أن فهمنا
خارج
الرحلة
َ
الم َج ِّري في الكون المحلي يتزايد ،فإن هذه
بين
للفضاء
َ
الم َج ّرات،
الرقعة الشاسعة من الغاز المخلخل تخبرنا عن َ
وكم أن موقعنا في الكون نادر ونفيس■ .
موىل بيبليس معهد علم تليسكوب الفضاء þ ÿىڡ بالتيمور،
مرى ¸يالند  ،21218الواليات المتحدة ¡
االمريكية.
þ
االلكترونيmolly@stsci.edu :
البريد ê
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ب

ا

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرةُ ،
واﻟﻔ َﺮص
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
المقدر النقسامات الخاليا الجذعية في نسيج ما ،ومعدل حدوث
يشير اكتشاف الصلة بين العدد
السرطان إلى أن االحتمال المتفاوت َّلنشوء السرطان في 
االنسجة المختلفة يرجع غال ًبا إلى
الطفرات العشوائية.
ب

ينشأ مرض السرطان نتيجة تراكم التغيرات الجزيئية
التي يسمح اجتماعها للخاليا بالتكاثر بطريقة خارجة عن
السيطرة .وتسهم عوامل عديدة في هذه العملية ،بما في
ذلك الطفرات الجينية الوراثية ¡
واالخطار البيئية ،كالتعرض
االشعاع ،ولكن يمكن أن يظهر السرطان في
للتدخين أو ê
غياب هذه العوامل ،نتيجة للطفرات العشوائية التي تنشأ
أثناء االنقسام الخلوي .1وإضافة إلى ذلك ..يعرف القليل
فقط عن كيفية تأثير كل عامل من عوامل الخطورة على
¡
االنسجة المختلفة ،التي تنشأ السرطانات فيها بتواترات
مختلفة .في مقال ظهر بدورية "ساينس" ،أظهر توماسيتي
وفوجلشتاين 2أن حوالي  %65من االختالفات في معدل
حدوث السرطان بين ¡
االنسجة يمكن تفسيرها ببساطة
المقدر النقسامات الخاليا الجذعية في
االجمالي
بالعدد ê
ّ
هذه ¡
االنسجة .وتشير هذه النتيجة إلى أنه ً
بدال من التأثيرات
البيئية والوراثية ،فإن التراكم العشوائي للطفرات أثناء
تضاعف الحمض النووي هو السبب ¡
االساسي للتغيرات
في معدل االصابة بالسرطان بين ¡
االنسجة.
ê
إن تقدير عدد انقسامات الخاليا الجذعية التي
تحدث في نسيج ما مهمةٌ معقدة .وقد أجرى توماسيتي
وفوجلشتاين بحثا موسعا في ¡
االدبيات العلمية؛ للحصول
ً
ً
¡
على معلومات عن أعداد الخاليا الجذعية في االنسجة
المختلفة .واستخدموا بعد ذلك نماذج رياضية وإحصائية
لتقدير عدد انقسامات الخاليا الجذعية في كل نسيج خالل
االنسان ،وربطوا بينها وبين البيانات المتاحة
متوسط عمر ê
عن معدل حدوث السرطان .ورغم أن أنوا ًعا من السرطان
يقودها بالتأكيد استعداد وراثي أو عوامل خطورة بيئية،
أشار تحليل الباحثين إلى أن هذه العوامل تفسر فقط ثلث
االختالف في معدل االصابة بسرطان بين ¡
االنسجة )الشكل
ê
 .(1وتم تفسير المتبقي باختالف عدد انقسامات الخاليا
الجذعية المقدر حدوثه في ¡
االنسجة المختلفة .ومع ذلك..
َّ
فبعض أنواع السرطان الشائعة الحدوث ،مثل سرطان الثدي
والبروستاتا ،لم يدرج في التحليل ،وهذه ¡
االنواع يجب
ُ
توفر َالبيانات¡ .
االهم من ذلك ..أنه رغم أن
اختبارها عند
هذه الدراسة حاولت شرح االختالف في معدل حدوث
السرطان بين ¡
االنسجة ،لكنها لم تحاول قياس النسبة
المئوية للسرطانات التي تنشأ فقط بسبب التراكم العشوائي
للطفرات ،وهو مقياس مختلف.
تشير هذه الدراسة إلى أن ø
االليات التي تحكم تطور
الخاليا السرطانية تحتاج إلى المزيد من الفهم ،لكي
يمكن التالعب بها لتأخير بدء السرطان¡ .
االسبرين هو أحد
¡
االدوية التي قد تؤثر على ديناميات التطور ،فهو يحمي ضد
¡
3
مجموعة متنوعة من السرطانات  .ينظم االسبرين المؤشرات

تحدد معدل حدوث مرض السرطان ،بما فيها
التطورية التي ِّ
معدالت االنقسام الخلوي ،والموت الخلوي ،4واستمرار
الخاليا الحاوية على معدالت طفرات مرتفعة.5
عتبر النماذج
ê
وباالضافة إلى الدراسات التجريبية ،تُ َ
الرياضية أساسية الستقصاء ديناميات تطور السرطان.6
تحدد كيف
وقد أدت نماذج كهذه إلى نشوء مبادئ عديدة ِّ
تؤثر الطفرات العشوائية واالنتقاء الالحق على ظهور ونمو
الخاليا السرطانية في بعض ¡
االوساط .فعلى سبيل المثال..
تم استخدام النماذج التطورية العشوائية لدراسة نشوء
وانتشار الخاليا الورمية في ¡
االنسجة المتمتعة بالصحة.7,8
وإضافة إلى ذلك ..اس ُتخدمت النماذج التي تأخذ في
الحسبان ديناميات الخاليا الجذعية لدراسة المسارات
التطورية التي تتفادى فيها الخاليا السرطانية ضغوط
تنظيم ¡
االنسجة.9
ومع ذلك ..ال يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
وتسلط دراسة توماسيتي وفوجلشتاين الضوء على بعض
االتجاهات المثيرة لالهتمام ¡
لالبحاث المستقبليةً .
فمثال،
على الرغم من افتراض الباحثين أن الطفرات العشوائية
المسببة للسرطان تحدث أثناء انقسام الخاليا الجذعية،
ِّ
أنه من غير المعروف في الواقع في أي ¡
االنسجة تصبح
إال
10
ً
تحولها إلى خاليا
من
)بدال
،
سرطانية
الجذعية
الخاليا
ُّ
أكثر تماي ًزا( .من الممكن أن تنشأ العالقة التي يشيرون إليها
في أي من االتجاهين ،ربما الرتباط عدد انقسامات الخاليا
الجذعية بعدد االنقسامات التي تتعرض لها الخاليا المتمايزة
الناشئة عن الخاليا الجذعية.
وثمة ثغرة أخرى في معرفتنا ،تتعلق ¡
باالهمية النسبية
لنشوء السرطان من انقسامات الخلية الجنينية ،مقارنةً
باالنقسامات التالية للوالدة .11وعلى الرغم من حدوث
العديد من االنقسامات الخلوية في معظم ¡
االنسجة
المتضمنة في هذه الدراسة بعد الوالدة ،فإن االنقسام
¡
الدبْقي 12ـ
الخلوي الذي يؤدي إلى حدوث الورم االرومي ِ
وهو ورم دماغي عدواني ـ يكاد ال يحدث إطالقا بعد الوالدة،
أيضا أن معدل حدوث
لكن توماسيتي وفوجلشتاين وجدا ً
الورم ¡
االرومي الدبقي يناسب االتجاه نفسه لغيره من أنواع
السرطان التي درساها.
آخرا ،نحن بحاجة إلى فهم طريقة تأثير
أخيرا وليس ً
ً
ضغوط االختيار البيئية المتنوعة على مصير الخاليا
الطافرة التي تنشأ عن طريق الصدفة .ويمكن للظروف
البيئية المكروية ،كاالستجابات المناعية ،االلتهاب أو وجود
الجزيئات المسببة للسرطان ،أن تؤثر على مالءمة طفرات
معينة ،وبالتالي قدرتها على النمو وإحداثها للمرض .قد
تتغير هذه الظروف خالل الشيخوخة ،مسببةً وجود بيئات
مساعدة على نمو خاليا سرطانية .13ورغم أن العالقة التي
الحظها توماسيتي وفوجلشتاين باعثة على االهتمام بالتأكيد،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أ ـ ـا

ب

خلية سرطانية
خطر بي ي

خلية سليمة

الحمض
النووي

طفرة

انقسام خلوي

الشكل  | 1آليات تطور السرطان .أ .يمكن أن يؤدي التعرض للمسرطنات البيئية إلى حدوث طفرات جينية في مجموعة خاليا
مفضيا إلى تخليق خاليا سرطانية )هنا تظهر طفرتان ،وكأنهما كافيتان لنمو الورم ،على الرغم من الحاجة إلى أكثر منهما
سليمة،
ً
االباء إلى ¡
االحوال( .ب .إذا تم تمرير طفرة مرتبطة بالسرطان من جيل ø
في كثير من ¡
اثيا لالêصابة.
ر
و
ا
مستعد
االبن
ر
عتب
ي
بناء؛
اال
ًّ
ًّ
ُ َ
يبدأ نمو الورم إذا اكتسبت هذه الخاليا ـ بشكل عشوائي ـ طفرة ثانية أثناء االنقسام الخلوي .ج .في غياب عوامل الخطورة البيئية
كافيا êالحداث السرطان .يذكر توماسيتي وفوجلشتاين 2أن
واالستعداد الوراثي ،يمكن الكتساب الطفرات العشوائية وحده أن يكون ً
هذا سبب أساسي الختالف معدالت ظهور السرطانات في ¡
االنسجة المختلفة.

واضحا
دورا مركزيًّا
وعلى الرغم من أن لتر
ً
اكم الطفرات ً
في إحداث التباين بين ¡
االنسجة ،إال أننا بحاجة إلى الكثير
من البحث؛ لفك التداخالت متعددة العوامل ،والمعقدة
المفضية إلى المرض.
بحث مميز 14نُشر في عام  1981قد أشار إلى أن
كان ٌ
غالبية أنواع السرطان يمكن درؤها بالتخلص من عوامل
خطورة متنوعة شائعة بين الناس في نمط الحياة ،وأخرى
سلوكية وبيئية ،وسيصبح بالتالي التحكم بهذا القدر من
أمرا ممك ًنا .إن عوامل الخطر تشارك
إمكانية حدوث السرطان ً
بالتأكيد في تسهيل حدوث عديد من حاالت السرطان ،خاصة
االنواع ¡
¡
االكثر شيو ًعا .لذا ..من المنطقي استخدام وجود ـ أو
¡
عدم وجود ـ عوامل الخطر؛ لتحديد االفراد الذين يجب إجراء

مسح مرض السرطان لديهم .وإذا كانت التغيرات الجينية
الموجهات صلةً بالتسرطن ،فعندئذ يجب
العشوائية هي أكثر ّ
تطوير المؤشرات الحيوية وطرق الكشف المبكر عنها؛ لمنع
وفيات السرطان بين جموع الناس.
صعبا ،فالمسح للكشف عن عديد
أمرا ً
قد يصبح هذا ً
من السرطانات المتضمنة في دراسة توماسيتي وفوجلشتاين
صعب في الوقت الحاضر ،خاصة للسرطانات النادرة.
وينجح المسح فقط عندما يتم استيفاء عدة معايير :أن
تتوفر االختبارات للكشف المبكر عن المرض؛ وأن تكون
حساسية االختبار ونوعيته لسرطان معين مرتفعة؛ وأن يكون
الناس على استعداد للخضوع للمسح؛ وأن توجد عالجات
فعالة يمكن تطبيقها على المراحل المبكرة من السرطان؛

ا

ذاﻛﺮات ﻣﻐﺰﻟﻴّﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ
تم اكتشاف أنظمة مغزلية ،تمتد أعمارها إلى ست ساعات ،يمكن استخدامها لبناء شبكات اتصاالت
ك َِّم َّية .وفي حالة فشل االنتقال الضوئي ،يمكن شحنها كعصا ذاكرة ك َِّم َّية.

لم يمر وقت طويل على بداية العام ،التي يكتب فيها
عديد من ¡
االطفال خطابات إلى سانتا كلوز .في أثناء كتابتها،
¡
توجد هذه الرسائل êااللكترونية في ذاكرات ديناميكية الجهزة
الكمبيوتر الخاصة بهم ،قبل أن ترسل عبر ¡
االلياف الضوئية
ُ
¡
إلى القطب الشمالي ،حيث يتم تخزينها على االقراص الصلبة
احتياطيا باستخدام أشرطة التخزين الممغنطة ،أو
ونَ ْسخها
ًّ

نحو ذلك ،حسب ِعلْمنا .تقدم المعلومات الك َِّم َّية إمكانية
االتصال ø
االمن ،ولكن بناء شبكات كمية عملية يعتمد على
تطوير مجموعة مماثلة من الذاكرات طويلة العمر ،مترابطة
لتخزين الب ّتات الكمية )الكيوبتات هي أصغر الوحدات
المنطقية للمعلومات الكمية( .في هذا الصدد ،قام زونج
وآخرون 1بتوضيح كيف تصل فترة العمر الخاصة بالكيوبتات
المشفرة في عزم مغناطيسي )مغزلي( للنوى الذَّ ِّريَّة في
بلورات غيرعضوية إلى ست ساعات ،كما قاموا بتقديم طريق
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لمنع حدوث الوفاة .ويجب أن تفوق فوائد المسح مخاطر
تقديمه لعامة السكان .ويجب أن يكون )العدد المطلوب
إجراء مسح بشأنه( لمنع حدوث حالة وفاة واحدة بالسرطان
مجديًا ،بالنظر إلى الموارد المطلوبة êالجراء المسح على
مجمل السكان )انظر.(go.nature.com/61efy9 :
باختصار ،تؤكد النتائج التي خلص إليها توماسيتي
االليات التطورية ¡
وفوجلشتاين على دور ø
االساسية في حدوث
السرطان ،وقد تؤدي إلى عالجات كيميائية وقائية جديدة
تبطئ آليات النشوء الجارية .ورغم أن فحوص المسح
ـ استنا ًدا إلى عوامل الخطورة ـ تبقى استراتيجية تَ َد ُّخل
تحسن جهودنا للوقاية من السرطان بين الناس
حاسمة ،فإن ُّ
بشكل عام سيتطلب تخليق تقنيات الكشف المبكر■ .
دومينيك وودارز يعمل þ ÿىڡ قسم البيولوجيا البيئية
والتطورية ،جامعة كاليفورنيا ،إرفاين ،كاليفورنيا ،92697
الواليات المتحدة ¡
االمريكية .آن زاوبر تعمل في قسم
واالحصائيات الحيوية ،مركز ميموريَل سلون
الوبائيات ê
كيترينج للسرطان ،نيويورك ،نيويورك  ،10065الواليات
المتحدة ¡
االمريكية.
االلكترونيdwodarz@uci.edu; zaubera@ :
البريد ê
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لالقتران القوي بالضوء .قد تبدو فترة الست ساعات قصيرة
بالمقارنة بفترات تخزين الذاكرات التقليدية ،ولكنها وفيرة
لتشييد ذاكرات كمية للعقد التي تعمل على وصل شبكات
أيضا أنه باستخدام
معا .ومن المدهش ً
االتصاالت الكمية ً
هذه التقنية ،يمكننا ـ بشكل مباشر ـ إرسال كيوبتات من لندن
إلى نيويورك عن طريق الشحن الجوي .وهو أمر يستحيل
حاليا باستخدام الوصالت البصرية.
ً
التشفير الكمي هو وسيلة التواصل باستخدام
المعلومات المشفرة في حاالت ¡
االنظمة الكمية .فهو
يستغل حقيقة أن القيام بأي قياسات للنظم الكمية يؤثر
حتما على حالتها ،مما يتيح للمتصلين التحقق من صحة
ً
متنصت على الخط .الحاالت الكمية هشة
عدم وجود ِّ
إلى حد كبير ،وبالتالي يعتمد التواصل بالكيوبتات عاد ًة
على استخدام الحاالت الفيزيائية ¡السرع الجسيمات في
ً
تفاعال ،وهي الفوتونات .ومع ذلك ..في
الطبيعة وأقلها
نهاية ¡
االمر تتناثر الفوتونات ،أو يتم امتصاصها ،مما يؤدي
المبني على انتقال الفوتونات
إلى الحد من التواصل الك َِّمي ِ
ب

|

ﻣﺎرس

61 | 2 0 1 5

أبـحــاث أ ـ ـا

من م درجات
الحرارة المنخف ة

بلورة
م ناطيس
ليزر

ضوئيا ،وذلك باستخدام ضوء الليزر،
الشكل  | 1الخدمة البريدية الك َِّم َّية .يمكن كتابة الب ّتات الكمية )كيوبتات( المعلوماتية ًّ
لتظهر في شكل إثارات جماعية للعزوم المغناطيسية النووية )المغزلية( لمجموعات ذرية في بلورات ،مثل اليتريوم أورثوسيليكات.
أظهر زونج وزمالؤه 1أن ذرات اليوروبيوم في اليتريوم أورثوسيليكات يمكن أن تحتفظ بحاالتها المغزلية النووية لفترة تمتد إلى ست
ساعات عند درجات حرارة منخفضة ) 2كلفن( في وجود مجال مغناطيسي مختار بدقة )حوالي  1تسال( .يتم شحن منظمات الحرارة
المنخفضة والمغناطيسات التي تنتج تلك المجاالت المغناطيسية جويًّا بشكل روتيني أثناء التشغيل ،وعاد ًة ما تكون مدمجة بما يكفي
لتناسب شاحنة بسيطة .وبالنظر إلى تقنيات اليوم ،قد يكون البريد أفضل طرق إرسال المعلومات الكمية لمسافات طويلة دون فقْد.

الفردية حتى مسافات  200كيلومتر في ¡
االلياف الضوئية،2
و 140كم عبر الفضاء الحر.3
توسيع نطاق هذه المظاهر êالنشاء شبكة كمية آمنة ذات
امتداد عالمي يحتاج إلى إصدار ك َِّمي من مكررات إشارة
االتصاالت لتعزيزاالشارة بشكل دوري¡ .
ولالسف ،المبادئ
ê
¡
مقاوما للتنصت،
الكمي
التشفير
تجعل
التي
االساسية نفسها
ً
االشارات الكمية ،دون إضافة ضوضاء.
ال تسمح بتضخيم ê
وبالتالي ،فالمكررات الكمية ال تتعامل مع البيانات الفعلية
التي يتم نقلها ،فهدفها ـ ً
بدال من ذلك ـ هو المساعدة
على إنشاء تشابك كمي عالي الجودة بين عقدتين بعيدتين
فضائيا
في شبكة ،مما يمكن استخدامه لنقل المعلومات
ًّ
بينهما بشكل آمن .4تتكون شبكة المكرر الكمي من ذاكرات
كمية ،في شكل كيوبتات ذات مرجعية مادية ،متصلة بواسطة
االشاراتً .5
أوال تتشابك
قنوات ضوئية قصيرة ،قليلة فقْد ê
كل ذاكرة كمية مع شعاع ضوئي ،ثم يتم تجميع أزواج هذه
¡
االشعة الضوئية لتتشابك مع الذاكرات ،كما تم توضيحه
في عام  2013باستخدام اثنين من الكيوبتات المشفرة في
االلكتروني للشوائب نيتروجينية القواعد في بلورات
الغزل ê
من الماس ،المفصولة بمسافة ثالثة أمتار .6يمكن ¡الزواج
الذاكرات الكمية المتشابكة أن تشكل "متسلسلة ديزي"؛
لتكون شبكة موسعة من المكررات الكمية ،لكن المكررات
الكمية العملية تتطلب أن يكون لدى الكيوبتات ذات
ان أقوى بالضوء ،وأعمار كمية أطول
المرجعية المادية اقتر ٌ
من تلك التي تحققت حتى ø
االن باستخدام الماس.6
االرضية النادرة ) ذات ¡
تدعم العناصر ¡
االعداد الذرية
 (71-57أحدث تقنيات االتصاالت الضوئية من خالل أجهزة،
¡
االربيوم.
كمكبرات االلياف الضوئية المعتمدة على شوائب ê
ِّ
ويمكن أن يكون لها دور مهم في الشبكات الكمية ،كما
ظهر في التشابك بين الضوء وذرات النيوديميوم في بلورة
اليتريوم أورثوسيليكات  .(YSO)7تم وضع المغزليات النووية
للبراسيوديميوم الموجود في بلورة اليتريوم أورثوسيليكات
في بعض "البقع المنتقاة" لمجال مغناطيسي مطبق ،بحيث
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تصبح المغزليات غير حساسة لتقلبات المجال المغناطيسي
من الدرجة ¡
االولى ،التي من شأنها إفساد حالتها .وعند دمجها
مع فك االقتران الديناميكي ـ قلب المغزليات بانتظام،
êاللغاء الضوضاء منخفضة التردد ـ تُظ ِْهر تلك المغزليات
أعمارا ك َِّم َّية تصل إلى نصف دقيقة عند درجات
النووية
ً
حرارة فائقة البرودة.8
لتحقيق المزيد ،انتقل زونج وزمالؤه إلى ذ ََّرة أخرى
من ذرات ¡
االرض النادرة ،يوروبيوم"ُ ،مط ََّعمة" في بلورة
اليتريوم أورثوسيليكات ،وحددوا الظروف التي تثبط
حساسية المغزليات لتقلبات المجال المغناطيسي حتى
الدرجة الثانية ،مما أنتج توقعات ¡العمار كمية تصل إلى عدة
دقائق .ومع استعداد الباحثين لمفاجأة ،إال أنهم وجدوا
أعمارا تمتد حتى ست ساعات عند درجة حرارة حوالي 2
ً
كلفنً ،
باالضافة إلى تأمين
بدال من دقائق .يعود ذلك إلى أنه ê
استجابة البقع المنتقاة لضجيج المجال المغناطيسي ،فإن
أيضا
المجال المغناطيسي الكبير المطبق ) 1تسال( ثبط ً
التقلبات المحيطة في المنطقة المجاورة مباشرة لذَ َّرة
اليوروبيوم؛ مما وفَّر حماية مزدوجة.
على الرغم من أن المغزليات النووية في بلورة اليتريوم
أورثوسيليكات لها إمكانات غير عادية ،كتطبيق للذاكرات
الكمية ،فال زالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل "لكتابة"
الكيوبتات فيها باستخدام وسائل ضوئية .وهناك طرق
عديدة لتحقيق ذلك .إحدى تلك الطرق تكون من خالل
قيام شعاع ليزر بدفع االنتقال الضوئي بين حالتي طاقة
في مجموعة من الذرات ¡
االرضية النادرة ،بينما ينتظر كاشف
وصول فوتون مفرد منبعث من مجموعة الذرات تلك بطول
موجي أو اتجاه مختلف عن الخاص لشعاع الليزر .وعندما
يحدث ذلك ،فإن نمطًا معي ًنا من êاالثارة الكمية يصبح مطبو ًعا
المغزليات النووية )على سبيل المثال ،تخيل
في مجموعة
ّ
البلورة تتبع نمطًا شريطيا(ø .
االن ،إذا قمنا
في
المغزليات
أن
ًّ
ـ ً
بدال من ذلك ـ بالبحث عن فوتون في نمط تداخل ضوئي
منبعث من اثنتين من هذه المجموعات ،فمن الممكن أن

نطبع الحاالت المتشابكة عبر البلورتين ø
)واالن ،المغزليات
في نمط شريطي في إحدى البلورتين ،ونمط عادي في البلورة
¡
االخرى ،والعكس بالعكس ،مثل اثنين من أزواج جوارب عيد
الميالد التي اختلطت قبل تغليفها(.
للمكررات الكمية ،وهو التعامل مع
هناك تَ َح ٍّد آخر
َّ
¡
االخطاء ـ مثل فقدان الفوتون ـ التي يمكن تقليلها باستخدام
سجل للكيوبتات العديدة المقترنة ،الموجودة عند العقد
ذات المرجعية المادية .مما يسمح للحاالت المتشابكة
المتعددة منخفضة الجودة عبر العقد البعيدة أن تتحول
إلى حالة متشابكة عالية الجودة ،خالل عملية تُعرف باسم
تصفية التشابك .9والغزل النووي  5/2لذرة اليوروبيوم له
تعقيدا لما وراء حالتي
ستة مستويات طاقة ،مما يسبب
ً
كيوبت بسيطة ،يمكن استخدامها لهذه التصفية.
وباالضافة إلى وضع حجر ¡
االساس للمكررات الكمية
ê
الضوئية ،فإن هذه ¡
االعمار الطويلة تزيد من إمكانية وجود
بديل مثير لالهتمام لنقل الكيوبتات :النقل المادي للبلورة
بدال من استخدام ¡
التي تحتوي على الكيوبتً ،
االلياف
وحتما ،في خالل ست ساعات
الضوئية êالرسال الكيوبتاتً .
يمكن السفر إلى أبعد بكثير من مسافة الـ 200كم التي تحد
حاليا .وإرسال هذه البلورات عبر
االتصاالت الكمية الضوئية ًّ
البريد سيكون ببساطة أدق تقنيات )نقل كيوبت( المتاحة
اليوم )الشكل  .(1ومع ذلك ..ليس من المرجح أن تصبح
وسيلة واسعة االنتشار لالتصال الكمي بمجرد êاالدراك الكامل
للمكررات الكمية¡ ،
لالسباب نفسها لعرض الحزمة الترددية
االلكتروني على
والسرعة التي تكمن وراء شعبية البريد ê
حساب البريد العادي .التطبيق ¡
االكثر مالءمة للذاكرات
الكمية المحمولة المعتمدة على المغزلية ،هو تهيئتها
للناقالت ،واستخدامها لال êبقاء على المعلومات الكمية
لفترات محدودة عندما يفقد االتصال الضوئي الكمي.
إذًا ،ماذا عن التطبيقات ¡
االخرى للذاكرة ،مثل المال
الك َِّمي ،أو جوازات السفر الكمية ،التي من شأن أرقامها
التسلسلية استغالل "عدم القدرة على التنبؤ" بالحاالت
الكمية؛ لمنع النسخ المزيفة؟ تتطلب هذه االستخدامات
وأعمارا كمية تمتد إلى أشهر
عاد ًة درجة حرارة الغرفة
االعمار التي ًتمت مالحظتها حتى ø
وسنوات ،لكن أطول ¡
االن
عند درجة حرارة الغرفة كانت )حوالي  40دقيقة( لنويّات
مغزلية في السيليكون .10قد تبدأ سلطات الحدود ø
االن في
القلق بشأن القواعد التنظيمية الدولية )والضرائب( لنقل
المعلومات الكمية بين الدول ،ولكن من غير المرجح أن
يحتاجوا إلى البحث في حقيبتك اليدوية عن الكيوبتات
ø
حتى االن فقط■ .
جون مورتون يعمل þ ÿىڡ مركز لندن لتقنية النانو وقسم
واال 0
لكرىونية ،كلية لندن الجامعية،
الهندسة الكهربائية ê
لندن  ،WC1H0AHالمملكة المتحدة .كالوس مولمر
يعمل في قسم الفيزياء والفلك ،جامعة آرهوس،
آرهوس  ،8000الدنمارك.
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ﺳﺒﺮ أﻏﻮار ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺨﺸﺐ
ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر
المكون
يتيح تعريف الشبكة الجينية التنظيمية ،التي تتحكم في تكوين النسيج الوعائي الخشبي ـ
ِّ

االساسي للخشب ـ ً
سبال جديدة للتحكم في الكتلة الحيوية النباتية.
أ

ب

ا

ب

تُ َع ّد مواد السليلوز ،والهيميسيليلوز ،واللجنين بوليمرات
رئيسة مسؤولة عن تشكيل أغلب الكتلة الحيوية للنبات.1
وتُعتبر هذه البوليمرات الحيوية مصادر متجددة êالنتاج
¡
االلياف الطبيعية ،بجانب الورق ،والوقود الحيوي.2
3
أوضح الفريق البحثي لتيلور -تيبلز وزمالئه تعريف
الشبكة التنظيمية الجينية التي تتحكم في تخليق هذه
البوليمرات الحيوية في خاليا النسيج الخشبي لجذر نبات
 Arabidopsis thalianaكنموذج للبحث.
إن الخشب هو النسيج النباتي الذي يقدم الدعم
ّ
الميكانيكي للنبات ،والعامل ¡
االساسي في نقل الماء
والمواد الغذائية من أنسجة الجذر إلى أنسجة الساق.
ولتأدية هذه الوظائف المهمة ،تقوم خاليا الخشب
1
مقو وداعم ،يُدعى جدار الخلية الثانوي
بترسيب تركيب ٍّ
)الشكل .(1وتتكون ُجدر الخلية الثانوية بالخشب في
¡
االساس من السليلوز ،والهيمسيليلوز ،واللجنين.
يُك َِّون السليلوز شبكة ألياف تتحمل الضغط ،مغطاة
بالهيميسليلوز ،ومغروسة في اللجنين؛ لتوفير الدعم
الميكانيكي والصالبة )أشبه بقضبان الصلب داخل
الخرسانة المسلحة( .ومع ذلك ..يظل وجود اللجنين
هو العائق الرئيس الستخراج السكريات من السليلوز
والهيميسليلوز ،الستخدامها في الوقود الحيوي .2ومن
آلية التحكم في نسب
هنا ،يمكن استنتاج أن استيعاب ّ
فرصا
يتيح
قد
النبات
هذه البوليمرات الحيوية في أنسجة
ً
êالعادة تصميم النباتات لالستخدام كوقود حيوي.
تتحكم خاليا الخشب في الوفرة النسبية للبوليمرات
الحيوية جزئيا من خالل تنظيم التعبير الجيني التي
االنزيمات لتخليق البوليمرات .4وتتحكم بروتينات
تُشفّر ê
عامل النسخ ـ التي تحمل اسم المحفزات ـ في التعبير
الجيني ،عن طريق ربط تتابعات الحمض النووي بالقرب
من الجينات .وقد تم التعرف على عدد من عوامل النسخ
التي تتحكم في التعبير عن جينات منفردة تنظم إنتاج
السليلوز ،والهيميسليلوز ،واللجنين .وعلى خالف النطاق
الصغير للنهج السابق ،وهو التعرف على كل جين على
مقد ًما بذلك صورة عالية الدقة للتفاعالت التنظيمية
حدةِّ ،
المحتملة بين عوامل النسخ المرتبطة بخاليا الخشب
¡
واالهداف الجينية الخاصة بها ،تبنى تيلور-تيبليز وزمالؤه
مقاربة شبكية عن طريق مراقبة ما يزيد على  460عامل
مع َّبر عنها في خاليا النسيج الخشبي للجذر في
نسخ َ
نبات  A. thalianaلقدرتها على ربط محفزات حوالي 50
إن هذه الجينات تشفر جميع
جي ًنا َّ
محد ًدا سلفًا ،حيث ّ
مكونات جدار الخلية ،بجانب عوامل نسخ أخرى تدخل
في تكوين الخشب .ويقدم هذا التحليل واسع المدى
نظرة رائعة للعملية التنظيمية ،كاشفًا عن شبكة عالية

مادة خاللية محببة
جدار الخلية
األولِ ي
ّ
جدار الخلية
الثانوي

الشكل  | 1بناء جدار الخلية الثانوي .الجدار الخلوي لخاليا
النسيج الخشبي )الخلية المتغلظة الموضحة تم إنماؤها
معمليا( يحتوي على عدة طبقات مشتملة :مادة خاللية خارجية
ًّ
محببة ،جدار خلوي أولي بشكل أساسي من سليلوز البوليمر
الحيوي ،وجدار خلوي ثانوي داخلي من لُييفات دقيقة من
السليلوز واللجنين .وقد قام تايلور-تيبلز وزمالؤه 3بتوصيف
الشبكة الجينية التنظيمية التي تحدد إنتاج البوليمرات الحيوية
للخشب) .الشكل مقتبس من المرجع السابع(.

الترابط ،مكونة من حوالي  240جي ًنا وأكثر من  600تفاعل
جديد بين الحمض النووي والبروتينات.
تظهر الشبكة التنظيمية للنسيج الخشبي أن كل جين
لجدار الخلية مرتبط في المتوسط بخمسة عوامل نسخ
مختلفة ،كل واحد منها ينتمي إلى واحد من  35مجموعة
محددة من البروتينات التنظيمية .وهذه الترتيبات
تمدنا بعدد ضخم من التركيبات المحتملة،
التنظيمية ّ
التي يرى فريق بحث تيلور-تيبلز أنها محورية في تكامل
المؤشرات البيئية ،مثل التحورات في تركيز الحديد ،أو
الملح ،في تعبير عوامل نسخ محددة تسمح الستخدام
شبكات فرعية في أقلمة االستجابة الخلوية لهذه الظروف.
أيضا أن فئة كبيرة من عوامل النسخ ال
أوضحت الشبكة ً
تكون سلسلة من
بل
بسيطة،
خطية
تُ َع ّد جز ًءا من مسارات
¡ ّ
مسارات التغذية ¡
االنساق التنظيمية
االمامية  .FFLsهذه
¡
جيدا في بيولوجيا االنظمة ،وعاد ًة ما تشمل عامل
معروفة ً
نسخ يتحكم في التعبير عن عوامل النسخ ¡
االخرى ،التي
تنظم مجتمعةً مجموعة الجينات المستهدفة .فعلى سبيل
المثال ..وجد الباحثون أن عامل النسخ  E2Fcيرتبط بأكثر
محفزا ،بما في ذلك محفزات الجينات المشفرة
من 20
ً
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باالضافة
لعوامل النسخ  ،VND6و ، VND7وê ،MYB46
إلى تلك المصاحبة êالنتاج السيليلوز ،والهيميسيليلوز،
واللجنين .ورغم أن مسارات التغذية ¡
االمامية شائعة في
النظم الحيوية ،5إال أنها وفيرة بشكل ملحوظ في شبكة
النسيج الخشبي ،حيث إنها تحدث ما يقرب من 100
مشاركة بشكل متكرر في تكوين تتابعات من
مرة .كما أنها
مسارات التغذية ِ ¡
االمامية .فعلى سبيل المثال ..تُظ ِْهر
كثير من
الشبكة أن  VND7و MYB46مرتبطان بمحفزات ٍ
الجينات المستهدفة لعامل النسخ . E2Fc
إذن ،لماذا يوجد الكثير من مسارات التغذية ¡
االمامية؟
ال توجد تلك المسارات في ¡
االنظمة المعقدة فقط ،لكن
حتى في ¡
االنظمة البسيطة التي تحوي ثالثة مكونات

فقط ،توجد طرق عديدة ممكنة لربطها .6من المعروف
أن مسارات التغذية ¡
االمامية لها اتجاه مباشر )حيث ينظم
فيها عامل نسخ الجين المستهدف( ،وآخر غير مباشر
)وفيها ينظم عامل النسخ نفسه ً
وسطيا ،ينظم
عامال آخر
بدوره الجين المستهدف( .ولمسارات التغذية ًّ ¡
االمامية
"المترابطة" ،يكون لالتجاهين المباشر وغير المباشر
التأثير الكلي نفسه على الجين المستهدف )فكالهما
ينشط أو يثبط عملية التعبير الجيني( ،بينما في مسارات
التغذية ¡
االمامية "غير المترابطة" نجد أن أحد النوعين
ø
ينشط ،واالخر يثبط .وقد أظهر التمثيل الرياضي لهذه
المسارات أنه يمكن لترتيبات مختلفة أن تنتج مجموعة
من االستجابات من الجينات المستهدفة .فعلى سبيل
المثال ..تستطيع مسارات التغذية ¡
االمامية المترابطة
أن تحمي ضد االستجابات غير المرغوبة للتقلبات في
المدخالت ،بينما يمكن لمسارات التغذية ¡
االمامية غير
ُ
6
تسرع االستجابات الخاصة بالنسخ  .وفي
المترابطة أن ّ
حالة شبكة النسيج الخشبي ،يمكن أن يؤدي مسار تغذية
أمامي إلى تنظيم محكم لعملية التعبير الجيني بالجدار
الخلوي ،ومن ثم تعزيز تحفيز عملية تصنيع جدار الخلية
الثانوي في عملية انتقالية ،بحيث تمنع ترسب مادة جدار
الخلية الثانوي في غير خاليا النسيج الخشبي.
ليس ممك ًنا بعد التحديد الدقيق ¡النواع مسار
التغذية ¡
االمامية الموجود في الشبكة التنظيمية للخشب
¡
الموصوفة ،حسب بحث تايلور-تيبلز وزمالئه ،النه على
الرغم من أن التكنولوجيا التي استخدمها فريق البحث قد
مكَّ نتهم من تحديد نقاط تفاعل ،إال أنها ال تستطيع التنبؤ
بكون نقاط التفاعل هذه لها عالقة بتنشيط النسخ ،أم
تثبيطه ،لكن تلك النقاط نجحت في تزويد الباحثين بإطار
¡
لالبحاث المستقبلية المعنية بتوصيف التفاعالت الرئيسة
فيما يخص طريقة البحث التي تستهدف كل جين على
باالضافة إلى تحديد التركيب التنظيمي الدقيق.
حدةê ،
وهذا سيفتح المجال للتعرف على طرق التحكم في هذه
الشبكة؛ لهندسة مختلف الخواص الخلوية ،وتطوير أنواع
نباتية جديدة تُستخدم في الوقود الحيوي .كما يساعد
أيضا على فهم سبب صعوبة التعرف
وصف الشبكة ً
على عوامل نسخ النبات بالفحص الجيني ،بسبب الوفرة
الوظيفية بين ُمنظِّمات تخليق جدار الخلية الثانوي .وهذه
المعرفة يمكن أن تستخدم ø
االن êالجراء فحوص مستهدفة
ُ َ
أكثر دقة لوظيفة الجينات ،عن طريق خلق تركيبات من
الطفرات ،بإمكانها التغلب على هذه الوفرة الجينية■ .
É
أنتوىى بيشوب ،ومالكولم بينيت من مركز بيولوجيا
¸
النبات التكاملية ،جامعة نوتنجهام ،ساتون بونينتون
 ،LE12 5RDالمملكة المتحدة.
االلكترونيanthony.bishopp@nottingham. :
البريد ê
ac.uk; malcolm.bennett@nottingham.ac.uk
ب
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تقريبا .ومنذ ذلك الوقت ،أصبح استخراج
 1940و1960
ً
أدوية جديدة من هذه المصادر ممارسة متناقصة المردود،
¡الن الهياكل نفسها يعاد التعرف عليها بشكل روتيني أثناء
المسوح .ولمواجهة هذا االتجاه ،تحولت الصناعة الدوائية
نحو المركّبات الصناعية في ثمانينات القرن العشرين،
مشفوعة بأساليب المسح المستندة إلى الهدف .وعلى
الرغم من كونها ناجحة جدا في اكتشاف ¡
االدوية ¡المراض
ًّ
أخرى ،فشلت هذه االستراتيجية ـ في غالبيتها ـ في تقديم
مضادات حيوية 6,7محفّزة العودة إلى مسح المنتجات
الطبيعية الميكروبية.8
إن مشكلة هذه المسوح التي تعيد إظهار الهياكل
الكيميائية نفسها مرارا وتكرارا قد تكون شديدة الصلة ¡
باالمكنة
ً
فبكتيريا ً ¡
االكتينومايستات ،Actinomycete
التي نبحث فيها.
خاصة ¡
تكون جراثيم وتعيش في التربة،
التي
جناس
اال
ّ
¡
كانت تشكِّل منذ فترة طويلة الدعامة االساسية الكتشاف
المضادات الحيوية .وهي سهلة االستزارع في المختبر،
لكنها تمثل جز ًءا ضئيال فقط من التنوع الجيني الميكروبي في
التربة؛ والغالبية العظمى من ¡
االنواع الموجودة في العينات
البيئية ال يمكن استزراعها بسهولة ،ويُعتقَد أن هذه "المادة
ّ
مستغل من
مصدرا غير
المظلمة" الميكروبية 9قد تمثل
ً
هياكل المضادات الحيوية الجديدة.
سيكون أحد طرق الوصول إلى هذه المركبات هو إنشاء
مكتبات جينومية كبيرة تمثل أنوا ًعا ميكروبية متعددة ،ثم
التعبير عن هذه الجينات في الكائنات المضيفة ¡
االخرى.
وثمة أسلوب آخر ،هو تطوير تقنيات استزراع جديدة .وقد
قادت مجموعة البحث التي تقدم البحث الحالي عدة
أساليب الستزراع ¡
االصناف النادرة ،ومن ضمنها النمو في
¡
¡
االوساط الطبيعية .أحد هذه االساليب ينطوي على الرقاقة
10
الذكية  – iChipكأداة مصغرة متعددة الحجيرات؛ من أجل
االنتاجية للخاليا النادرة في مصادرها البيئية
استزراع عالي ê
مباشرة ،وبالتالي إثراء ¡
االنواع التي تتطلب ظروفًا ال يسهل
تكرارها باستخدام أساليب المختبر التقليدية.
استعمل لينج وزمالؤه هذه التقنية لعزل عشرة آالف
ساللة بكتيرية من التربة ،وأعدوا منها خالصات ،اختبروا
كبح نمو ) Staphylococcus aureusنوع من
قدرتها على ْ
البكتيريا الممرضة التي تنتمي إلى صف إيجابيات الجرام(.
وقد اش ُتق أحد المستخلصات التي تبدي فعالية واعدة من
بيتا بروتيوبكتيريوم سلبية الجرام ،التي أطلق الباحثون

1. Turner, S., Gallois, P. & Brown, D. Annu. Rev. Plant
Biol. 58, 407–433 (2007).
& 2. Somerville, C., Youngs, H., Taylor, C., Davis, S. C.
Long, S. P. Science 329, 790–792 (2010).
3. Taylor-Teeples, M. et al. Nature 517, 571–575 (2015).
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ﻣﻀﺎد ﺣﻴﻮي ﺟﺪﻳﺪَ ..ﻋ ِﺼ ّﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ت ََمكَّن َم ْسح عشرة آالف ساللة بكتيرية اس ُتزرعت في بيئة التربة الطبيعية من الكشف عن مضاد حيوي
قوي الفعالية .وبما أن هذا المركَّب يستهدف جزيئات الدهون ،فربما تصبح مقاومته صعبة.

نحن بحاجة إلى مضادات حيوية جديدة .فمسؤولو
الصحة العامة في جميع أنحاء العالم يقرعون ناقوس
خطر يعلن أن تطورات الطب الحديث عرضة لخطر
داهم في مواجهة المقاومة المستجدة للجراثيم تجاه
حاليا .1,2ورغم هذه
المضادات الحيوية الموجودة
ًّ
واالدراك الواسع للمشكلة،
االكلينيكية الملحةê ،
الحاجة ê
فهناك عدد قليل من المضادات الحيوية الجديدة القادمة
إلى السوق ،وذلك بسبب انخفاض مشاركة قطاع اكتشاف
االدوية في هذا المجال ،وغياب ¡
¡
االساليب المبتكرة
3
يقدم لينج وزمالؤه
لتحديد المركبات الرائدة .هكذا ّ
التحديَ ْين في تقريرهم الخاص
الحلول الممكنة لكال
ِّ
باكتشاف نوع من بكتيريا التربة "غير قابلة لالستزراع"
ينتج مضا ًّدا حيويًّا لم يظهر أي دليل على تحريض تطور
المقاومة التلقائية بأهدافه البكتيرية.
إن اكتشاف ¡
االدوية عمل مكلف .والمضادات الحيوية،
¡
¡
خالفًا لمعظم أصناف االدوية االخرى ،عرضة لتطور
المقاومة بطبيعتها .لذا ..يجب على مكتشفي المضادات

الحيوية أن يكافحوا آلية "التدمير الذاتي" التي تتميز بها،
والتي يمكن أن تبرز في أي وقت ،مما يجعل تقدير عائدات
صعبا .وإضافة إلى ذلك ..ينصح الممارسون
أمرا ً
االستثمار ¡ ً
االمراض المعدية ومسؤولو الصحة العامة بعدم
في مجال
االستخدام الزائد للمضادات الحيوية الجديدة ،بهدف
إبطاء تطور المقاومة ،وهذا يؤدي إلى تناقص مبيعات أي
وتقديرا لهذه التحديات ،تتوالى المبادرات
منتج جديد.
ً
التشريعية المصممة لتحفيز االستثمار التجاري في
اكتشاف المضادات الحيوية.4
وإلى جانب غياب الحماس في مجال الصناعات
الدوائية ،هناك تحدي اختيار المركبات االبتدائية لمرحلة
اكتشاف تطوير المضادات الحيوية .غالبية المضادات
الحيوية الناجحة هي منتجات ميكروبية طبيعة ،أو من
مشتقاتها ،ومنذ اكتشاف المضادات الحيوية ¡
االولى في
بدايات القرن العشرين ،كانت بكتيريا التربة والفطريات
هي مصدر المضادات الحيوية .5والحقيقة أن معظم
حاليا
الهياكل الكيميائية للمضادات الحيوية المستعملة ًّ
اك ُتشفت أثناء فترة يُطلق عليها اسم العصر الذهبي
للمضادات الحيوية ،وهي الفترة التي تمتد بين عامي
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االلكترونية
الشكل  | 1الطريق إلى مضاد حيوي جديد .استخدم لينج وزمالؤه الرقاقة ê
طوروها من أجل استزراع عشرة آالف نوع بكتيري في بيئة التربة الطبيعية،
 iChipالتي سبق أن ّ
ثم غطّوا مستخلصات من هذه البكتيريا ببكتيريا Staphylococcus aureus؛ لكي يحددوا
المستخلصات المحتوية على مركّبات يمكنها قتل هذه البكتيريا الممرضة .أ َّدى هذا إلى تحديد
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عدد من البكتيريا المرشحة êالنتاج المضاد الحيوي .وباستخدام التنقية الموجهة بالفعالية ،التي
تمت فيها تجزئة المستخلصات المرشحة باستعمال عدة تقنيات ،وقياس فعالية المضاد الحيوي
على امتداد الوقت ،تمكَّن الباحثون من تحديد بكتيريا  ،Eleftheria terraeباعتبارها منتجة لمضاد
حيوي جديد ،يُدعى )تيكسوبكتين(.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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عليها اسم  .Eleftheria terraكشفت تنقية المضاد الحيوي
الذي تنتجه هذه البكتيريا وتصميمه البنيوي ،الذي يُطلَق
عليه اسم تيكسوبكتين ،teixobactinعن هيكل كيميائي
حاليا )الشكل .(1
مختلف عن المضادات الحيوية الموجودة ًّ
وتشير النتائج إلى أن أساليب كهذه الستخراج الميكروبات
من التربة قد تكشف عن خزان من هياكل المضادات الحيوية
الجديدة .وتشير تجارب المؤلفين إلى أن تيكسوبكتين
يمارس تأثيراته المضادة الحيوية عن طريق االرتباط باثنين
من سالئف بوليمرات الجدار الخلوي البكتيري :الدهن II
تفسر
) ببتيدوجليكان( ،والدهن ) IIIحمض التيكويك(ِّ .
خاصية االرتباط هذه فعالية المركب ضد البكتيريا إيجابية
الجرام ،التي تحتوي على طبقة سميكة من الببتيدوجليكان
في جدارها الخلوي الذي يحتوي على حمض التيكويك،
وغياب فعاليتها ضد معظم البكتيريا سالبة الجرام،
المحاطة بغشاء خارجي غير نافذ للدهون  ،IIيفتقر إلى
حمض التيكويك .وأظهر الباحثون أن عالج الفئران المصابة
بعدوى  S. aureusأو ) Streptococcus pneumoniaنوع
البكتيريا الذي يسبب عدوى القسم العلوي من الجهاز
التنفسي( بواسطة تيكسوبكتين قد خفف حالة العدوى،
دون ُس ِّم َّية واضحة .وإضافة إلى ذلك ..فإن جهود الباحثين
لتوليد طفرات مقاومة للتيكسوبكتين في البكتيريا إيجابية
الجرام المستهدفة لم تكلل بالنجاح.
يرجع السبب لغياب مقاومة البكتيريا للتيكسوبكتين إلى
أن مقاومة المضادات الحيوية ال تنشأ ضد ¡
االنواع التي
تستهدف الجزيئات الدهنية الالزمة لبناء جدار الخلية،
مقارنةً بتلك التي تستهدف البروتينات .تضطلع الخلية
بمهمة تخليق الدهون من سالئف عضوية ،في حين تكون
جينات ترميز البروتينات عرضة لحدوث طفرات ،تتولد
عنها هياكل ال يستطيع المضاد الحيوي استهدافها ،وهو
ما يكسبها ميزة البقاء في وجوده.
أيضا بسالئف دهون الجدار
يرتبط الفانكومايسين ً
الخلوي ،ولم تتطور المقاومة لهذه المضادات الحيوية في
عاما على اكتشافه
المستشفيات قبل مرور ما يقرب من ً 40
في عام  ،1953عندما نشطت بطريقة ما آلية المقاومة
الذاتية التي تستخدمها البكتيريا المنتجة للفانكومايسين ـ
ربما عن طريق نقل الجينات ¡
االفقي ـ والتقاطها من قبل
السالالت المسببة ¡
لالمراض .11ويبدو أن ُم ِنتج التيكسوبكتين
تعرف عليه لينج وزمالؤه ـ ال يتطلب آلية محددة
ـ الذي ّ
للمقاومة الذاتية ،وذلك بسبب وجود الغشاء الخارجي،
وبالتالي فإن االلتقاط الحتمي لوحدة المقاومة الذاتية من
االنواع ¡
قبل ¡
االخرى يبدو غير مرجح.
¡
يبقى أن نرى ما إذا كانت آليات المقاومة االخرى تجاه
التيكسوبكتين موجودة في البيئة ،أم ال ،ولكن النتائج التي
توصل إليها الباحثون تشير إلى أن البحث المنهجي عن
بكتيريا سلبية الجرام تنتج مضادات حيوية تستهدف جدار
الخلية إيجابية الجرام قد يُ َمكِّن من العثور على مضادات
تحدد المسوح
حيوية أخرى "خفيفة المقاومة" .وقد ِّ
المتبادلة لمنتجي إيجابيات الجرام من أجل المكونات
¡
االساسية للغشاء الخارجي سلبي الجرام بطريقة مشابهة
عوامل واعدة ضد العوامل الممرضة من هذا الصف
البكتيري .وهكذا ،في حقل يهيمن عليه الموت والظالم،
يمنح عمل لينج وزمالئه ¡
االمل في إمكانية مزج االبتكار
واالبداع؛ لحل أزمة المضادات الحيوية■ .
ê
جرىارد رايت من قسم الكيمياء الحيوية وعلوم الطب
¸
0
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ﺑﻮﺻﻠﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد

اكتشاف جهاز المالحة العصبية ثالثي 
ُ
االبعاد في مخ الثدييات الضو َء على كيفية تحديد الثدييات
سلَّط
التجاهاتها في البيئات المعقدة.
ا

ب

تواجه جميع الثدييات تحديًا في التنقل في البيئات المعقدة
ثالثية ¡
االبعاد ،سواء أكانت تتأرجح بين الغصون في الغابات،
¡
أَم تختبئ في أنفاق تحت االرض .فكيف يمكن للمخ الحفاظ
على االحساس بالمكان واالتجاه في بيئة ثالثية ¡
االبعاد؟
ê
ورد فنكلستاين وزمالؤه 1أن الخفافيش لديها بوصلة عصبية
يُ ِ
داخلية تتبع االتجاه في البيئة ثالثية ¡
االبعاد أثناء التنقل
السطحي والطيران.
تحتوي منطقة الحصين والمنطقة المجاورة لها في المخ
معا ركيزة الجهاز
على أربعة أنواع من الخاليا العصبية ،تشكل ً
المالحي للثدييات :خاليا المكان ،والخاليا الشبكية ،وخاليا
الحدود وخاليا اتجاه الرأس .توفر خاليا المكان والخاليا الشبكية
وخاليا الحدود معلومات عن الموضع والمسافة والهندسة
الخاصين بالبيئة المحيطة على التوالي .أما خاليا اتجاه الرأس،
فتوفر معلومات خاصة بالتحرك في البيئة المحيطة التي تعتبر
بمثابة بوصلة المخ .اكتشفت خلية اتجاه الرأس في عام
 1984في الجزء الظهري للمكون ¡
االمامي ِمن ِمرفَد الحصين
في المنطقة المجاورة للحصين 2,3في مخ الفأر .وتستجيب
اتجاها معي ًنا في المستوي
هذه الخلية أينما اتخذ الحيوان
ً
¡
)الس ْمت(.
االفقي َّ
سجل فنكلستاين وزمالؤه النشاط العصبي في الجزء
َّ
الظهري للمكون ¡
االمامي ِمن ِمرفَد الحصين في الخفافيش
عندما كانت تزحف بشكل عمودي فوق أسطح مستوية.
قياسيا؛ لتحديد خاليا
استخدم الباحثون بروتوكول تسجيل
ًّ
اتجاه الرأس في الفئران ،2,3ولكن بإضافة تقنية متقدمة ،وهي
جهاز تتبع مكَّ نهم من تحليل ثالثي ¡
االبعاد التجاه الرأس.
ُّ َ َ
عديدا من الخاليا
وكما هو الحال في الفئران ،فقد وجدوا ً
التي استجابت التجاه الحيوان في السمت ،لكنهم وجدوا
أيضا أنوا ًعا من الخاليا التي تستجيب لالنحدار )االتجاه
ً
العمودي( ،وااللتفاف ،ومجموعات من محورين أو ثالثة
نسبيا من الخاليا لاللتفاف ،وربما
محاور .استجاب عدد قليل ًّ
لم يكن ذلك بالصدفة ،فمن النادر أن تدور الخفافيش حول
محور التفاف أثناء الطيران .ولذا ..فقد ركز الباحثون بشكل
أساسي على السمت واالنحدار.
بعد ذلك ،قام الباحثون بقلب الخفافيش ر ًأسا على
عقب .ولكي نفهم أهمية هذا ¡
االمر ،يجب أن ننظر إلى
مناورة هبوط نموذجية ،يبدأ فيها الخفاش بالتحليق نحو
الجانب الشرقي من الكهف ،ثم يقلب نفسه ويهبط
مواج ًها ناحية الغرب )الشكل1أ( .ولو أن خاليا اتجاه الرأس
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تستجيب فقط التجاه الحيوان بالنسبة للمعالم الخارجية؛
فورا من الخاليا التي تمثل الشرق
ل َت َح َّو َل النشاط العصبي ً
إلى تلك التي تمثل الغرب عند مرور الخفاش بالنقطة
التي يغير عندها اتجاهه في المستوى ¡
االفقي من الشرق
ِّ
إلى الغرب؛ مما تنتج عنه شبكة خلوية غير مستقرة .كان
من المدهش أن يكتشف فنكلستاين وزمالؤه أن الخلية
نفسها المضبوطة على اتجاه الشرق عندما كان الخفاش في
وضع مستقيم ،ضبطت تجاه الغرب عند انقالبه .وبالتالي،
فخاليا ترميز السمت وتلك المضبوطة على اتجاه معين
عصبيا أثناء مناورة الهبوط السابق ذكرها؛
ستظل نشطة
ًّ
محافظةً على تمثيل مستقر لالتجاه .ورغم ذلك ..فعند
تج ُّنب مشكلة واحدة ،تنشأ أخرى .كيف يمكن للحيوان قياس
اتجاهه ،إذا كانت خاليا ترميز السمت تستجيب التجاه ما
عندما يكون الحيوان في وضع مستقيم ،وتستجيب لالتجاه
المعاكس عندما ينقلب ر ًأسا على عقب؟ وجد فنكلستاين
وزمالؤه أن مجموعة الخاليا المضبوطة باالتجاه العمودي
تغطي نطاق االنحدار ً
كامال في زاوية  360درجة .وبالتالي،
فإن تقاطع الخاليا النشطة المضبوطة باالتجاه العمودي مع
الخاليا المضبوطة بالسمت يوفر اتجاها دقيقًا ثالثي ¡
االبعاد،
ً
مستقيما أو مقلوبًا.
وينبئ الخفاش بوضعه
ً
ً
إجماال إلى أن مخ الخفاش يستخدم نظام
تشير النتائج
حلقيا )علي شكل كعكة الدونت( لتوجيه نفسه.
إحداثيات ًّ
االحداثيات
ولهذا النظام ميزة كبيرة ،بالمقارنة بنظام ê
¡
فهما ـ حيث إن النظام الحلقي مستمر
الكروي ـ االسهل ً
في نطاق  °360×°360من االنحدار والسمت .وفي المقابل،
االحداثيات الكروي الذي تستجيب فيه الخاليا
يؤدي نظام ê
المضبوطة بالسمت التجاه معين ،بغض النظر عن
االنحدار ،إلى تحوالت مفاجئة مخلّة باالستقرار ،تحدث
عند مرور الحيوان خالل كل قطب )الشكل 1ب ،ج(.
يعبر عن السمت في خاليا اتجاه الرأس عاد ًة من خالل
شبكة متصلة ،تكون وصالتها ¡
االقوى بين الخاليا المنشطة
تصور هذا النموذج باعتباره
في اتجاهات متماثلة .يمكن ُّ
معا  360درجة كاملة
تمثل
حلقة من الخاليا المتصلة التي
ً
من السمت .وبالتالي ،فكلما دار الحيوان في المستوى
¡
تدريجيا حول الحلقة،
االفقي؛ يتحرك النشاط العصبي
ًّ
محافظًا على تمثيل مستقر لالتجاه .ال يحتاج َم ّد هذا
النموذج ليشمل نظام إحداثيات حلقيا ثالثي ¡
االبعاد
ًّ
سوى إضافة حلقة أخرى تمثل  360درجة لالنحدار.
وربما يشتمل هذا على الوصالت الموجودة بين الخاليا
التي تتبع ترتيبات حلقية .ومن المثير للفضول ،إمكانية
ب
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ال رب
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الشرق
ن ام إحدا يات حلقي

ن ام إحدا يات كروي

6
1

6

ال رب

الشرق
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ال رب

الشرق

الشكل  | 1تحديد االتجاهات أثناء مناورات التحليق البهلوانية )أ( تنقسم حركات الهبوط التقليدية للخفافيش إلى ست مراحل.
يبدأ الخفاش متوج ًها ناحية الشرق ،ثم ينقلب على رأسه ويهبط مواج ًها للغرب) .ب( تتكون البوصلة الداخلية للخفاش من خاليا
اتجاه الرأس .لو تعاملت هذه الخاليا كنظام إحداثيات كروي؛ فستستجيب مجموعة فرعية من الخاليا لالتجاه الذي يواجهه
االفقي ،بغض النظر عن درجة االنحدار .في هذا المثال تغير رأس الخفاش اتجاهها في المستوى ¡
الخفاش في المستوي ¡
االفقي
ِّ
فورا من مجموعة الخاليا المضبوطة
)الحلقات الخضراء( عندما تمر من المرحلة  3إلى المرحلة  ،4وبالتالي سينتقل النشاط العصبي ً
نحو الشرق )اللون االحمر( إلى الخاليا المضبوطة نحو الغرب )اللون االزرق(؛ مما سيؤدي إلى عدم استقرار الشبكة الخلوية) .ج(
1
حلقيا يضمن ً
مستقرا لالتجاهات .وفي هذا النظام تستمر
تمثيال
رأى فنكلستاين وزمالؤه أن مخ الخفاش يستخدم نظام إحداثيات ًّ
ًّ
وتحدد خاليا إضافية مضبوطة على درجة االنحدار
الخاليا المستجيبة للحركة نحو الشرق في نشاطها أثناء عملية التحليق بكاملهاِّ .
ما إذا كان الحيوان في وضع مستقيم ،أم مقلوب .ويوفر هذا المزيج تحديدا دقيقًا ثالثي ¡
االبعاد لالتجاهات.
ً

تفسير نظام الوصالت هذا نفسه ¡النماط استجابات الخاليا
4
وجد مع خاليا اتجاه الرأس التقليدية في
الشبكية التي تُ َ
¡
منطقة المكون االمامي من ِمرفَد الحصين ،والمنطقتين
المجاورتين لها ،والقشرة المخية ¡
االنفية الوسطى .5إذًا،
كيف يمكن تطبيق هذه النتائج على أنواع أخرى من
الحيوانات؟ تمثل المناورات البهلوانية للخفافيش تحديًا
ال تعرفه غالبية الثدييات .وبالتالي ،فمن المحتمل أن
تكون هناك بوصلة عصبية مميزة لكل حيوان ،تتناسب
مع مخزونه السلوكي.
في الواقع تبدو خاليا اتجاه الرأس في المهاد ¡
االمامي
الظهري للفئران )تركيب نافذ في المكون ¡
االمامي من ِمرفَد
6
الحصين( تفقد ضبطها االتجاهي عندما تنقلب الحيوانات .
ً
وبدال من ذلك¡ ..الن ثدييات عديدة ـ ومن بينها بعض
القوارض ¡
وليات ـ تقضي بعض الوقت عالقة ر ًأسا
واال
ّ
على عقب ،فقد يكون لدى الكثير من الثدييات ـ أو كلها ـ
البوصلة العصبية نفسها الموجودة في الخفاش .والختبار
هذا ¡
االمر ،سيكون من الضروري تطبيق نموذج فنكلستاين
وزمالئه على أنواع أخرى من الحيوانات ،فعلى سبيل المثال..
وجد الباحثون خاليا اتجاه الرأس تعمل بشكل ثالثي ¡
االبعاد
في جزء معين في منطقة المكون ¡
االمامي من ِمرفَد الحصين.
وسيكون من الضروري الحصول على قياسات هذا الجزء في
أنواع أخرى من الحيوانات ،واختبار كيفية استجابة هذه
الخاليا للتغيرات ،بما في ذلك انقالب الحيوان ر ًأسا على
عقب .كما يحتوي هذا العمل البحثي على مقتضيات عمل
خاليا أخرى في منطقة الحصين ،والمنطقة المجاورة لها.
فقد قام الفريق البحثي نفسه سابقًا بوصف خاليا مكان
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تعمل بشكل ثالثي ¡
االبعاد في حصين الخفاش ،7لكن مصدر
¡
مبهما.
المدخالت المكانية ثالثية االبعاد للحصين ال زال ً
وأحد السيناريوهات المعقولة هو أن المعلومات المكانية
تأتي من تجميع الخاليا الشبكية التي تشفر المسافات على
مقاييس مختلفة ،8ولكن من غير المعروف ما إذا كانت الخاليا
الشبكية نفسها تحتوي على معلومات ثالثية ¡
االبعاد ،أم ال،

حيث إن أنماط استجابات الخاليا الشبكية قد تعتمد على
مدخالت من خاليا اتجاه الرأس .9يشير هذا البحث بقوة
إلى أن مجموعة فرعية على ¡
االقل من الخاليا الشبكية تعمل
بشكل ثالثي ¡
االبعاد ،مما قد يجعلها مرشحة جذابة لتوفير
¡
المدخالت المكانية ثالثية االبعاد للحصين.
القيمة التي ال حدود
توضح دراسة فنكلستاين وزمالئه ِ
علم ¡
االعصاب .فمن
لها التخاذ نهج سلوكي في دراسة
خالل دراسة حيوان يسلك سلوكًا ثالثي ¡
االبعاد ،اكتشف
الباحثون إحدى الطرق التي يعمل بها مخ الثدييات بشكل
ثالثي ¡
االبعاد .وسوف يحث هذا االكتشاف ـ بال شك ـ على
إعادة النظر بدقة في خاليا اتجاه الرأس في القوارض ،وعلى
القيام بدراسات جديدة على أنواع أخرى من الحيوانات.
¡
10
وإن
قد تستخدم الثدييات االخرى بوصالت مختلفة ْ .
¡
صح هذا ،فإن َف ْهم بواعث االختالفات بين االنواع )سواء
أكانت موروثة ،أم مكتسبة( سوف يؤدي إلى إدراك المبادئ
¡
االساسية لهذه النظم■ .
كافىل لنظم
ديفيد ¡روالند ،وماي بريت -مورس معهد þ
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ﻃﺮق ﻣﻌﻘﺪة وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ إﺟﻬﺎد اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

يمكن الحداث ابيضاض الشعاب المرجانية واسعة النطاق أن تؤدي إلى سيادة 
االعشاب البحرية ً
بدال
منها ،لكن تشير البيانات التي تم تجميعها على امتداد فترة زمنية طويلة إلى أن أكثر من نصف الشعاب
المرجانية التي تمت دراستها عادت إلى حالتها الطبيعية الجيدة.
با

يوميا على المساحة البيئية
تدور معركة محتدمة في كل دقيقة ًّ
تشكل ¡
االساس الذي تستند
المتاحة فوق الركائز الصلبة التي
إليه الشعاب المرجانية الحية .ففي أحد أركان ساحة الصراع

نجد الشعاب المرجانية والطحالب الميكروية ثنائية ¡
االسواط
والقائمة بالبناء الضوئي ،التي تعيش داخل الشعاب المرجانية
وترتبط بها بعالقة تكافلية ،بينما نجد في ركن آخر الطحالب
الكبيرة اللحمية ،التي تعرف باسم ¡
االعشاب البحرية .في
ُ
الشعاب المرجانية التي لم تتعرض لمؤثرات سلبية ،تنتصر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الشكل  | 1الشعاب المرجانية المتغيرة .يوضح جراهام وزمالؤه 3أن االبيضاض واسع النطاق
للشعاب المرجانية ،من قبيل ما حدث في عام  ،1998يمكنه أن يتسبب في تحويل هذه
الشعاب من مناطق بحرية غنية بالكائنات المرجانية وعلى درجة عالية من التعقيد )أ( إلى مناطق

الكائنات المرجانية وتسود ركائز الشعاب )الشكل 1أ( ،إال أن
هذه السيادة عادة ما تنتقل إلى ¡
االعشاب البحرية )الشكل
1ب( استجابةً للتغيرات التي يتسبب فيها البشر بالصيد
2
الجائر øالكالت العشب ،1أو زيادة كمية العناصر الغذائية
الناتجة عن التلوث ،وعن التغييرات في استخدام ¡
االراضي.
وهذان الظرفان يالئمان ¡
االعشاب البحرية أكثر من مالءمتهما
للشعاب المرجانية.
يعرض جراهام وزمالؤه 3في ورقة بحثية أول دليل قاطع
على ِأن انتقال السيادة من الشعاب المرجانية إلى ¡
االعشاب
البحرية يمكن أن يحدث نتيجة لالبيضاض المرجاني ،كما
يحدد الباحثون جوانب بيئة الشعاب المرجانية التي تؤثر
على زيادة احتمال حدوث هذه العملية.
يحدث ابيضاض الشعاب المرجانية حينما تطرد
الطحالب ثنائية ¡
االسواط التي تعيش معها في عالقة
¡
¡
تكافلية ،وتسهم بالجزء االكبر من االلوان الزاهية التي
تتميز بها تلك الشعاب .وتعتمد الكائنات المرجانية على
هذه المتكافالت التي تقوم بعملية البناء الضوئي ،وتمدها
بالطاقة .وإذا لم تتمكن الكائنات المرجانية التي تعرضت
لالبيضاض من استعادة ¡
االحياء المتكافلة معها بسرعة؛
فإنها تموت .تحدث عمليات االبيضاض واسعة النطاق على
مكون كبير
امتداد مساحات فراغية شاسعة ،كما تؤثر على ِّ
من مجتمع الشعاب المرجانية .حدثت هذه العملية على
نطاق واسع في عام  ،1998الحدث الذي يشار إليه باعتباره
أكبر أحداث االبيضاض واسعة النطاق التي تم توثيقها،4
حيث فُقد ما يزيد على  %90من الغطاء المرجاني الحي
في جمهورية سيشل.
الس َمك
مجتمعات
استجابة
وزمالؤه
تعقَّب جراهام
َّ
والشعاب المرجانية لهذا الحدث في  21جزيرة داخلية في
جمهورية سيشل باستخدام مجموعة بيانات تم تجميعها
وتوصل هؤالء
على مدى ً 17
عاما ،بد ًءا من عام َّ .1994
الباحثون إلى أن  9من أصل  21من الشعاب المرجانية
مرت بتغير السيادة فيها إلى ¡
االعشاب البحرية ،وتناقصت
ُّ
المساحة التي تغطيها الشعاب المرجانية الحية من متوسط
يبلغ نسبة  %31قبل حدوث االبيضاض إلى  %3بحلول
عام  ،2011في الوقت الذي تزايدت فيه المساحة التي
تمت تغطيتها ¡
باالعشاب البحرية من  %3إلى  %42خالل
الفترة الزمنية ذاتها .كما صاحب حدوث تغييرات السيادة
هذه حدوث تغييرات في التنوع الوظيفي لسمك الشعاب

¡
عرف حدوث مثل
مرجانية ميتة ،تسود فيها الطحالب الكبيرة ،أو االعشاب البحرية )ب( .لم يُ َ
هذه التغيرات في السيادة من قبل ،إال في حالة االستجابة للمجهدات المحلية من قبيل الصيد
الجائر ،أو التلوث.

المرجانية ذات الصلة بصورة متزامنة مع تغييرات الغطاء
المرجاني وغطاء ¡
االعشاب البحرية.
إحدى نقاط قوة هذه الدراسة هي مقدرتها على اختبار
العوامل المستخدمة في التنبؤ باستجابات ¡
االنظمة البيئية
¡الحداث االبيضاض .قام جراهام وزمالؤه بتقييم عدد من
العوامل المحتملة ،كتعقيد البنية ثالثية ¡
االبعاد للشعاب
المرجانية ،5وعمق المياه ،ووفرة الكائنات المرجانية الغضة،
وكمية العناصر الغذائية ،وكثافة أعداد السمك الذي يتغذى
على النباتات ،وما إذا كانت هذه الشعاب المرجانية تقع
في مناطق بحرية محمية يُم َنع استغاللها ،أم ال .وتوصلوا
االولى هي ¡
إلى أن العوامل الثالثة ¡
االكثر أهمية .وبالفعل،
مكَّ نت المزاوجة ما بين التعقيد البنيوي وعمق المياه من
التنبؤ بصورة صحيحة باحتمال حدوث تغيير في السيادة
من عدمه في  %98من الحاالت ،تقل الحاالت التي
يحدث فيها تغيير السيادة في الشعاب المرجانية ذات
االكثر تعقيدا ،وفي تلك التي تحتل المناطق ¡
البنى ¡
االكثر
ً
َِ
عمقًا من الماء .وتعطي هذه االرتباطات ِب َشارات جيدة
بشأن مقدرتنا على التنبؤ بآثار أحداث االبيضاض واسعة
خصوصا في المناطق االستوائية
النطاق في المستقبل،
ً
التي توجد بها مصادر محدودة للحفاظ على البيئة¡ ،الن
هذين العاملين يمكن قياسهما بسرعة وسهولة في العدد
¡
االكبر من الشعاب المرجانية.
عاد ًة ما يتم الحديث عن الشعاب المرجانية باعتبارها
أحد ¡
االنظمة البيئية التي يمكن أن تتأثر بشدة بتهديدات
التغير المناخي ،كما يشار إلى االحترار العالمي في العادة
باعتباره العامل ¡
االساسي في أحداث االبيضاض .وعلى
الرغم من ¡
االهمية البالغة لدراسة جراهام وزمالئه بسبب
إرجاعهم السبب في حدوث التغيير في السيادة ما بين
الكائنات المرجانية والطحالب إلى أحداث االبيضاض
واسعة النطاق ،إال أن أبرز الخالصات التي توصلوا
اليها هي أن هذه التغيرات في السيادة لم تحدث في
العدد ¡
االكبر من الحاالت )في  12حالة من مجموع
 21من الشعاب المرجانية( .وحقيقة أن ما يزيد على
نصف الشعاب المرجانية عادت إلى طبيعتها بصورة
كاملة بعد تعرضها لالبيضاض تمثل نتيجة إيجابية فيما
يخص مستقبلها .وتتسق هذه النتيجة أيضا مع ¡
االبحاث
ً
التجريبية التي كشفت عن عدم تأثير عمليات االبيضاض
الجماعي على بعض المواقع ،إذ إن الكائنات المرجانية
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عادت إلى طبيعتها بصورة شبه كاملة من أحداث عام
 1998في أجزاء متفرقة من العالم ،6وعن أن الكائنات
المرجانية التي تغلبت على عمليات االبيضاض السابقة
تمتلك المقدرة على الصمود في وجه عمليات االبيضاض
الالحقة .7تتفق هذه النتائج أيضا مع خالصات ¡
االبحاث
ً
التي تقترح أنه بوسع الكائنات المرجانية أن تتأقلم على
التغيرات المناخية .8ويمكن القول إن هناك شعابًأ مرجانية
تمتلك المقدرة على التأقلم السريع؛ الشيء الذي يمكِّ نها
من الصمود في وجه التغيرات المناخية العالمية.10,9
وأحد التحديات الجوهرية التي تواجه القائمين على أمر
الشعاب المرجانية في شتى أنحاء العالم هو الكيفية التي
يمكن بها حمايتها من ¡
االخطار البشرية "الثالثة الكبيرة":
الصيد الجائر ،والتلوث ،والتغير المناخي .وتتوفر في
الوقت الحالي مجموعة من ¡
االدوات المحددة لمجابهة اثنين
من هذه المخاطر .ويمكن القول إن السبب وراء هذين
الم ْج ِهدات البيئية المحلية ،إال أن هناك ُش ًّحا
الخطرين هو ُ
في االستجابات المناسبة للتصدي لمشكلة التغير المناخي.
وينبغي أن يستمر العمل على التحكم في هذه المجهدات
البيئية ،بسبب إسهامها في التردي العالمي لحالة الشعاب
المرجانية ،إال أن تحديد جراهام وزمالئه لخصائص الشعاب
المرجانية وثيقة الصلة بتغيرات السيادة التي تتسبب فيها
أحداث االبيضاض واسعة النطاق يعني أن بمقدورنا أن
نتخذ خطوات محددة؛ للتصدي لتأثير التغير المناخي على
هذه الشعاب .على سبيل المثال ..تقترح الخالصات التي
توصل إليها الباحثون أنه ينبغي أن يتم إدماج التعقيد
َّ
البنيوي وعمق الماء بصورة جلية في التصميم الفراغي
المواطن
للمناطق البحرية المحمية ،بحيث يتم استهداف َ
البيئية التي تقع في المياه العميقة ،باعتبارها مواقع ذات
قيمة عالية تستطيع مقاومة تأثير عملية ابيضاض الشعاب
المرجانية بدرجة تفوق درجة مقاومة نظيراتها من تلك التي
توجد في المواقع الضحلة.
توصل إليها الباحثون بشأن انعدام الصلة
والخالصة التي َّ
ما بين تصميم المناطق البحرية المحمية في جمهورية
سيشل ومقدرة الشعاب المرجانية على العودة إلى طبيعتها
من أحداث االبيضاض في عام  1998تثير القلق ،كما أنها
تعطي ً
مثاال لحاجتنا إلى مقاربات جديدة للتصميم .إال أن
مناطق جمهورية سيشل ليست وحدها ،إذ أن عد ًدا من
المحميات البحرية ال تستهدف سوى المناطق ذات ¡
االهمية
ب
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الستدامة المصايد .وربما نحتاج أن نفكر في توسيع دور
المحميات البحرية لكي يتضمن كونها ملجأً يحمي من حدوث
تغيير السيادة ،بحيث يقاس نجاح هذه المحميات ،ال بعدد
السمك الموجود فيها فحسب ،بل بالدرجة التي تحافظ
أيضا.
بها على الخصائص الجلية لتنوع المواطن البيئية ً
وللوصول إلى هذا الهدف ،ينبغي أن توضع رسالة جراهام
وزمالئه بشأن كيفية إدارة الشعاب في ظل التغير المناخي
في سياق عالمي ،كما أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية
طويلة المدى للشعاب المرجانية في المناطق ¡
االخرى ،إذا
ما أردنا أن نفهم ¡
االسباب التي تؤدي الى حدوث تغيرات
السيادة فيها بصورة كاملة■ .

ÿ
ÿ
وىڡ
جون باندولفي .يعمل þىڡ كلية العلوم ÿالحيويةþ ،
مركز ÿ þ
التمرى لدراسة الشعاب المرجانية þىڡ مجلس
¡
0
بريسںىÿ،
االبحاث þ ÿىڡ أسرىاليا ،جامعة كوينسالند،
N
0
كوينسالند  ،4072أسرىاليا
االلكترونيj.pandolfi@uq.edu.au :
البريد ê
& 8. Palumbi, S. R., Barshis, D. J., Traylor-Knowles, N.
Bay, R. A. Science 344, 895–898 (2014).
& 9. Pandolfi, J. M., Connolly, S. R., Marshall, D. J.
Cohen, A. L. Science 333, 418–422 (2011).
10. Munday, P. L., Warner, R. R., Monro, K., Pandolfi,
J. M. & Marshall, D. J. Ecol. Lett. 16, 1488–1500
(2013).

ا

ﺣﺸـﺮات اﻟﻴﻌﺴﻮب ﺗﺘﻨ ﱠﺒـﺄ
ﱢ
وﺗﺨﻄﻂ ﻟﺮﺣـﻼت ﺻﻴﺪﻫﺎ
االمساك بفريستها تأتي من
يكشف تحليل جديد أن القدرة الفائقة التي تتمتع بها حشرات اليعسوب في Ü
رصد في الالفقاريات.
حسابات داخلية لحركتها وحركة فريستها .ويُعت َبر هذا أول مثال يُ َ
ا
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قابضا على الفريسة ،2وباقي الجسد يناور
يظل الرأس ً
للوصول إلى أفضل موضع يسمح بإنهاء عملية االصطياد.
وقد كان يُعتقَد أن حركات الرأس القابضة على الفريسة
تحرك
كانت رد فعل لتعديل موضع الفريسة في حال ُّ
تحرك الفريسة ،وهذا من أجل بقاء
حشرة اليعسوب ،أو ُّ
الفريسة في مجال رؤية حشرة اليعسوب.
في محاولة لفهم أسباب ونتائج حركات الرأس هذه
أثناء اصطياد الفرائس ،أجرى ميشياتي وزمالؤه قياسات
بالغة الدقة وعالية السرعة لموضع الفريسة ،وتوجه رأس
وجسم حشرة اليعسوب .وتُ َع ّد مثل هذه القياسات ممكنة
فقط داخل بيئة معملية متحكَّم فيها ،لكن حينئذ ترفض
حشرات اليعسوب مالحقة فرائسها .لذا ..ومن أجل
التغلب على هذه المشكلة ،قام الفريق البحثي بتشييد
ومزودة بضوء
بيئة داخلية تحتوي على مناظر طبيعية َّ
يحاكي ضوء الشمس الساطعة .وبعد قيامهم بقياس
حركات الفريسة وحشرة اليعسوب ،قام الباحثون بحساب
عيني حشرة اليعسوب
كيف تتحرك صورة الفريسة أمام ّ
كنتيجة لحركات الطرفين .كشفت هذه الحسابات أن
الهدف من حركات رأس حشرة اليعسوب هذه هو إلغاء
عيني حشرة
التغيرات التي تطرأ على صورة الفريسة أمام ّ
PHIL DEGGINGE/ALAMY

تخي ْل راقصةَ باليه تقطع مسافة خشبة المسرح في
َّ
اتجاه شريكها وهي تتمايل وتقفز في الهواء .ولكي ينجح
شريكها في التقاطها في اللحظة المناسبة ،عليه أن يتنبأ
أين ستكون حركتها ¡
االخيرة ،وكيف سيتفاعل هو معها؛
حتى يالقيها .وفي سبيل هذا ،يتوقع ذهنه كيف أنها
كلما اقتربت منه أكثر؛ تغيرت صورتها وبدا حجمها أكبر.
سريعا ،والتعامل بنجاح مع
يتيح له هذا التوقع التصرف
ً
أي حركة مفاجئة ،مثل تع ُّثر شريكته المفاجئ ،الذي قد
يبطئ من سرعتها .وحتى يومنا هذا ،لم يظهر هذا النوع
عنصري التنبؤ والتفاعل
المعقد من التحكم الذي يتضمن
ّ
لكن يبين لنا ميشياتي
الفقاريات،
المترتب عليه ،إال في
ْ
وزمالؤه 1في ورقتهم البحثية أن حشرة اليعسوب أثناء
صيدها لفرائسها تقوم بحسابات داخلية معقدة ،مثلها
مثل حركات راقصي الباليه أعاله.
إن حشرات العيسوب من الحشرات المفترسة العتيدة،
لها عيون ضخمة ،تتيح لها رؤية الكون من منظور كروي.
تظل حشرات اليعسوب فوق أوراق النباتات الخضراء
في انتظار مرور الفريسة فوقها .وعندما تحين اللحظة
المناسبة ،فإنها تنق َّض كالسهم على فريستها ،وتُ ْح ِكم
قبضتها باستخدام ساقيها الطويلتين المشعرتين ،وذلك
في أقل من ثانية )الشكل  .(1تنجح حشرات اليعسوب في
إمساك فرائسها بنسبة  ،%952,3وتُ ْن َسب هذه المهارة إلى
دقتها البصرية العالية ،وردود فعلها بالغة السرعة ،التي
تتحكم بها خاليا عصبية متخصصة قادرة على رصد حركة
الفريسة ،وإعطاء االشارة ¡
لالجنحة بالتحرك.4
ê
يمكننا التنبؤ بأنه لو كانت تحركات حشرة اليعسوب هي
ردود فعل لمناورات الفريسة¡ ،ال َ ْمكَن رسم مخطط بسيط
توصل له ميشياتي وزمالؤه
يفسر العملية برمتها ،لكن ما َّ
أمرا مختلفًا .فحشرات اليعسوب تستجيب أحيانًا ـ
كان ً
وباالضافة إلى ذلك..
غالبا ـ لمناورات فريستهاê .
وليس ً

يوضح الباحثون أن غالبية مناورات حشرة اليعسوب
ليست لها عالقة بتغيرات حركة الفريسة.
يرتبط بعض المناورات غير المتصلة بحركة الفريسة
بالمتطلبات الميكانيكية الالزمة الصطيادها ،إذ تحلق
حشرة اليعسوب بمحاذاة فريستها مقتربة من أسفل؛
كي تحول دون اكتشافها .وأثناء هذه العملية يظل رأس
حشرة اليعسوب وجسمها يتحركان بشكل مستقل ،بينما

1. Hughes, T. P. Science 265, 1547–1551 (1994).
2. Smith, J. E., Hunter, C. L. & Smith, C. M. Oecologia
163, 497–507 (2010).
3. Graham, N. A. J., Jennings, S., MacNeil, M. A.,
Mouillot, D. & Wilson, S. K. Nature 518, 94–97
(2015).
4. Wilkinson, C. in Status of Coral Reefs of the World:
1998 (ed. Wilkinson, C.) 15–38 (Australian Inst.
Mar. Sci., 1998).
5. Graham, N. A. J. & Nash, K. L. Coral Reefs 32,
315–326 (2013).
6. Baker, A. C., Glynn, P. W. & Riegl, B. Estuar. Coast.
Shelf Sci. 80, 435–471 (2008).
7. Thompson, D. M. & van Woesik, R. Proc. R. Soc. B
276, 2893–2901 (2009).

الشكل  | 1حشرة يعسوب محلقة .وجد ميشياتي وزمالؤه 1أن حشرات اليعسوب تقوم بحسابات داخلية لحركاتها وحركات
فرائسها أثناء اصطيادها.
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اليعسوب ،والناتجة بسبب دوران جسم اليعسوب
االلغاء يضمن أن تظل
وحركة فريسته المتوق ََعة .هذا ê
صورة الفريسة قريبة من الحقل البصري الحاد لحشرة
اليعسوب ،أو تبعد عدة درجات قليلة عنه.
لعل أهم ما تُظ ِْهره هذه النتائج ،هو أن حشرة
تعدل موضع رأسها ،بعد أن تكون صورة
اليعسوب ال ّ
وعوضا
الفريسة قد عبرت وغادرت حقلها البصري الحاد،
ً
عن ذلك ..فإنها تتنبأ بالحركات التي قد تقوم بها الفريسة
تعدل موقع
تغير صورتها ،وبالتالي فإنها ّ
وتتسبب في ُّ
رأسها بتناغم شبه تام مع هذه الحركات .إن الدقة الزمنية
التي تظهرها حشرة اليعسوب دعت ميشياتي وزمالءہ إلى
استنتاج أن حشرات اليعسوب تقوم بهذه التنبؤات وفقًا
لنموذج داخلي يبين كيف تؤثر حركة الفريسة وحركة حشرة
اليعسوب على موقع صورة الفريسة أمام عينيها ،وهي
بالتالي تحرك رأسها بشكل تنبؤي استباقي ،قبل أن يحدث
تغير لصورة الفريسة بالفعل.
ُّ
إن هذا التحكم االستباقي يمنح حشرة اليعسوب ميزة
جيدة ،تجعلها في وضع أفضل مما لو كانت حركتها بمثابة
ردود أفعال فقطً .
أوال :رغم أن حشرة اليعسوب تستجيب
تقريبا( ،فهذا يشكل ما بين
ثانية
ِّي
ل
م
)50
بشكل بالغ السرعة
ً
10ـ % 25من وقت أي مطاردة .وبالتالي ،لو كانت حشرة
اليعسوب تتحرك فقط ر ًّدا على تحركات فريستها ،أو تتحرك
هي نفسها بشكل منفصل ،فإن من شأن هذا أن يطيل زمن
أي مطاردة بشكل ال يستهان به.
ثانيا :إن دوران جسم حشرة اليعسوب نفسه يسبب
ً
تغير صورة الفريسة بشكل أكبر مما تسببه حركة الفريسة
نسبيا .لهذا ..فإن إلغاء هذا التغير قبل أن يحدث
البعيدة ًّ
ما هو إال دليل على مدى حساسية الجهاز البصري لحشرة
اليعسوب ،التي يمكنها ـ بفضل هذه الحساسية الفائقة
ـ أن تستجيب للمناورات غير المتوقعة من الفريسة.
ال يمكن للتجارب المعملية بالطبع أن تخبرنا بكل
ما يتعلق بعملية اصطياد حشرات اليعسوب لفرائسها
ستخدم التجارب الحالية
كما تحدث في البرية .لذا ..تَ ِ
نوعين من الفرائس :إما حشرات ذباب الفاكهة البطيئة التي
تمت تربيتها في المختبرات التي قلما تلجأ لممارسة أي
مناورات ،3أو فرائس صناعية يطرأ على سرعتها تغير واحد
فقط .ولذلك ..رغم أن النتائج التي توصل إليها ميشياتي
وزمالؤه تشير إلى أن المناورات ترتبط باستراتيجيات الصيد
لكن على أرض الواقع تواجه
التي تتم بإيقاع استباقيْ ،
ات اليعسوب فرائس تتصرف بشكل غير متوقع.
حشر ُ
والحقيقة أن حشرات برية كثيرة تطير بشكل غير متوقع
معظم الوقت ،أو تشعر بوجود مفترسيها؛ فتقوم
بمناورات دفاعية .وفي مثل هذه الحاالت تتصرف حشرات
اليعسوب في شكل ردود أفعال .ومع ذلك ..ال يمكن إنكار
أن استراتيجيات الحركة التنبؤية االستباقية هي التي تكمن
وراء معظم المطاردات الصعبة الشاقة.
إن نتائج ميشياتي وزمالئه تفتح الباب أمام اكتشاف
آليات السلوكيات المعقدة المتضمنة للتحركات االستباقية
والمبنية على ردود الفعل .في الحاالت المشابهة لتلك
المبينة في هذه الدراسة ،1يمكن للدماغ أن ينسق بين
تنبؤاته الداخلية واختيار رد فعل مناسب حينما يحيد
الواقع عن التنبؤات .وهذه السلوكيات ،خاصة االستباقي
منها ،الذي يتنبأ الحيوان من خالله بتأثير سلوكه على
معلوماته المستقاة من حواسه ،لم تَ ْ
ظ َهر من قبل سوى
في الفقاريات 7-5التي يتعذر تحليل دوائرها العصبية
بسهولة .أما حشرات اليعسوب ،فتمتلك دائرة حسية
نسبيا يسمح
يسهل الوصول إليها ،كما أن حجمها الكبير ًّ
بقياس السلوكيات والنشاط العصبي أثناء الطيران

الحر .وبهذا ..فإن حشرات اليعسوب المفترسة أثناء
قيامها بالصيد تقدم لنا فرصة نادرة للقيام بدراسات
مفصلة عن آليات الدوائر العصبية التي تكمن وراء
ّ
السلوكيات المعقدة■ .
ستايىس كومبس قسم البيولوجيا العضوية والتطورية،
¸
X
البحىى "كونكورد فيلد ستيشن" ،جامعة
þ ÿىڡ المركز
þ
هارفارد ،بيدفورد ،ماساتشوستس  ،01730الواليات
المتحدة ¡
االمريكية.
االلكترونيscombes@oeb.harvard.edu :
البريد ê
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هل تمكِّن الطابعات ثالثية 
االبعاد من تصنيع أجهزة إلكترونية متخصصة على نطاق واسع؟ خطت دراسة
تستخدم هذه الطريقة لصناعة ثنائيات باعثة للضوء ،قائمة على "النقاط الكمية" ،خطوة على طريق
تحقيق هذا الهدف.
ب

إن القدرة على طباعة أجهزة إلكترونية ثالثية ¡
االبعاد
ّ
ستقود إلى تطبيقات عديدة ،بما في ذلك شاشات العرض
وااللكترونيات التي يمكن
واالضاءة في الحالة الصلبة ê
ê
ارتداؤها¡ ،
واالجهزة الطبية ذات الدوائر المدمجة .يورد
كونج وزمالؤه 1في دورية "نانو ليترز"  Nano Lettersوسيلة
شيقة لتحقيق هذا الهدف ،عن طريق طباعة كاملة ثالثية
¡
االبعاد لصمامات ثنائية باعثة للضوء ) (LEDsتعتمد على
النقاط الكمية .والنقاط الكمية هي بلّورات نانوية شبه
موصلة ذات انبعاثات لونية قابلة للتوليف .4-2وباستخدام
طريقة للطباعة ثالثية ¡
االبعاد تعتمد على بثق عدة مواد،
حدد الباحثون نمط تشكيل "صمامات ثنائية باعثة للضوء
تعتمد على نقاط كمية" ) (QD-LEDsفوق أسطح منحنية
ومصفوفات متكاملة من الصمامات الثنائية المتراصة في
شكل ثالثي ¡
االبعاد.
¡
تحول الطابعات الثالثية االبعاد مخرجات التصميمات
ِّ
الحاسوبية إلى مجسمات ملموسة باستخدام أجهزة
لصناعة النماذج تتحرك في عدة اتجاهات في الفراغ.4
¡
تيبس
قد تكون هذه االجهزة مصادر ضوئية تؤدي إلى ُّ
العوالق أو دمج المساحيق ،أو بمثابة فوهات تقوم
بترسيب المواد مباشرة .تستخدم طرق الطباعة ثالثية
¡
االبعاد منذ بدء العمل بها من زهاء ثالثة عقود في بناء
عدد كبير من المجسمات ،معظمها نماذج أولية بطريقة
الطبقات المتتالية.
يتطلب بناء نماذج ثالثية ¡
االبعاد ذات أشكال انتقائية
ووظائف محددة توفير عدد كبير من المواد ومنصات طباعة
لهذه المواد .إحدى الطرق الواعدة هي طباعة البثق ثالثية
¡
االبعاد ،5وفيها تترسب أحبار وظيفية من خالل فوهات
أسطوانية تحت تأثير ضغط مبذول في ظروف اعتيادية.
وبخالف الطابعات ثالثية ¡
االبعاد التي تستخدم رؤوس
أحبارا ذات نطاق ضيق من اللزوجة )أعلى
طباعة تناسب
ً
تقريبا من الماء النقي( ،تمكِّن الطباعة المعتمدة
 10مرات ً
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على البثق من تشكيل مواد ذات تركيبات مختلفة في نطاق
واسع من اللزوجة.6
وصمامات النقاط الكمية هي أجهزة مكونة من عدة
طبقات ،تُبنى حول طبقة نشطة )باعثة للضوء( تتألف
من نقاط كمية .4تم اختبار تشكيالت متعددة من تلك
الصمامات؛ بهدف تحسين الكفاءة الكمية الخارجية ،وهي
االلكترونات
نسبة الفوتونات المنبعثة منها بالنسبة إلى عدد ê
المقذوفة فيها ،حال تطبيق مجال كهربي بين ¡
االقطاب
المعدنية الخارجية للجهاز )طبقتي الكاثود ø
واالنود( .وبشكل
عام ،تنحصر الطبقة النشطة بين طبقات من المواد الناقلة
لالêلكترونات والفجوات الموجبة الشحنة .ويتسبب المجال
االلكترونات والفجوات
الكهربي المبذول في تحرك كل من ê
نحو الطبقة النشطة؛ لتندمج فيها ،وتنبعث الفوتونات.
برزت حدي ًثا طرق المعالجة القائمة على المحاليل
كأسلوب لتشكيل صمامات النقاط الكمية ،بهدف خفض
التكلفة .8,7وأساس هذه الطريقة هو القدرة علي الحفاظ
على طبقات متجانسة بين المواد المختلفة .قام كونج
وزمالؤه بطباعة متتابعة لطبقات من مواد مختلفة؛ كي
يشكلوا صمام النقاط الكمية الخاص بهم )الشكل  .(1في
البداية ،تمت طباعة حلقة موصلة من الفضة تحيط بطبقة
آنود شفافة ،تتبعها طبقة ناقلة للفجوات ،وتم تثبيت
الطبقات عند درجات حرارة  200درجة مئوية لطبقة الفضة
و 150درجة مئوية للطبقات ¡
االخرى .تَ ِب َع ذلك تشكُّل الطبقة
النشطة عن طريق طباعة نقاط كمية معلقة في خليط من
المذيبات على هيئة قطرة تلو ¡
االخرى .ومع تدفق السوائل
تبخر المذيبات ،تحركت النقاط الكمية نحو
الذى أعقب ُّ
حافة القطرة؛ مما أسفر عن تشكُّل طبقات نشطة متجانسة
المالحظ أن كل طبقة قد تشكلت باستخدام
نسبيا .9ومن
َ
ًّ
مذيبات غير ممتزجة؛ لتقليل اختالط الطبقات ببعضها .وفي
النهاية تم تشكيل طبقة كاثود مكونة من سوائل معدنية،10
ثم تعبئة ¡
االجهزة في أغلفة سيلكون مانعة للتسريب.
لتسليط الضوء على مرونة هذا التصميم ،قام الباحثون
بطباعة أشكال مختلفة من صمامات النقاط الكمية ،تشتمل
ب
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ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣً ﺎ
ﻣﻀﺖ
لقد تمت البرهنة بصورة جيدة على مقدرة
الفئران على التمييز ما بين وجود ¡
االشعة
السينية من عدمه ،إال أن العملية التي تثير
بها ¡
االشعةُ السينية الثدييات ،والطريقة
التي تتعامل بها معها ما زالت مجهولة ،لكن
وبغرض التبسيط ،يمكننا افتراض أن هذه
ø
ستقبل إشعاع".
االلية تعمل بواسطة ُ"م ِ
وأسفرت المحاوالت التي أجريت لتحديد
المستقبل االفتراضي إلى نتائج متضاربة.
هذا
استخدمنا ِشعاعا مر َّكزا من ¡
االشعة السينية
ً ً
محدد؛ لتحذير
بشدة  16/3كإشارة أو مثير َّ
الحيوان من صدمة الحقة لمخالبه .وصلت
فعالية هذا الشعاع إلى حدها ¡
االقصى عندما
تم توجيهه إلى المنطقة المسؤولة عن الشم
في الرأس .وفي محاولة الستجالء هذا ¡
االمر،
قمنا بدراسة على فعالية إثارة ¡
االشعة السينية
الش ِّم َّية منها.
لفئران تم استئصال البصيالت َّ
وتشير النتائج إلى فقدان مميز لحساسية
هذه الحيوانات تجاه ¡
االشعة السينية عند
نزع بصيالتها الشمية.
من دورية  Natureالدولية ،عدد 6
فبراير 1965

ﻣﺌﺔ ﻋﺎم ﻣﻀﺖ
في كتاب ِ"علْم ال َفلَك للعامة" Popular
 ،Astronomyيقتبس بروفيسور إي.
سي .بيكرنج من بعض الخطابات المثيرة
لالهتمام لبروفيسور باكالند في بلكوفو،
وبروفيسور شفارتزشيلد في بوتسدام،
بخصوص علماء الفلك والحرب .لم يُ ْس َت ْد َع
أي من علماء الفلك العاملين في بلكوفو،
ّ
لتأدية الخدمة العسكرية ،إال أن نجل
بروفيسور باكالند كان يعمل في القوات
الروسية .كما تم استدعاء عا ِلم الفلك
الفرنسي إم .كروز من مرصد باريس الفلكي،
ونجل رئيس المرصد إم .بايلود الذي يشارك
ستة من أبنائه وأصهاره في الحرب .وفي
الجانب ¡
االلماني ،يقاتل عدد من شباب
العلماء الفلكيين في الحرب .كما ُس ِج َن د.
تسورهيلين ،ود .كول اللذان شاركا في بعثة
وجرح د .مونش
دراسة الخسوف في روسياُ ،
وس ِجن في فرنسا.
من بوتسدامُ ،
من دورية  Natureالدولية ،عدد 4
فبراير 1915
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CdSe/ZnS QDs

Poly-TPD

PEDOT:PSS
Ag NPs

الشكل  | 1مجسم طباعي كامل ثالثي 
االبعاد لصمامات ثنائية باعثة للضوء ،تعتمد على النقاط الكمية .تتكون الصمامات
1
الثنائية الباعثة للضوء والمعتمدة على النقاط الكمية ـ حسب كونج وزمالئه ـ من خمس طبقات :طبقة موصلة من جسيمات
الفضة النانوية ) (Ag NPsتحيط بطبقة آنود شفافة تتركب من poly (ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate
) ،(PEDOT:PSSوطبقة ناقلة للفجوات ،تتركب من )،poly[N,N‘-bis(4-butylphenyl)-N,N‘-bis(phenyl) benzidine) (poly-TPD
وطبقة باعثة للضوء ،تتركب من نقاط كمية من الكادميوم سيلينايد/زنك سالفايد ) ،(CdSe/ZnS QDsوطبقة كاثود تتركب من
مجسم الصمام المطبوع حوالي  2مم ) .الشكل مقتبس من المرجع .(1
إيوتكتيك جاليوم إنديوم ) .(EGaInيبلغ قطر َّ

على بواعث للضوء ¡
االخضر والبرتقالي المشوب بحمرة،
ومصفوفات  2x2x2مطمورة في حاضنة من السيليكون،
وصمامات النقاط الكمية مثبتة على أسطح العدسات
الالصقة ،وبعض الركائز ¡
االخرى المهمة.
¡
وميضا يدلل على أنها تعمل
تُط ِْلق االجهزة المطبوعة ً
بنجاح ،إال أن هذا الوميض أضعف بحوالي 100-10
مرة مما تطلقه أفضل صمامات النقاط الكمية المعالجة
بالمحاليل .8,3ومع ذلك ..فمن المرجح أن تدخل تحسينات
كبيرة على أداء الصمام ،من خالل إدماج طبقة ناقلة
لال êلكترونات )غير موجودة في التصميم الحالي( ،مثل
وأيضا من خالل
طبقة جسيمات أكسيد الزنك النانويةً ،
تحسين عملية الطباعة.
تمثل طريقة الطباعة ثالثية ¡
المستخدمة من ِق َبل
بعاد
اال
َ
نهجا بسيطًا ،لكنه متطور في تشكيل مجسمات
الباحثين ً
وظيفية .وتشمل التطبيقات المتحققة لهذه التقنية طباعة
أقطاب تربط الخاليا الشمسية ومصفوفات الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء ،11والهوائيات ثالثية ¡
االبعاد،12
والبطاريات الميكروية القابلة êالعادة الشحن .13ورغم أن
البطاريات الميكروية تعتمد على طباعة ثالثية متعددة
المواد لطبقات متداخلة من الكاثود ø
واالنود ،إال أن دراسة
كونج وزمالئه أكثر أهمية ،حيث إن عدد المواد المستخدمة
يصل إلى ست مواد تتم طباعتها بالتتابع؛ لتشكيل الجهاز،
وليست اثنتين فقط.
يبقي السؤال الملح عما إذا كانت طباعة ¡
االجهزة êااللكترونية
ُِ ّ
ثالثية ¡
االبعاد هي الطريقة المثلى للتصنيع المتخصص على
نطاق واسع ،أم ال .كما أن هناك استراتيجية أخرى قابلة
للتحقق ،وهي الجمع بين الطباعة ثالثية ¡
االبعاد ،وماكينات
¡
االلكترونية
التجميع االوتوماتيكي التي تموضع المكونات ê
11
بدقة وتكرار؛ êالنتاج أجسام ذات دوائر وأجهزة مدمجة .
تعد الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ذات ¡
االبعاد الجانبية
َُ ّ
والشبيهة بما أنتجه كونج وزمالؤه متاحة تجاريًّا ،ويمكن
تهجينها مع مجسمات مطبوعة ثالثية ¡
االبعاد.
ومن أجل مزيد من التوسع في استخدامات الطباعة

ثالثية ¡
االبعاد ،يجب توفير أحبار وظيفية جديدة ،ورؤوس
ومنصات طباعة تكون مصممة
طبع متعددة الفوهات،
ّ
بحيث تؤدي إلى طبع المواد ذات التركيبات المختلفة بسرعة
ودقة ،وفي ضوء استخدام أنماط مختلفة لتدفق الحبر.
وإذا تحققت هذه التطورات؛ فسيصبح ممك ًنا طباعة أجهزة
إلكترونية متخصصة على نحو قابل للتوسع .لقد أصبحنا
¡
االلكترونية في حياتنا
نعتمد بشكل متزايد على االجهزة ê
اليومية ،وسوف تكون لمثل هذه النتائج الناجحة فوائد
عظيمة للمجتمع■ .
جينيفر لويس وبوك آن كلية الهندسة والعلوم
التطبيقية ،ومعهد ويس للهندسة المستوحاة من
كمرىيدج .ماساتشوستس
البيولوجيا بجامعة هارفاردN ،
 ،02138الواليات المتحدة ¡
االمريكية.
االلكترونيjalewis@seas.harvard.edu :
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 8ا

أ ا

ا

ICOSL

ا

يُ َع َّبر عن الليجند المحفّز المشارك
للخلية التائية القابل لالستحثاث ICOSL
بوفرة بواسطة الخاليا الليمفاوية البائية،
وهو ضروري لتشكيل المركز الجرثومي،
االجسام المضادة عالية 
وإنتاج 
االلفة،
ñ
من خالل االليات التي ليست مفهومة
ستخدم هذه الدراسة ـ بواسطة
تماما .تَ ِ
ً
دان ليو وزمالئه ـ تقنيات التصوير
التي تكشف عن كيفية تفاعل الخاليا
الفردية مع بعضها البعض؛ لتوضح
أن التعبير عن ليجند  ICOSLبواسطة
الخاليا البائية ينظم تبادل إشارة الخلية
التائية-البائية داخل المركز الجرثومي،
المناسبة؛ لتصبح
ويعزز
الخاليا البائية ِ
منتجة 
لالجسام المضادة على المدى
ِ
الطويل في حجرة خلية البالزما فى نخاع
العظام .يوضح هذا العمل كيف يتم
إنتاج 
االجسام المضادة الوقائية في
االستجابة المناعية ،وربما تكون ذات
أهمية لتصميم لقاح.

T–B-cell entanglement and ICOSLdriven feed-forward regulation of
germinal centre reaction

يمكن أن يقتل العالج بالمضادات
عديدا من مجهريات البقعة
الحيوية ً

يعيد اقتحام الحاجز المجزأ 
االخير
)صفيحة صهارية تتتبع طريقها من
خالل وعبر الصخور المحيطة( تشكيل
المشهد بمنظومة بارداربونجا البركانية
 Bárðarbungaبأيسلندا .استخدم
فريستاين سيجموندسون وزمالؤه
النشاط الزلزالي والتشوة 
االرضي الذي
تم رسم خرائطه بواسطة نظام تحديد
المواقع وصور رادار القمر الصناعي
أفقيا لـ 45كم
ليبينوا أن الحاجز قد نما ًّ
ِّ
يوما بأغسطس  .2014تركزت
بفترة ً 45
فتحة الحاجز والنشاط الزلزالي عند
أكثر 
االجزاء بُ ْع ًدا ،حيث ينمو الحاجز
جانبيا مع حاجز قطاعي ينهار بواسطة
ًّ
تراكم الضغط الحادث .وتم إبطاء نمو
الحاجز بواسطة اندفاع الشق بشكل
مفرط قرب نهاية ذلك الحاجز.
Segmented lateral dyke growth
in a rifting event at Bárðarbunga
volcanic system, Iceland
F Sigmundsson et al
doi:10.1038/nature14111
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ا
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ا

ا

يمكن لمعظم الثدييات التنقل بين
بيئات معقدة ،بفضل التمثيل العصبي
الدقيق للفضاء ثالثي 
االبعاد ،الذي
ينطوي على تنسيق فضاء ترميز الخاليا،
والمسافة ،وحدود واتجاه الرأس.
والتوجيه عبر خاليا اتجاه الرأس عنصر
حاسم في حركة المالحة ،لكن ال يُعرف
إال القليل عن طبيعة هذه البوصلة.
وفي دراسة أجريت على خفافيش
الفاكهة المصرية المتحركة ِب ُح ِّرية ،سواء
في رحلة ،أم في أثناء الزحف بح ًثا
عن الطعام ،وفَّر فينكلستاين أرسيني
جديدا عن كيفية ترميز
تبصرا ً
وزمالؤه ً
الدماغ لبوصلتها العصبية .وبالنسبة
إلى استخدام التسجيالت العصبية
من الدماغ ـ على وجه التحديد من
المنطقة الدماغية  presubiculumـ
حدد الباحثون الخاليا العصبية التي
ترمز ثالث زوايا دوران أويلر للرأس
والم ْيل ،والتمايل( .وكشفت
)الس ْمتَ ،
َّ
التسجيالت من هذه الخاليا في اتجاه
الرأس عن نموذج حلقى للتوجه المكاني
المعين من ِق َبل الخاليا التي تم ضبطها
الثنين من المتغيرات الدائرية الحلقية
والم ْيل(.
)الس ْمتَ ،
َّ

الشكل أسفله | نموذج السد الصخري.
متوسط االحتمال التالي لثغرة من أجل
ترقيع السد الصخري من النمذجة
)المفتاح على اليمين( ،والمراكز السفلية
الزلزالية معادة التموضع )النقاط السوداء
والرمادية ،أمام وخلف سطح الحاجز ،على
التوالي( نسبة إلى مستوى سطح البحر.
تشير النجوم الحمراء إلى مواقع االندالع.
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30

)

ا

االرسال
يعوق الفقد المتراكم أثناء ÿ
توزيع التشابك الك َِّمي ما هو أبعد
من مئات قليلة من الكيلومترات،
مثلما ينبغي لشبكة اتصاالت كمية
عالمية .ويمكن التغلب على هذا القيد
باستخدام بروتوكول إعادة إرسال
ينطوي على تخزين معلومات كمية؛
ليقدم إمكانية تحقيق تشابك طويل
المدى بما فيه الكفاية .يقف زمن
المسجل عند ثالث ساعات
الترابط
َّ
بمنظومة تتكون من فوسفور مانح
بالسيليكون  .28يكسر هذا الرقم
القياسي مانجن زونج وزمالؤه ليقدموا
زمن ترابط لست ساعات بأورثو سيليكات
بااليتريوم،
المط ََّعم ÿ
اليوروبيوم ُ

ا

أ

ا

20
ﺎ

(

ا

ب

ا

ا

ا

ا

اﻟﻌﻤ

أ ا

ا

وهي مادة اقتصر زمن الترابط بها عند
عشرات من الملِّي ثانية .الميزة الحاسمة
لتلك المنظومة هو كون االنتقال
المعني قابل للعنونة بصريًّا ،مما يجعل
ِ
واعدا بشكل خاص
ذلك االكتشاف ً
لتطبيقات الذاكرة الكَمية طويلة 
االمد.
ِّ َّ
Optically addressable nuclear
spins in a solid with a sixhour coherence time
M Zhong et al
doi:10.1038/nature14025

اﻟ ﺮة )م(

D Liu et al
doi:10.1038/nature13803

المعوية المتعايشة ،تاركًا المرضى
مسببات
عرضة للعدوى المعوية .وبين ِّ
العدوى التي يمكن أن تنجم عن تدمير
الفلورا المعوية المتعايشة بواسطة
المضادات الحيوية ،تُ َع ّد بكتيريا
المسببة اللتهاب
Clostridium difficile
ِّ
البكتيريا 
االكثر
القولون واحد ًة من
شيو ًعا ،ويصعب عالجها .فقد فحص
إريك بامير وزمالؤه مجهريات البقعة
للفأر مع مجموعة من المضادات
الحيوية ،وبحثوا عن تغيرات متميزة
في مجهريات البقعة المرتبطة بقابلية
العدوى ببكتيريا  ،C. difficileوحددوا
مكونات مجهريات البقعة المر ِتبطة
بالمقاومة المشتركة بين الفئران والبشر،
بما في ذلك ،Clostridium scindens
التي تظهر أنها تمنح المقاومة للعدوى
أيضية مثبطة لـ
بتخليق مركّبات  ّ
االمالح الصفراوية
 C. difficileمن
المستمدة من المضيف .يمكن أن تشير
َ
هذه النتائج إلى الطريق نحو أساليب
جديدة للعالج والوقاية من بكتيريا
المسببة اللتهاب القولون،
ِّ  C.difficile
االحماض الصفراوية
مثل تجديد
الثانوية ،أو البكتيريا المختصة
كمساعدات لزرع
بالتخليق الحيوي
ِ
مجهريات البقعة البرازية.
Precision microbiome
reconstitution restores bile
acid mediated resistance to
Clostridium difficile
C Buffie et al
doi:10.1038/nature13828

Three-dimensional
head-direction coding
in the bat brain
A Finkelstein et al
doi:10.1038/nature14031

10
ﻤﺎ ً

)

10
(

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

0
25

20

15

5

10

ب

|

ﻣﺎرس

0

71 | 2 0 1 5

أبـحــاث

ا

بحاث
ا

ا
20
n)16O

13C(α,

n)25Mg

22Ne(α,

18

ا

RNF146

تُعتبر عملية "إضافة متعدد أدينوزين
ثناثي الفوسفات-سكر الريبوز"
 PARylationعملية تعديل ما بعد
الترجمة ،التي ترتبط فيها بوليمرات
أدينوزين ثناثي الفوسفات-سكر
تساهميا بأهداف بروتينية.
الريبوز
ًّ
وإحدى وظائف هذه العملية الخلوية
الكثيرة هي التحكم في عملية إضافة
اليوبيكويتين ،وانحالل المنظِّمات
الخلوية ،مثل أكسين  ،Axinوبتن
| 72

ﻣﺎرس

| 2015

ب

)N(Zr)/N(Nb

يوضح هاري جيلبرت وزمالؤه
أن بكتيريا Bacteroides
 thetaiotaomicronـ وهي عضو
مهيمن من مجهريات البقعة 
لالمعاء
البشرية ـ يمكنها االستفادة من
الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي
المستمدة من كل
على ألفا-مانوز
َّ
من البروتينات السكرية للمضيف،
المستمد
وعديد السكاريد الغذائي
َ
من الخميرة كمصدر غذاء .وحدد
الباحثون مواضع الجينات التي
ترمز ñ
لاللية التي تسمح لبكتيريا
Bacteroides thetaiotaomicron
بأيض ألفا-منان عبر السالسل الكبيرة
لمركبات قليل السكاريد التي تتم
إزالة بلمرتها بعد ذلك إلى المانوز
االنزيمات المحيطة بالغشاء
بفعل ÿ
البالزمي .وتكشف دراسات االستزراع
"أنانيا" لهدم ألفا-
المشترك
ً
نموذجا ًّ
منان ،الذي يتعارض مع االفتراض
العام بأن أعضاء متعددين من
مجهريات البقعة المعوية يقومون
بدور ويستفيدون من َه ْدم عديد
تبصرا
السكاريد .وتوفر هذه الدراسة
ً
في كيفية تطور انحالل الجليكان في
مجهريات البقعة المعوية البشرية
التي تعكس التغييرات الغذائية خالل
مسار التطور البشري ،مثلما أصبح
ألفا-منان الخميرة أحد المكونات
الغذائية واسعة االنتشار من نظامنا
الغذائي فقط منذ االستحواذ على
النظام الغذائي لال ÿنسان الحديث.
Human gut
Bacteroidetes can utilize
yeast mannan through
a selfish mechanism
F Cuskin et al
doi:10.1038/nature13995
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نجما
ِّ
لعينة من ً 23
تقدم صوفي فان إك وزمالؤها أطيافًا عالية الدقة ِّ
نجما من النوع  ،Sو 6من النوع  .(Mونجوم النوع  Sعمالقة
متطورا )ً 17
ً
ُحمر ،حيث يُولِّف التقاط النيوترونات البطيئة أو العملية " "sعناصر
ثقيلة ،ونجوم النوع  Mعمالقة متشابهة بدون تعزيز العملية " ."sيستنبط
الباحثون وفرات التيكنيتيوم ،والزيركونيوم ،والنيوبيوم بدقة باستخدام
كرس .وتشير المقارنة
بيانات التصوير الطيفي ،وأجواء النموذج الجديد ُ
الم َّ
بالتنبؤات من حسابات التطور النجمي الحديث والتوليف النووي إلى درجة
حرارة توليف أقل من  250مليون كلفن بنجوم النوع  ،Sوتدعم الكربون13 -
أن التوليف العنصري الثقيل قد
كمصدر نيوترون العملية " ،"sوتشير إلى ّ
بدأ منذ مليون إلى ثالثة ماليين عام.
The temperature and chronology of heavyelement synthesis in low-mass stars
P Neyskens et al
doi:10.1038/nature14050
الشكل أعاله | زوج الـ  Zr–Nbبوصفه مقياس حراري للعملية  ،sحيث نقارن N(Zr)/
) N(Nbوهو ) N(Zr)/N(93Zrالمشتق من المقاطع العرضية الماكسويلية التجريبية
عند درجات حرارة محددة )المربعات؛ أشرطة الخطأ (1σ ،14،15مع القيمة التي تم
قياسها بالنجوم  S
تخصيبا )الخط المتقطع( .تشير المنطقة الرمادية إلى الخطأ
االكثر
ً
المعياري القائم على انحدار المسافة التعامدية .يتم تحديد درجات الحرارة المعنية
التي تعمل من بعدها مصادر نيوتروني  13Cو 22Ne
باالسهم.

 .PTENاستخدم وينكنج شو وزمالؤه
مقاربات بنيويّة وبيوكيميائية؛ ÿالظهار
كيف يتم تنظيم نشاط ،RNF146
وهو ليجيز  E3المسؤول عن عملية
إضافة اليوبيكويتين ،التي تعتمد على
عملية إضافة متعدد أدينوزين ثناثي
الفوسفات-سكر الريبوز ،وتنظم
بواسطة تقييد ليجاند  ،PARوكيف
تتحقق خصوصية الركيزة مع عمليتي
إضافة اليوبيكويتين ،وإضافة متعدد
)أدينوزين ثناثي الفوسفات-سكر

الريبوز ،التي تحدث في مركب
البروتين نفسه .يمثل  RNF146فئة
جديدة من ليجيز  ،RING E3الذي
يمكن أن ينظم نشاطه من خالل
تقييد الليجند.
Allosteric activation of
theRNF146 ubiquitin
ligase by a poly(ADPribosyl)ation signal
P DaRosa et al
doi:10.1038/nature13826

ا

با
ح

تنبأت النمذجة بأن حقول المكان في
َّ
الحصين )قرن آمون( يمكن أن تنشأ
من مجموعة متنوعة من المدخالت،
تصل إلى خاليا المكان الفردية ،ولكن

دورا أكثر
تقترح االبحاث الحديثة ً
قدم مارك
نشاطًا لخاليا المكان .فقد َّ
شيفيلد ،ودانيال دومبيك ً
دليال في
الجسم الحي على وجود أحداث
زوائد عصبية شجيرية تجددية في
تشعبات خلية المكان في الفئران
ُّ
اليقظة .كانت هذه 
االنماط من
ِ
االحداث التجديدية متغيرة عبر
التشعبات ،لكن انتشارها توقع
ُّ
استقرار ودقة وضع حقول المكان.
وتشير هذه البيانات إلى دور ِنشط
)الح َسكة:
للحسكات الشجيرية َ
موجة كهربائية سريعة ،كارتفاع كبير
ومفاجئ في مخطط كهربية الدماغ(
في بناء تمثيل الفضاء في الحصين
)قرن آمون(.
Calcium transient prevalence
across the dendritic arbour
predicts place field properties
M Sheffield et al
doi:10.1038/nature13871

حا
ب

ا

بعد إصابة الجهاز العصبي للدودة
الخيطية ،Caenorhabditis elegans
تفرع جديد نحو جزئه المنفصل؛
ينمو ُّ
ويظهر الحامل الفلوري المربوط
بالغشاء باللون 
االزرق ،ويظهر

السيتوبالزم باللون االرجواني .وقد
تم تعديل أوضاع 
االجزاء ً
قليال من
االصابات العصبية
إن ÿ
أجل الوضوحّ .
يمكن أن تتسبب في إعاقات مدى
الحياة ،الن إصالح الخاليا العصبية
نادرا ما يؤدي إلى إعادة نمو خاليا
ً
النسيج المستهدف العصبية .وفي
الدودة الخيطية Caenorhabditis
 ،elegansيمكن أن يستمر تجديد
الخاليا العصبية من خالل آلية
اندماج ،حيث تلتحم المحاور
النامية بشكل عفوي مع 
االجزاء
المقطوعة الخاصة بها .وقد أثبت
ماسيمو هيليارد وزمالؤه أن اندماج
المحاور العصبية يستمر من خالل
مسار جزيئي مماثل البتالع الخاليا
الميتة بعملية موت الخاليا المبرمج.
وكما هو الحال في خاليا الموت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ا

المبرمج ،يصبح الفوسفاتيديلسيرين
االصابة مكشوفًا على
 PSعقب ÿ
السطح الخارجي لغشاء المحور
العصبى ،ويعمل كإشارة "انقذني"
للجزء البعيد .في هذه الحالة ،تعمل
مستقبالت الفوسفاتيديلسيرين )PSR-
ِ
 (1كجزء من مسار بلعميً ،
بدال من
وحدد
مسار موت الخاليا المبرمجَّ .
الباحثون من بين مختلف الالعبين
واحدا ) ،(TTR-52يقيد
الجزيئين ً
مستقبل الفوسفاتيديلسيرين بالمحور
ِ
العصبي المصاب .وعندما يتم
تجريبيا ،يمكنه استعادة
إطالق تعبيره
ًّ
اندماج المحور العصبي لعدة ساعات
االصابة العصبية.
بعد ÿ
EFF-1-mediated regenerative
axonal fusion requires components
of the apoptotic pathway
B Neumann et al
doi:10.1038/nature14102

ا

ب

إذا كان على االحترار العالمي أن
يقتصر في هذا القرن على ارتفاع
الدرجتين المئويتين المعروفتين،
مقارنةً بمستويات ما قبل العصر
الصناعي ،سينبغي على استخدام
الوقود 
االحفوري وما يصاحبه من
تحرر لغازات االحتباس الحراري
أن يتم الحد منه للغاية .يثير ذلك
تساؤالت بشأن الكميات المحددة،
ومواقع النفط والغاز والفحم التي
يمكن استغاللها بشكل ِآمن .استخدم
كريستوف ماكجالد وبول إكينز
ً
متكامال الستكشاف
نموذج تقييم
ñ
االثار المترتبة على حد االحترار
البالغ درجتين مئويتين؛ ÿالنتاج
الوقود 
االحفوري الخاص بمناطق
مختلفة .وقد اكتشفوا أنه ـ على
الصعيد العالمي ـ ينبغي أن يبقى
ثلث احتياطي النفط ونصف احتياطي
الغاز وما يفوق  %80من احتياطي
الفحم الحالي دون استخدام أثناء

عاما القادمة؛ لتحقيق
االربعين ً
هدف الدرجتين المئويتين ،وأن
تنمية الموارد بالقطب الشمالي وأي
زيادة في إنتاج النفط غير التقليدي
للحد
تتعارضان مع الجهود المبذولة ّ
من التغير المناخي.
The geographical distribution
of fossil fuels unused when
limiting global warming to 2 ºC
C McGlade et al
doi:10.1038/nature14016

أ ا

ا
حين يحدث ÿاالخصاب الداخلي بواسطة
تطور
فترض أن يكون قد َّ
ِ
الجماع ،عادة ما يُ َ
من ÿاالخصاب الخارجي ،كالتبويض الحر.
ومع ذلك ..فإن العديد من َس َمك القرش
لديه إخصاب داخلي ممهد بواسطة أعضاء
شبكات
الحوض بالذكور ،المعروفة ُ
الم ِّ
شبكات
 .claspersوتم توصيف ُ
الم ِّ
لوحيات
من
ً
أيضا من خالل مجموعتين  ّ

االرثروديرات
االدمة  ،placodermsوهي
 ،arthrodiresوالبتيكتودونتات
 ،ptyctodontsوهي فقاريات فكية
قديمة ُعرفت فقط كحفريات ،لتشير
إلى أن ÿاالخصاب الداخلي بالفقاريات
الفكية قد يكون حالة بدائية .ومع ذلك..
فإن ّ 
االرثروديرات والبتيكتودونتات تُ َع ّد
لوحيات أدمة مشتقة ،مما يترك ÿاالمكانية
ّ
لوحيات أدمة متطورة
مفتوحة لكونها ّ
مرجح
بطريقة مستقلة .يبدو ذلك غير َّ
شبكات بمجموعة
حاليا عقب توصيف  ُ
الم ِّ
ًّ
االدمة البدائية للغاية،
ثالثة من لوحيات

رشيات  ،antiarchsمما
وهي المضادة لال ّ
وغالبا ما يُنظَر إلى
يخلق لغ ًزا ً
جديداً .
لوحيات 
االدمة كفَكِّ َّيات "جذعية" ،يتطور
ّ
منها جميع الفقاريات الفكية الحديثة.
لذلك ..فإما أن ÿاالخصاب الداخلي كان
بدائيا بالنسبة إلى جميع الفقاريات الفكية،
أو ًّأن لوحيات 
االدمة كانت نهاية تطورية
شبكات عدة
مسدودة ،حيث تطورت ُ
الم ِّ
مرات بطريقة مستقلة.
Copulation in antiarch
placoderms and the origin of
gnathostome internal fertilization
J Long et al
doi:10.1038/nature13825
الشكل أسفله | هياكل التناسل À
االنثوي
بأواخر العصر الالأركي الديفوني الوسيط.
أ Pterichthyodes milleri؛ NHMUK PV
P32544؛ ب .UMZC 687

ا

ا

الستعمار مضيفيهم بنجاح ،يجب
أن تكون مسببات 
االمراض داخل
ِّ
الخاليا قادرة على الشعور ببيئتها،
وتعدل التعبير الجيني لالÿصابة.
فعلى سبيل المثال ..عندما تصيب
بكتيريا Listeria monocytogenes
الخاليا المضيفة ،فإنها تعيد تشكيل
برنامجها النسخي من خالل تنشيط
المنظم الرئيس  .PrfAاقترح العمل
السابق أن المنظم الرئيس PrfA
تفارغيا من ِق َبل منشط الجزيء
ينظم
ًّ
الصغير ،المحدد للبيئة الداخلية
الخلوية للمضيف ،لكن ثبت أن
هوية هذا الجزيء الصغير أمر بعيد
المنال .وهنا ،يبين دانيال بورتنوى
وزمالؤه أن الجلوتاثيون البكتيري
المستمد من المضيف ضروري ،لكي
تصبح بكتيريا L. monocytogenes
ممرضة ،لكن ليس عن طريق
دوره المعياري في توازن 
االكسدة
واالختزالً .
وبدال من ذلك ..ينشط
الجلوتاثيون المنظِّم الرئيس PrfA
تفارغيا ،كما كان
مغيرا
ًّ
بوصفه ً
متوقعا من قبل.
ً
Glutathione activates virulence
gene expression of an
intracellular pathogen
M Reniere et al
doi:10.1038/nature14029
ا

أ
ا
ا ب
يعد إبدال وإحالل 
االوليفين الحفّاز
َُ ّ

استخداما
واحدا من التفاعالت االكثر
ً
ً
في الكيمياء العضوية التوليفية ،ولكن
جدواه محدودة ،بسبب ندرة التحوالت
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بحاث أبـحــاث

الكيميائية التي تولِّد الكحوالت 
االليلية
غير الحلقية بطريقة مباشرة .يقدم
الباحثون بهذه الورقة البحثية عامل
حفاز ً
إلكترونيا ،وهو ثاني كبريتيد
معدال
ًّ
الروثينيوم ،الفعال بشكل فريد في
توليد مركبات ذات فائدة طبية وصناعية
)كحوالت تحتوي على فينول ،وألدهايد،
أو حمض كربوكسيلي( عند درجة حرارة
أيضا ً
إبداال
الغرفة ،وغير مكلف ،ويُ َع ّد ً
ً
عابرا مرتفع العائد .ظهرت كفاءة
وإحالال ً
العامل الحفاز بتوليف عامل نيوبيلتول َِيد
المضاد 
طبيعيا ،وعلى بُ ْعد
لالورام
ًّ
خطوة واحدة من التحويل الفراغي
النوعي بنطاق الجرام لمادة وسيطة
قابلة للتجديد إلى عامل
مضاد للفطريات.
High-value alcohols and
higher-oxidation-state
compounds by catalytic
Z-selective cross-metathesis
M Koh et al
doi:10.1038/nature14061
ا

ا

ـ CSCs

ا

أظهرت دراسات حديثة أن الخاليا
الجذعية السرطانية ) (CSCsلديها ميزة
البقاء على قيد الحياة في االستجابة
للعالج الكيميائي .فقد قامت أنتونينا
كو وزمالؤها بالتحقيق في فكرة أن
الخاليا الجذعية السرطانية قد تتكاثر
بنشاط؛ للتصدي 
لالضرار الناجمة عن
العالج الكيميائي بطريقة مشابهة لتعبئة
الخاليا الجذعية في مواقع ÿاالصابة أثناء

ويبين الباحثون في
إصالح االنسجةِّ .
نماذج سرطان المثانة لدى الفئران ،بما
في ذلك الطعوم 
المستمدة
االجنبية
َ
من المريض ،ومن خالل الدورات
المتعاقبة من العالج الكيميائيّ ،أن
الخاليا  CK14+الشبيهة بالخاليا الجذعية
تصبح قوية ،وتعيد إسكان 
االورام
في الفترات الفاصلة بين الدورات.
يتم الدفع بهذا عن طريق إطالق
البروستاجالندين ) E2 (PGE2من الخاليا
السرطانية المحتضرة ،بطريقة أقرب
إلى إصالح الجرح المستحث 
باالجسام
المضادة المحيدة  .PGE2يخفِّف الدمج
بين 
االجسام المضادة المحيدة PGE2
المقاومة الكيميائية ،ويقترح استراتيجية
َ
عالجية ممكنة لسرطانات المثانة.
Blocking PGE2-induced tumour
repopulation abrogates bladder
cancer chemoresistance
A Kurtova et al
doi:10.1038/nature14034
ب

|
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ا
ا

ا

ح

ا

ح

تحفِّز ÿاالنزيمات التحوالت الكيميائية
عن طريق خفض طاقة التنشيط لتلك
المفترض تقليديًّا أن
التفاعالت .ومن
َ
الحرارة المنبعثة خالل حدث تحفيزي
واحد )حدث "الدوران"( ال تشوه
االنزيم بأي شكل من 
االشكال .في هذه
ÿ
ستخدم الباحثون
ي
البحثية،
الورقة
َ ِ
منظار التحليل الطيفي االرتباطي
المتبادل الفلوري للجزيء المفرد؛
ÿالظهار ذلك لالÿنزيمات التي تحفِّز
التفاعالت الكيميائية ذات المحتويات
الحرارية التفاعلية الكبيرة )على سبيل
المثال ..الكاتليز ،أو الفوسفاتيز
القلوي( ،فالحرارة المنبعثة عند الموقع
النشط للبروتين أثناء الحفز تزيح بشكل
عابر مركز كتلة البروتين ،الذي يؤدى ـ
بشكل أساسي ـ إلى نشوء تأثير االرتداد
الذي يدفع ÿاالنزيم .يساعد هذا العمل

تبين أن
على تفسير النتيجة االخيرة التي ِّ
انتشار االنزيمات يزيد بطريقة تعتمد
على الركيزة أثناء الحفز.
The heat released during
catalytic turnover enhances the
diffusion of an enzyme
C Riedel et al
doi:10.1038/nature14043
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توضح هذه الورقة البحثية طريقة
جديدة وقابلة للتطبيق على نطاق
واسع للتوليف الحفزي غير المتماثل
لروابط كربون-كربون ،التي 
تمال
فجوة طويلة 
االمد بترسانة الكيمياء
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التوليفية .يشكل توليد
العضوية
ّ
رابطة الكربون-كربون غير المتماثلة
متماثالت صورية مفردة من الجزيئات
منعدمة التناظر المرآتي عند الوقت
نفسه الذي يجري فيه تجميع
االطار الجزيئي ،ليتوفر بذلك خيار
ÿ
استراتيجي قوي بالتصميم التوليفي.
تستغل هذه الطريقة عملية تحويل
النحاس الحفزي الديناميكي الحركي
غير المتماثل باستخدام ركائز
عنقودية وألكيل أليفات نووية.
يتم توليد كواشف عضوية معدنية
االصلي من 
بالموضع 
االلكينات
بواسطة التمعدن المائي ،ومنح
عكسيا بشدة تحت
منتجات معززة
ًّ
ظروف التفاعل الخفيفة.
Non-stabilized nucleophiles in
Cu-catalysed dynamic kinetic
asymmetric allylic alkylation
H You et al
doi:10.1038/nature14089
ا

ا

ا

ا

ا

يُ َع ّد ما يُسمى بتأثير رهاب الماء أساس
العديد من الظواهر البينية والغروية
وظواهر الفيزياء الحيوية ،بما في ذلك
انعدام قابلية امتزاج الزيت بالماء،
وتخرز الماء على 
االسطح غير القطبية.
ُّ
فهي تنشأ نتيجة لتهيكل الماء بالقرب
من 
االسطح غير القطبية .وبينما

نفهم تفاعالت رهاب الماء باالنظمة

البسيطة ،فمعظم الهياكل التقنية
والحيوية المعنية تُ َع ّد مسألة أخرى.
االنظمة 
تتميز تلك 
تعقيدا
االكثر
ً
بأنماط معقدة للنطاقات غير القطبية،
والقطبية ،والمشحونة ،على المسافات
القريبة .يبين ديريك ما وزمالؤه أن
الكاتيونات الموضوعة بالقرب من نطاق
غير قطبي تعدل بشدة من تفاعالت
تضاعف
رهاب الماء الخاصة بها ،حيث ِ
بعض الكاتيونات من شدة تفاعالتها،
بينما يتخلص البعض ñ
االخر منها.
باالضافة إلى
تعني االكتشافات أنه ÿ
االستراتيجيات الموضوعة لتحسين
التعرف الجزيئي أو التجمع الذاتي،
فالصب الرشيد للمجموعات المشحونة
بالقرب من نطاق رهاب الماء يمكن
أيضا أن يُستخدم لضبط قوى رهاب
ً
الماء ،التي تقود مثل تلك العمليات.
Modulation of hydrophobic
interactions by proximally
immobilized ions
C Ma et al
doi:10.1038/nature14018

ا

ا

ا
إن التوافر الحديث لنبضات الضوء
بنطاق 
االتوثانية يجعل رصد العمليات
فائقة السرعة على نطاق ذ َِّري ممك ًنا.
وحتى ñ
االن ،تم إجراء تلك القياسات
بالغازات ،لكن رينارد كينبرجيراند وزمالؤه
يستخدمون حاليا نبضات 
االتوثانية
ًّ
الستكشاف عملية أساسية بالطور
الصلب ،وهي نقل ÿااللكترونات عبر بلّورة.
وقد استخدموا نبضات بنطاق 
االتوثانية؛
ÿالطالق جيوب موجية إلكتروضوئية
داخل بلورة تانجستين محاطة بعدد
قابل للتحكم من طبقات المغنسيوم.
يكشف قياس زمن وصول الجيوب
الموجية للسطح ،كدالة في عدد الطبقات
تقدم أشباه ÿااللكترونات الحرة
عن ُّ
لالÿلكترونات داخل طبقات المغنسيوم.
كون الوصول إلى
تبرهن الدراسة على ْ
الزمن الحقيقي لنقل إلكترونات النطاق
الذَّ ِّري بالسطح ممك ًنا.
Direct observation of electron
propagation and dielectric
screening on the atomic length scale
S Neppl et al
doi:10.1038/nature14094

المحمل
يستطيع اليعسوب،
َّ
بالعاكسات الرجعية ،اصطياد ذبابة.
وتستخدم الرئيسيات والفقاريات

االخرى نماذج داخلية للتنبؤ والسيطرة
على تحركاتها ،حيث كان يُعتقَد أن حركة
الالفقاريات تعتمد في معظمها على رد
الفعل .وفي دراسة أجريت لتتبع حركات
رأس وجسم اليعسوب في الطيران،
أثناء مطاردة واصطياد الذباب ،أظهر
أنتوني ليوناردو وزمالؤه وجود تعقيد
يشاهد من قبل في حشرة.
سلوكي لم َ
وأثناء اقترابه من أسفل ،يحتجز رأس
اليعسوب فريسته ،في حين يظل
جسده يناور؛ حتى يطير بمحاذاة
الفريسة ،مقتربًا منها .وال يكتفي
اليعسوب بالتحرك اعتما ًدا على رد
نهجا
فعل الفريسة فقط ،بل يَستخدم ً
أيضا .وقد أدت سهولة التعامل
تنبؤيًّا ً
التجريبي مع الجهاز العصبي للحشرات
على دراسة المبادئ العامة للتحكم
مفصل وتشريحي.
الحركي في شكل َّ
Internal models direct
dragonfly interception steering
M Mischiati et al
doi:10.1038/nature14045
الشكل أسفله | قياس الطيران الحر
لتوجه الرأس والجسم أثناء اعتراض
فريسة .أ ،اليعسوب Plathemis lydia
ميكرومترا
الموسوم بعالمة بقياس 750
ً
من العالمات العاكسة الرجعية على الرأس
)مباشرة فوق النقرة الحمراء المعتمة
للعين( وعالمات بقياس  1000ميكرومتر
على الجسم .ب ،بيانات الوسم ثالثية

االبعاد لرحلة الطيران ،أعيد بناؤها من
مجموعة  18كاميرا ) 200لقطة في الثانية
و150ميكرومترا جذر متوسط مربع
)،(fps
ً
) (RMSدقة تتبع بحجم  2متر .3الكنتور

االسود يشير إلى المنطقة النقيرية من
العين .ج ،محور جسم اليعسوب ،واتجاه
التحديق واالتجاه نحو الفريسة.

ا
HIV-1

ح

ال يشفي العالج المضاد للفيروسات
الرجعية من عدوى فيروس نقص المناعة
البشرية ،(HIV-1) 1-حيث يمتلك معظم
المرضى خزانات كامنة للفيروس .وتبين
هذه الدراسة التي جرت على الخاليا
مريضا
المناعية المعزولة من ثالثين ً
مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية،1-
خضعوا للعالج المضاد للفيروسات
الرجعية لمدة سنتين على 
االقل،
وحافظوا على مستويات ال يمكن اكتشافها
من الحمض النووي الريبى لفيروس نقص
Prey

6
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ا

المناعة 1-في البالزما ،أن هذه الخزانات
الفيروسية تهيمن عليها فيروسات
طفرات الهروب لليمفاويات التائية
السامة للخاليا .وهذه النتيجة ستدفع
بالتوجهات المستقبلية في تصميم
ُّ
اللقاح العالجي نحو التركيز على تعزيز
استجابات واسعة لليمفاويات التائية
السامة للخاليا.
ّ
Broad CTL response is required
to clear latent HIV-1 due to
dominance of escape mutations
K Deng et al
doi:10.1038/nature14053

Wild type

ham1;2;3;4

ham1;2;3;4

ham1;2;3;4

Wild type

ham1;2;3;4

ب

ا

ا

ا

ا

ا

يتم الكشف عن الطعوم المختلفة
)الحلو ،والحامض ،والمر ،والمالح( من
خالل مستقبالت الذوق المخصصة على
لكن غير معروف
اللسان وسقف الحلقْ ،
كيف يتم ترميز هذه ÿاالشارات ونقلها
إلى الجزء ذي الصلة من الجهاز العصبي
التذوقية( .وباستخدام
المركزي )القشرة ُّ
اثيا ،التي تعبر عن
الفئران المعدلة ور ًّ
مؤشر الكالسيوم في الخاليا العصبية،
َّميز تشارلز زوكر وزمالؤه خصائص ضبط
الخاليا العصبية العقدية ،وهي أول
محطة عصبية لنظام التذوق .تستجيب
تحديدا
الخاليا العصبية العقدية
ً
لبعض الطعوم ،وتدعم نموذج "الخط
الموسوم" لنقل المعلومات في
نظام التذوق.
The neural representation of
taste quality at the periphery
R Barretto et al
doi:10.1038/nature13873

أ

ا

ا MEK/ERK

المستقبل النووي PPARγ
إن وجود
ِ
أمر ضروري في عملية أيض الجلوكوز،
وبالتالي تستهدفه عقاقير مرض السكري.
وقد اقترح عمل سابق أن فسفرة
المستقبل  PPARγلها تأثير عكسي على
ِ
حساسية ÿاالنسولين ،وأن الكينيز CDK5
هو الكينيز الرئيس المسؤول عن عملية
ومؤخرا ،أورد
الفسفرة في هذا الموقع.
ً
بروس سبيجلمان وزمالؤه المالحظة
المتناقضة بأن مقاومة ÿاالنسولين تزداد
سو ًءا في الفئران التي تفتقر إلى كينيز
 CDK5في 
االنسجة الدهنية .وأظهر
الباحثون كذلك أن كينيز  CDK5يقمع
مسار تأشير  ،MEK/ERKالذي هو أمر

تطور ما بعد المرحلة الجنينية النسجة المجموع الخضري وجذور
يعتمد ُّ
على الخاليا الجذعية في 
القمية للمجموع
المرستيمية
نسجة
اال
النباتات
ِّ
الخضري والجذر ،على التوالي .ومن المعروف أن عامل النسخ ُوشيل )(WUS
منخرط هو وبروتينات ُوكس ) (WOXذات الصلة في تخصيص وصيانة الخاليا
الجذعية داخل جميع 
االنسجة المرستيمية في جميع أنحاء المملكة النباتية.

وبالمثل ،من المعروف أن عائلة خاليا االنسجة المرستيمية المشعرة )(HAM
من منظِّمات النسخ تسهم في إطالق وظيفة الخاليا الجذعية في بعض

االنواع النباتية .وتبين هذه الورقة البحثية أن بروتينات عائلتي  WOXوHAM
معا للسيطرة على إنتاج جميع أنواع الخاليا الجذعية في بيئات مالئمة
تعمل ً
متنوعة في نبات  ،Arabidopsisوتشارك عائلتا  WUSو HAMبعض 
االهداف
المشتركة في الخلية الحية .وتظهر االختالفات في أنماط التعبير المشتركة
الفراد عائلتي  WOXو ،HAMلتحديد تشكيل مواقع بيئات مالئمة متنوعة من
الخاليا الجذعية .وتوضح هذه النتائج كيف تقود المنظِّمات ال َّن ْسخية التعاونية
ñ
تطور تنظيم
المسارات التنظيمية المشتركة ،وتشير إلى االليات الكامنة وراء ُّ
الخاليا الجذعية في النباتات.
Control of plant stem cell function by conserved
interacting transcriptional regulators
Y Zhou et al
doi:10.1038/nature13853
الشكل أعاله | أهمية أفراد عائلة منظمات النسخ  HAMالنشطة الخاليا الجذعية
االلكترون الماسح للنوع البري )أ( والنسيج
النباتية المختلفة .مسح بتصوير مجهر ÿ
االنبات( .السهم يشير
)26
ات
ر
باد
)ب-د(
االنشائي المشعر ham1، 2، 3، 4
يوما بعد ÿ
ÿ
ً
االنشائي القمي
االنشائي المشعر  ham1، 2، 3، 4لنبات يفتقر إلى النسيج ÿ
إلى النسيج ÿ
للمجموع الخضري  SAMالوظيفي .هـ ،و ،قطاعات عرضية من النوع البري والنسيج
االنبات( مقياس البار:
االنشائي المشعر  ham1، 2، 3، 4تحت الفلقيات ) 7أيام بعد ÿ
ÿ
ميكرومترا )د(.
50
و(؛
هـ،
)أ-ج،
ِّيمتر
ل
1م
ً

أساسي لتنظيم نمو الخاليا وانقسامها،
وأن  ERKيفسفر  PPARγمباشرة .ويمكن
لمثبطات  MEK/ERKتحسين مقاومة
ÿاالنسولين في النوع البري البدين من
الفئران ،وفئران  .ob/obيشير هذا
العمل إلى أن مثبطات مسار MEK/ERK
ـ التي اع ُتمدت بالفعل لعالج السرطان ـ
أيضا ضد مرض السكري.
قد تكون فعالة ً
An ERK/Cdk5 axis controls the
diabetogenic actions of PPARγ

A Banks et al
doi:10.1038/nature13887

ا

ABC
ا Å 8.2

يتورط ناقل ) ABCالكاسيت المقيد
الدينوزين ثالثي الفوسفات( في
عدد من 
االمراض التي تصيب
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بحاث أبـحــاث

االنسان ،وهو أحد 
االهداف المهمة
ÿ

لالدوية .وتُ َع ّد بنية هذا الناقل ـ
كمركب بروتيني صغير مكون من
تحديًا لعلماء
عدة وحيدات مغايرة ـ ِّ

االحياء البنيوية .وقد أورد يفان تشينج
وزمالؤه في هذه الورقة البحثية
ِب ْن َية  TmrABبمجهر إلكترون تبريد
العينة عند استبانة  8.2أنجستروم،
وهو بروتين ناقل  ABCمثنوي مغاير،
له كتلة جزيئية قدرها  135كيلو
دالتون ،خالية من النوكليوتيدات،
الب ْن َية
ِّ
ومتوجهة إلى الداخل .تُظ ِْهر ِ
أن النطاقات السيتوبالزمية المقيدة
للنوكليوتيدات لناقل  ABCعلى
اتصال ببعضها البعض .كما تشير
المقارنة مع بنى ناقالت  ABC
االخرى
َِ
في حاالت مختلفة إلى أن النطاقات
السيتوبالزمية المقيدة للنوكليوتيدات
تنزلق وتدور أثناء االنتقال من الوضع
المواجه للداخل إلى الوضع
ِ
المواجه للخارج.
ِ
Subnanometre-resolution
electron cryomicroscopy
structure of a heterodimeric
ABC exporter
J Kim et al
doi:10.1038/nature13872

ا
تتطلب معظم تطبيقات تحرير
الجينوم قيد النظر لالستخدام
العالجي وجود نوكلييز داخلي في
مواقع محددة ،لكن الوجود غير
المنضبط لالÿندونيوكلييز في 
االنسجة
آثارا سلبية كبيرة.
يمكن أن يسبب ً
يصف مارك كاي وزمالؤه استخدام
الفيروس المرتبط بالغدة ،المؤتلف
الخالي من المحفز؛ الستهداف جين
عامل تخثر الدم التاسع البشري
المعبر عنه في
إلى موضع الزالل
َّ
الكبد في فئران  Bللهيموفيليا ،دون
الحاجة إلى النوكلييز .يحقق النهج
التكامل على الهدف إلى حوالي %0.5
من آليالت الزالل في خاليا الكبد.
كانت مستويات بالزما  hF9المستقرة
في الفئران ناقصة العامل التاسع
المعالجة من  20%-7من الفئران
الطبيعية ،مما يؤدي إلى مرات تخثر
المعدل الطبيعي.
ضمن
َّ
Promoterless gene targeting
without nucleases ameliorates
haemophilia B in mice
A Barzel et al
doi:10.1038/nature13864
ب
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ا ر ﺎ )

يرى دعاة نهج زراعة الحفاظ على
االدارة البيئية
الموارد ،الذي يدمج ÿ
)دون حرث ،أو غطاء دائم للتربة،
االنتاج
وتناوب للمحاصيل( مع تقنيات ÿ
الزراعي الحديثة ،أنها وسيلة لزيادة
استدامة إمدادات الغذاء العالمية.
وحتى ñ
االن ،ثبت أنه من الصعب
التحديد ـ بشكل قاطع ـ ما إذا كانت
تتم المحافظة على غلة المحاصيل
الزراعية من خالل اتباع هذا النهج،
أم ال ،وما إذا كان يمكن تطبيقه بشكل
فعال في سياقات زراعية مختلفة
على نطاق واسع ،أم ال .في تحليل
إحصائي لما بعد النتائج الكثر من
 5,000مالحظة من  610دراسات،
أظهر كاميرون بتلكو وزمالؤه أن الزراعة
باستخدام مزيج من تقنيات زراعة
الحفاظ على الموارد يمكن أن تنتج
قدرا من الزراعة التقليدية في ظل
ً
ظروف معينة .يؤثر استخدام تقنية
"دون حرث" وحدها ـ وهي المفهوم
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يجمع مشروع التنوع الجينومى

االفريقي ) (AGVPبيانات ِب ْن َية جينوم

االفريقيين؛ لتوفير مورد مركزي

لدراسات االمراض الوراثية في أفريقيا.
وهو يمثل حاليا 
االنماط الجينية الكثيفة
شخصا ،وتتابعات كامل
من 1,481
ً
الجينوم من  320فر ًدا عبر جنوب
الصحراء 
االفريقية الكبرى .وباستخدام
حدد مانجيندير ساندو
هذه البياناتَّ ،
وزمالؤه مواضع جديدة في ط َْور
االختيار ،بما في ذلك تلك المرتبطة
بالمالريا وارتفاع ضغط الدم .وأظهروا
أن لوحات ال َّن ْسب الحديثة يمكن أن
تحدد إشارات الترابط في مواضع
متباينة للغاية بين المجموعات
السكانية .وأظهروا فائدة فك تتابعات
كامل الجينوم في مواصلة تحسين
دقة ال َّن ْسب .إضافة إلى ذلك ..فقد
وصفوا أول تصميم فعال لصفيف
النمط الجيني اللتقاط التباينات الوراثية
الشائعة في أفريقيا.
The African Genome
Variation Project shapes
medical genetics in Africa
D Gurdasani et al
doi:10.1038/nature13997
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ظل أصل الكوندروالت ) chondrulesوهي قطرات ملِّيمترية المقياس،
دائما بعلم النيازك منذ ما يربو
منصهرة سالفًا توجد بمعظم النيازك( لغ ًزا ً
على المئتي عام من تاريخ تأسيسه .فقد َّبين براندون جونسون وزمالؤه ـ
باستخدام نموذج قاعدة مائية ،ونموذج تراكم ديناميكي؛ لمحاكاة التأثيرات
الكوكبية الناشئة ـ أن ñ
االثار التراكمية على النطاق الواسع يمكنها إنتاج قطرات
منصهرة رذاذيّة هائلة على المقياس الملِّيمتري بكميات كافية خالل التراكم
الكوكبي بخمسة ماليين عام لتفسير الوفرة المرصودة للكوندروالت .يدعم
ذلك االكتشاف أصل تأثيري للكوندروالت ،ويعني ضم ًنا أن النيازك تُ َع ّد نتيجة
عوضا عن كونها بقايا مواد بناء.
ثانوية لتكوين الكوكبً ،
Impact jetting as the origin of chondrules
B Johnson et al
doi:10.1038/nature14105
الشكل أعاله | نفث المواد المنصهرة أثناء تصادم تراكمي .تسلسل زمني يبين %1
من قذيفة مسامية يبلغ قطرها  10كم تضرب هدفًا بسرعة  3كم ث .-1تم تلوين
المادة تبعا لدرجة حرارتها عند الزمن المبين .نقطة 
االصل هي موضع التصادم .في
ً
)أ( تبدأ النفثة في التشكل 0.3 ،ث من التصادم .اللوحة )ب( تبين قذيفة ساخنة
بسرعة  0.8ثانية نحو الهدف.

سلبا على غلة
المحوري لهذا النهج ـ ً
المحاصيل ،ولكن باستخدامها مع
التقنيتين 
االخريين لزراعة الحفاظ على
الموارد ،يمكن أن تزيد تقنية "دون
حرث" من إنتاجية المحاصيل المطيرة
في المناخات الجافة ،مما يشير إلى
أنها قد تصبح استراتيجية مهمة للتكيف
مع تغير المناخ.
Productivity limits and
potentials of the principles of
conservation agriculture
C Pittelkow et al
doi:10.1038/nature13809

ا

ا
تابعت دراسات مختلفة تطور 
االشكال
الظاهرية للحيوانات على مقياس من
ماليين السنين ،مع تطور المناقير
في عصافير داروين ،وهو المثال
الكالسيكي .تذهب هذه الدراسة إلى
حد أبعد ،أو تتناول فترة زمنية أطول،
من خالل إجراء تحليل مقارن لنمو
البكتيريا الممتد عبر مليارات السنوات

من تشعب 
االنواع .وتنوع عمليات
ُّ

االيض للبكتيريا يجعل من الممكن
التحقيق في التطور الظاهري عبر
جميع أنواع البكتيريا .حصل دينيس
نموذجا
فيتكوب وزمالؤه على 322
ً
من نماذج 
االيض على نطاق الجينوم
أو 
االنواع باستخدام بروتوكول ط ُِّور
االعمار،
مؤخرا لشبكة أتوماتيكية ÿالعادة ÿ
ً
والحظوا عملية تطورية مكونة من
مرحلتين ،
االولى تنوع ظاهري ّأولي
سريع ،متبوع باختالف بطيء على
المدى الطويل .وأكدوا هذا النمط
تجريبيا مع  40نو ًعا بكتيريًّا مختلفًا
ًّ
تحت  60ظرفًا مختلفًا من ظروف
النمو ،وفسروا نتائجهم في شكل
'الساعة الظاهرية' ،النموذج 
االشبه
بالساعة الجزيئية في تطور البروتين.
Long-term phenotypic
evolution of bacteria
G Plata et al
doi:10.1038/nature13827

يبين مورتن أندرسين وزمالؤه أن
اليورانيوم المغروس بالوشاح الصخري
ينبغي أن يكون متماي ًزا نظائريًّا ،بنسبة
مرتفعة من الـ ،238U/235Uكنتيجة
لعمليات التعديل بقاع محيط ناقص

االكسدة ،وأن مرتفعات صخور البازلت
بوسط المحيط تمتلك بالفعل نسبة
أعلى من الـ 238U/235Uعن باقي 
االرض،
مؤكِّد ًة بذلك على التدوير واسع النطاق
لليورانيوم بالوشاح الصخري العلوي.
كثيرا من صخور البازلت
وفي حين أن ً
بالجزر المحيطية يتم الجدال بشأن
احتوائها على مكّون معاد التدوير،
يكتشف الباحثون أن التراكيب النظائرية
الج ُزر ال
لليورانيوم الخاصة بتلك ُ
باالرض .وقد
تختلف عن تلك الخاصة
استخلصوا أن اليورانيوم المغروس
الج ُزر المحيطية غير
بصخور بازلت ُ
االرجح قبل 
على 
االكسدة
مقسم نظائريًّا
المحيطية الكاملة منذ ما يقرب من
الق َدم
 600مليون عام ،مما يعكس ِ
البالغ لمصدر صخور بازلت الجزيرة
المحيطية .يتطلب في المقابل التركيب
النظائري لليورانيوم الخاص بصخور
بازلت مرتفعات وسط المحيط تقليب
الحمل الحراري لليورانيوم معاد التدوير
على مدار الوشاح الصخري العلوي
خالل  600مليون عام.
The terrestrial uranium isotope cycle
M Andersen et al
doi:10.1038/nature14062
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CEACAM1
TIM-3

يتوسط عملية تنظيم الخلية التائية عدد
من جزيئات سطح الخلية المثبطة ،مثل
الجزيء 3-المثبط للخلية التائية )TIM-
 .(3وهو هدف محتمل للعالج المناعي
للسرطان الذي أُ ِور َد بمثابة نقطة تفتيش
مناعية في القمع المناعي الناجم عن

االورام .ومع ذلك ..فالليجند المستحث

لتحمل الجزيء 3-المثبط للخلية التائية
ُّ
لم يتم اكتشافه بعد ،وقد يمتلك هذا
أيضا تحت
الجزيء وظائف تنشيط ً
بعض الظروف .تحدد هذه الدراسة
الجزيء 
االول اللتصاق خلية المستضد
السرطاني المضغي )(CAECAM1
كليجند مغاير لجزيء ) (TIM-3في
الفئران ،وهو الضروري لكي يستطيع
توسط عملية التحمل،
جزيء TIM-3
وضمان النضج ُّ 
االمثل لها ،إضافة
إلى تعبير سطح الخلية ،والوظيفة
التنظيمية .يؤدي الحصار المشارك
للمستضد ) (CAECAM1ولجزيء
) (TIM-3إلى تعزيز االستجابات المناعية
المضادة للورم ،مع تحسين القضاء
على 
االورام في نماذج سرطان القولون
والمستقيم في الفأر.
CEACAM1 regulates TIM-3mediated tolerance and exhaustion
Y Huang et al
doi:10.1038/nature13848
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إلى حد كبير ،نتيجة للتفاعل المرتفع
للمركبات المعنية ،وصعوبة توليفهم.
تبين تلك الدراسة طريقة أكثر سهولة
لتطوير عامل حفّاز من الذهب ،III
مستقر وقابل للضبط ،وهو ما يوفر
استراتيجية للوصول إلى عامل حفّاز
معدني انتقالي مرتفع التكافؤ من سالئف
متاحة بسهولة .يستخدم الباحثون
تفاعل انشطار رابطة الكربون – كربون
المعتدلة بواسطة مركب الفضة I؛
لتوليد مركّب فضة  IIIحفزي مستقر.
ويمكن لذلك المركب تفعيل ألدهيدات
من النوع ألفا وبيتا غير مشبعة باتجاه
إضافات مترافقة انتقائية ،وألين –
ألدهيد غير مشبعة لتفاعل إضافة
حلقية من النوع ].[2+2
Stable gold(III) catalysts
by oxidative addition of
a carbon–carbon bond
C Wu et al
doi:10.1038/nature14104

ب

ا
ا

III

يُ َع ّد عامل الحفز المعدني االنتقالي
ً
محتمال
غنيا
مرتفع التكافؤ
ً
مصدرا ًّ
التوليفيين ،لكنه غير مستغَ ّل
للكيميائيين
ِّ

ا

تجتذب هاليدات رصاص البيروفسكايت
كبيرا
غير العضوية – العضوية
ً
اهتماما ً
لتطبيقات الخاليا الشمسية .تستخدم
غالبية أفضل خاليا البيروفسكايت
الشمسية حتى اليوم من حيث كفاءة
البيروفسكايت القائم على ميثيل

االمونيوم .ويُ َع ّد البيروفسكايت القائم
أيضا،
واعدا ً
على الفورماميدينيوم ً
لكنه ليس مستقرا كنظيره ñ
االخر .يبين
ًّ
نام جونج جيون وزمالؤه إمكانية صنع
بيروفسكايت قائم على الفورماميدينيوم،
مستقر بإضافة بعض البيروفسكايت
القائم على ميثيل 
االمونيوم ،وأن

الخاليا الشمسية المتضمنة لالشكال
التركيبية الناتجة يمكنها أن تصل إلى
مستويات جديدة من الكفاءة.
Compositional engineering of
perovskite materials for highperformance solar cells
N Jeon et al
doi:10.1038/nature14133

ا

ا

ا

با

ا

وتجمدَ ،ول ََّدت
وحين تم تبريد اللب َّ
الحركات الدوامية للمعدن السائل ـ
التي يقودها طرد الكبريت من اللب
الداخلي النامي ـ ً
مغناطيسيا.
مجاال
ًّ
حفظت فئة من النيازك المعروفة
بالباالسايتات ذلك الطور من تاريخ
المنظومة الشمسية في شكل بلورات
بجودة 
االحجار الكريمة لمعدن
معدني السيليكات،
الزبرجد الزيتوني
ّ
المتضمن بمصفوفة معدنية من سبيكة
َّ
الحديد/النيكل .استخدم جيمس
مغناطيسيا
تصويرا
بريسون وآخرون
ًّ
ً
عالي الدقة لمصفوفة الحديد/النيكل
واالسكويل؛
لنيازك باالسايت ÿاالميالكÿ ،
الشتقاق سجل متسلسلة زمنية للنشاط
المغناطيسي على جسم الباالسايت

المتضمن بنمو متضافر نانوي
االبّ  ،
النطاق الطوار غنية بالحديد ،وأخرى
بالنيكل .يلتقط هذا السجل لحظات
موت المجال المغناطيسي المولَّد عند
تصلب اللب السائل ،ليوفر شهادة على
مولد مغناطيسي طويل 
االمد ،تقوده
تيارات الحمل التركيبية.
Long-lived magnetism from
solidification-driven convection
on the pallasite parent body
J Bryson et al
doi:10.1038/nature14114
ا

ا
استخدم آالن بالمين وزمالؤه فكّ
االكسوم؛ لمقارنة
تتابعات كامل ÿ
المشهد الطفرى للورم الغُ ِّدي من
ثالثة نماذج لفئران سرطان الرئة،
المستح ّثة بالتعرض للمواد المسرطنة
َ
الميثيل-نتروزويوريا ) (MNUويوريثين،
أو عن طريق التنشيط الجيني لجين
) .Kras (KrasLA2وعلى الرغم من
أن 
االورام المستحثة بالميثيل-
LA2
نتروزويوريا وجين  Krasتحمل
جين البدء  Krasنفسه ،فإن 
االورام
المستحثة بالميثيل -نتروزويوريا تحمل
أيضا العديد من الطفرات النقطية
ً
غير المترادفة .وفي الوقت نفسه،
حملت أورام كراس  KrasLA2العديد
من التعديالت في عدد النسخ .ويشير

بحاث أبـحــاث

هذا إلى أن النماذج المستحثة بمادة
اثيا ،تتب َّنى ط ُُرقًا
مسرطنة ،أو
َّ
المعدلة ور ًّ
مختلفة لتنمية الورم .وتجادل النتائج
بشأن وجود دور رئيس لوضع الساللة
الجرثومية  Krasفي انتقاء الطفرات
خالل البدء .وتثبت هذه البيانات كلها
فائدة نماذج المواد المسرطنة ل َف ْهم

المالحظة
االطياف الطفرية المعقدة
َ
في السرطانات البشرية.
The mutational landscapes of
genetic and chemical models of
Kras-driven lung cancer
P Westcott et al
doi:10.1038/nature13898
ا

ب ا

اب

كانت ÿاالكتيوصورات Ichthyosaurs
زواحف تعيش في الماء حصريًّا ،لها
أطراف أصبحت زعانف الحقًا ،وشكل
جسدي يشبه الشكل العام للدالفين
الحديثة .ظهرت ÿاالكتيوصورات في
فترة العصر الترياسي ،وانقرضت ـ
جنبا إلى جنب مع الديناصورات ـ في
ً
نهاية العصر الطباشيري .وبشكل غير
مناسب ،ظهرت الول مرة في السجل

االحفوري كمخلوقات مائية متطورة
على أكمل وجه ،ال يُ ْع َرف أي شيء عن
انتقالها من 
االرض إلى الماء .ويمكن
إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع
المكتشفة حدي ًثا من
من خالل الحفرية
َ
العصر الترياسي السفلي في جنوب
الصين .وهي حفرية لمخلوق صغير
جدا ،وربما برمائي يشبه
جدا ،وبدائي ًّ
ًّ
ÿاالكتيوصور ،قريب من ال َّن َسب المشترك
ورتَبة Hupehsuchia
لال ÿكتيوصور ُ
الغامضة ،وهي مجموعة من الزواحف
المائية المنقرضة ،المعروفة فقط
من جنوب الصين.
A basal ichthyosauri form
with a short snout from the
Lower Triassic of China
R Motani et al
doi:10.1038/nature13866
الشكل أسفله | النمط النموذجي للجنس
 .Cartorhynchus lenticarpusعينة كاملة.

ا

بعد والدة المنظومة الشمسية بوقت
قصير ،أصبحت هناك أجسام كوكبية
ساخنة بدرجة كافية لتنفصل إلى لب
معدني سائل محاط بوشاح صخري.
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يشير إلى أن االستطالة المتعدية هي
تحد من انتشار الخاليا السرطانية
التي ّ
في الجسم الحي .وتثير هذه النتائج
معرفة أن استهداف تأشير مركّب
مفيدا في الوقاية
 mTORC1قد يكون ً
من سرطان القولون لدى المرضى
المعرضين لمخاطر كبيرة.
mTORC1-mediated translational
elongation limits intestinal
tumour initiation and growth
W Faller et al
doi:10.1038/nature13896

أ ا

ا

4

وجد مركّب الكينيز البروتيني
يُ َ
 mTORC1في كل الخاليا حقيقية
تكون
النواة ،واتضح تورطه في ّ

االورام ،النه من المعروف أنه يحفز
| 78
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0
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ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﺘﺮة زﻣﻴﻨﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ً

تستوعب الخاليا المواد المغذية
داخليا ومكونات الدوران الغشائية
ًّ
عن طريق عملية االلتقام الخلوي،
التي تنطوي في معظم الحاالت
على البروتين "كالثرين" .كان يُعتقَد
االندوفيلين  Endophilinهو
أن ÿ
أحد مكونات عملية االلتقام الخلوي
لكن دراستين نُشرتا
بواسطة كالثرينّ ،
مؤخرا في دورية  Natureأظهرتا أن
ً
هذا البروتين يتوسط ً
شكال من االلتقام
الخلوي سريع المفعول ،ال يعتمد
على بروتين الكالثرين ،وينخرط في
تشكيل الحويصالت 
االنبوبية .أورد
إيمانويل بوكروت وزمالؤه أن هذا
المسار يتم تفعيله بواسطة تقييد
بمستقبالت الشحنات،
الليجندات
ِ
ويتطلب البروتينان دينامين ،وأكتين.
ويبدو أن عملية االلتقام الخلوي
أيضا لديها
االندوفيلين ً
بواسطة ÿ
أهداف خلوية متميزة ،تحدث في
الحواف 
االمامية للخاليا ،حيث يضمن
االندوفيلين.
اليبيد  Pi(3,4)P2مشاركة ÿ
ويظهر أن هذا الشكل من االلتقام
الخلوي يتوسط امتصاص العديد
من المستقبالت ذات الصلة بالناحية
الفسيولوجية 
وباالمراض ،بما في
المستقبل المقترن ببروتين–ج،
ذلك
ِ
ومستقبل التيروسين كينيز .وفي الورقة
قدم هنري فرانسوا
البحثية الثانيةَّ ،
رينارد وزمالؤه ً
دليال على أن السموم
البكتيرية تستفيد من المسار نفسه
أيضا أن
لدخول الخاليا ،ووجدوا ً
االندوفيلين A2 -يعمل بالتنسيق مع
ÿ
البروتينين :دينامين ،وأكتين.
Endophilin marks and controls
a clathrin-independent
endocytic pathway
E Boucrot et al
doi:10.1038/nature14067
Endophilin-A2 functions in
membrane scission in clathrinindependent endocytosis
H Renard et al
doi:10.1038/nature14064
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غالبا ما تفوق معدالت ارتفاع مستوى سطح البحر تلك المحسوبة من بيانات
ً
والج ْزر التقديرات التصاعدية المشتقة من الفقد التجميعي لكتلة
المد
قياس ّ
َ
الجليد والتمدد الحراري وتغيرات المخزون 
االرضي .أعادت كارلينج هاي
وزمالؤها تقدير إحصائية لسجل قياس المد والجزر ـ الذي يخضع للتحيز
الناتج عن التغطية الجغرافية غير المنتظمة ،وبعض العوامل غير المؤكدة
ـ وخلصوا إلى أن مستوى سطح البحر قد ارتفع بمقدار حوالي  1.2مم لكل
عام من  1901حتى  .1990يُ َع ّد هذا أقل ً
قليال من التقديرات السابقة ،ومتسقًا
مع التقديرات التصاعدية .وقد تم تطبيق التحليل نفسه على الفترة – 1993
 ،2010بيد أنه يشير إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي  2.7مم لكل عام،
بما يتسق مع العمل ñ
االخر ،ويشير إلى كون التسارع الحديث بارتفاع مستوى
سطح البحر أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.
Probabilistic reanalysis of twentieth-century sea-level rise
C Hay et al
doi:10.1038/nature14093
عاما
الشكل أعاله | معدل متوسط سطح البحر العالمي لمدة خمسة عشر ً
المقدر باستخدام إعادة بناء مستويات البحر بتجانس "كالمان" خالل الفترة من
عاما ،والتظليل
 .2000 1901المحور )س( يمثل نقطة المنتصف فترة خمسة عشر ًيعطي نسبة عدم التيقن  .الصورة المصاحبة ،رسم بياني لمتوسط مستوى سطح
عاما )ملليمتر/سنة( .أحدث التقديرات
البحر العالمي  GMSLفي فترة خمسة عشر ً
تظهر باللون 
االحمر.

ترجمة البروتين .ويُعتقد أن مسار
المستجيب الرئيس في اتجاه مركب
 mTORC1نفسه هو  ،4EBP1الذي
يعزز بدء الترجمة .وقد أظهر وليام
فيالر وزمالؤه في أمعاء الفأر أن نشاط
مركب  mTORC1غير مطلوب للتوازن
قطعا لتشكيل
الطبيعي ،لكنه مطلوب ً


االورام المعوية الناجمة عن طفرات
جينية في الجين القامع للورم .APC
وحدد الباحثون زيادة استطالة متعدية
َّ
في اتجاه كينيز  S6عن طريق عامل
االستطالة  eEF2كمطلب لالنتشار
في الخاليا التي تعاني من نقص ورم
 ،APCوليس في الخاليا الطبيعية .هذا

أثناء طور االنقسام الخلوي الميوزي

االول ،الذي يولِّد الخاليا الجرثومية،

تم التقاط االحواز الحركية بواسطة

االنابيب الدقيقة من قطب المغزل
نفسه ،بحيث يمكن فصل الكروماتيدات
الشقيقة بالخلية الوليدة نفسها .وقد
حدد يوشينوري وواتانابي وزمالؤه
َّ
مؤخرا "ميكين"  MEIKINالعامل ما
ً
بعد الحيز الحركي المحدد لالنقسام
االختزالي ،الذي يضمن التوجه

االحادي ،ويحمي تماسك الكروماتيدات
الشقيقة خالل طور االنقسام الميوزي

االول في الخاليا الجرثومية للفأر .وهو
يعمل بشكل أساسي عن طريق توظيف
كينيز  PLK1إلى 
االحواز الحركية .وقد
تبين أن وظيفية بروتينات الخميرة
المتبرعمة واالنشطارية ) ،Spo13و
 (Moa1على التوالي ـ التي سبق
تحديدها ـ متماثالت وظيفية لميكين
 .MEIKINويرى الباحثون أنهما تشكالن
معا عائلة 'ميكين' ' 'meikinلعوامل
ً
الحيز الحركي الخاصة بطور االنقسام
ِّ
الميوزي 
االول.
Meikin is a conserved
regulator of meiosis-I-specific
kinetochore function
J Kim et al
doi:10.1038/nature14097
أ ا

ب

ا

ـ HIV-1

يستند فهمنا لفيروس نقص المناعة
المكتسبة ) (HIVغير الناضج ـ الطور
الفيروسي عندما يترك الخلية ـ إلى
مكونات مصقولة ،تم تجميعها في
المختبر بطريقة يُعتقد أنها تحاكي
الحالة الحقيقيةّ .
حل جون بريجس
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ا

وزمالؤه ِب ْن َية القشرة البروتينية
داخل جسيمات فيروس نقص
المناعة البشرية المكتسبة 1-غير
الناضجة ،وغير المتجانسة السليمة.
حدد الباحثون باستخدام التصوير
َّ
المقطعي بمجهر إلكترون تبريد
العينة ،ومتوسط الصورة المقطعية
الجزئية )متوسط ñ
االالف من تحت
الحجوم المصطفّة التي تحتوي على
الوحدة البنيوية نفسها( ِب ْن َية شبكية
القفيصة عند استبانة  8.8أنجستروم.
وتبين ِالب ْن َية أن ترتيب القفيصة
في فيروس نقص المناعة البشرية
كثيرا
المكتسبة 1-غير الناضج مختلف ً
عن تلك التي شوهدت في القفيصة

االساسية لفيروس نقص المناعة

البشرية المكتسبة 1-الناضجة ،وتكشف
التفاعالت الثالثية والرباعية التي
تجمع فيروس نقص المناعة
تتوسط ُّ
البشرية المكتسبة.1-
Structure of the immature
HIV-1 capsid in intact virus
particles at 8.8 Å resolution
F Schur et al
doi:10.1038/nature13838
ا

ا

ا

ا

ب

ا

ا

تم اكتشاف معظم المضادات الحيوية
إكلينيكيا عن طريق فحص
المستخدمة
َ
ًّ
كائنات التربة الدقيقة القابلة للزراعة،
وهي مورد مستنفد بشدة ،ولم يتم
استبداله على نحو كاف عن طريق

االساليب الصناعية .ومن هنا ،جاء
التنبيه على نطاق واسع على انتشار
تعرض
المقاومة للمضادات
الحيويةِ .
هذه الورقة البحثية بعض 
االخبار
الجيدة ،بشأن عزل وتوصيف مضاد
حيوي جديد فعال ضد مجموعة
من مسببات 
االمراض البكتيرية ،بما
ِّ
في ذلك بكتيريا Staphylococcus
 ،aureusوعلى ما يبدو أنها غير
متأثرة بتطور المقاومة .استخدم
نظاما اس ُتحدث
كيم لويس وزمالؤه ً
مؤخرا لزراعة البكتيريا في الموقع
ً

الشكل أسفله | القتل المعتمد على الزمن
لمسببات À
االمراض بواسطة تيكسوباكتين.
أ ،ب ،استزرعت بكتيريا  S. aureusإلى
)أ( أوائل المرحلة 
االسية ،وأواخر المرحلة

االسية )ب( ،وتم وضعها في تحد مع
المضادات الحيوية .البيانات ممثلة لثالث
تجارب مستقلة  ±االنحراف المعياري .ج،
أسفرت المعاملة بالتيكسوباكتين عن التحلل.
هذا الشكل ممثل لثالث تجارب مستقلة
د ،اكتساب المقاومة أثناء إعادة االستزراع
التسلسلي في ظل وجود مستويات دون
الحد 
االدنى من التركيز المثبط من مضادات
الميكروبات .المحور الصادي هو أعلى تركيز
للخاليا التي نمت أثناء إعادة االستزراع .في
حالة أوفلوكساسين ،كان  256xMICأعلى
تركيز تم اختباره .الشكل ممثل لثالث
تجارب مستقلة.

ا

با

ا

10

10

ﻟﻮ ﺎر ﺘ  ) 10ﺪة ﺸ ﻴ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة
ﻟ ﻣﻠ ﻟﺘﺮ(

ﻟﻮ ﺎر ﺘ  ) 10ﺪة ﺸ ﻴ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة
ﻟ ﻣﻠ ﻟﺘﺮ(

لدى بعض 
االنماط ÿاالسوية
للجلوبيولينات المناعية )ج( ،مثل
 IgG1الفأر و IgG4البشري ،القليل
من القدرة على استحثاث آليات
المستجيب ،حيث ال تنشط المتمم
بكفاءة ،تحفز مستقبالت شظية قابلة
للتبلور للجلوبيولين المناعي ،FcRs
أو المستضدات التجميعية .إذن
قدم ريتشارد ستريت
ماذا يفعلون؟ َّ
وزمالؤه ً
دليال من الجلوبيولين المناعي
)ج(  ،IgGمفاده أن الفئة الفرعية
من الجلوبيولين المناعي )ج( الفأرية
باالضافة
السائدة لديها وظيفة تنظيميةÿ ،
إلى أنها تحمي ضد تطور المرض الكلوي
المدفوع الذي يقوده المركب المناعي
 ،IgG3من خالل التنافس مع  IgG3على
المستضد وزيادة قابلية الذوبان للمركب
المناعي .وتشير هذه النتيجة إلى أن

الموحدة للجلوبيولين المناعي
االنماط
ّ
)ج( التي تنشط بشكل ضعيف آليات
المستجيب قد تمنع الباثولوجيا المناعية
المعقدة المناعية بوسائل أخرى.
IgG1 protects against renal
disease in a mouse model of
cryoglobulinaemia
R Strait et al
doi:10.1038/nature13868

واستخدموا البيانات الحيوية؛ ÿالظهار
االنزيم  NisBيستخدم جلوتاميل-
أن ÿ
 tRNAGluفي التنشيط الحساس
االحماض 
لبقايا 
االمينية سيرين/
أساسا
ثريونين .توفر هذه النتائج ً
االنزيمات
لتوصيف وظيفي لعديد من ÿ
النازعة للماء ،الشبيهة بالالنتيبيوتيك،
المنخرطة في التخليق الحيوي لفئات
أخرى من المنتجات الطبيعية.
Structure and mechanism of
the tRNA-dependent lantibiotic
dehydratase NisB
M Ortega et al
doi:10.1038/nature13888

المستزرعة
الطبيعي لبكتيريا التربة غير
َ
سابقًا ،وحددوا بيتا-بروتيوباكتيريوم
) (β-proteobacteriumمن نوع
 Elephtheria terraeالذي ينتج ديبسي
بيبتيد معروفًا باسم تيكسوباكتين.
والتيكسوباكتين نشط في الجسم
الحي ،ويستهدف السالئف في مسارات
التخليق الحيوي بشكل منفصل
لعنصرين رئيسيين من جدار الخلية
البكتيرية ..البيبتيدوجليكان ،وحمض
الجدار الخلوي .وقد كان البحث عن
سلبيا،
طفرات مقاومة
للتيكسوباكتين ًّ
وربما كنتيجة لهذه ñ
االلية
مزدوجة التأثير.
A new antibiotic kills
pathogens without
detectable resistance
L Ling et al
doi:10.1038/nature14098
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تم استخدام النيسين ،وهو عضو
في عائلة الالنتيبيوتيك ،lantibiotic
المضادات الحيوية التي تحتوي على
جسر أثير ثيولي ،على نطاق واسع في
الصناعات الغذائية الكثر من  40سنة،
دون تطور كبير لمقاومة ضده .وقد
أصبحت هذه الخاصية ذات أهمية
خاصة في ضوء ظهور مقاومة لعديد
المستخدمة
من المضادات الحيوية
َ
قدم ويلفريد فان دير دونك
إكلينيكياَّ .
ًّ
وزمالؤه بنية 
االشعة السينية ÿالنزيم
َِْ
نازعة الماء من الالنتيبيوتيك ،MibB
وهو مرادف لالÿنزيم  NisBالمنخرط
في التخليق الحيوي للنيسين،

4

اﻟﺤﺪ

إنزيمات نازعة الهالوجين االختزالية هي
إنزيمات تعتمد على مادة الكوباالمين،
وتحفز إزالة ذ ََّرة الهالوجين من
الهاليدات العضوية ،التي تحتوي على
واحد أو أكثر من ذ َّرات الهالوجين.
وتُ َع ّد نسبة كبيرة من الملوثات البيئية
من الهاليدات العضوية ،وإنزيمات
نازعة الهالوجين االختزالية هي المسؤولة
عن عملية نزع الهلجنة البيولوجية
لهذه المركبات ،بما في ذلك ثنائي
الفينيل متعدد الكلور .في هذه
الورقة البحثية ،يستخدم الباحثون
التصوير البلوري 
باالشعة السينية،
والتحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي
ÿااللكتروني EPR؛ لتوصيف إنزيم نازع
تحمل
الهالوجين االختزالي ،القادر على ُّ

االكسجين ،والقابل للذوبان ،من بكتيريا
.Nitratireductor pacificus pht-3B
تشير البيانات الخاصة بهم إلى أن
الكوبالت بمادة الكوباالمين يشكل رابطة
تساهمية مع ذ ََّرة الهالوجين للركيزة،
ويستخلص ذ َّرة الهالوجين مباشرة عن
طريق إضافة عنصر مؤكسد .تختلف
ñ
آليات ÿاالنزيمات
هذه اال ّلية جوهريًّا عن ّ

االخرى المحتوية على الكوباالمين،
وسوف تكون هذه النتائج ذات صلة
باالستخدام المستقبلي لالÿنزيمات

نازعة الهالوجين االختزالية في المعالجة
البيولوجية والتحفيز الحيوي.
Reductive dehalogenase structure
suggests a mechanism for B12dependent dehalogenation
K Payne et al
doi:10.1038/nature13901
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يحرص الكيميائيون ال َّتو ِل ِيف ُّيون على
تحول ـ
تعريف المواد َ
الحفّازة التي ِّ
بشكل مباشر ـ الروابط الهيدروجينية-
الكربونية ) (C–Hإلى روابط نيتروجينية-
كربونية ) .(C–Nوخالفًا لتشكيل
الكحول ،فإن تفاعل 
واحدا
ليس
اال َ ْم َي َنة
ً
االنزيمات الطبيعية.
مما تتوفر له ÿ
حاليا
مة
المستخد
الكيميائية
والمحفزات
َ
ًّ
غير مالئمة لتوظيف الجزيئات المركَّبة.
وفي هذه الدراسة ،أورد الباحثون
عملية انتقائية الضافة 
االزيدين إلى
ÿ
الروابط الهيدروجينية-الكربونية )(C–H
الكاشف المحدد.
في ظل اعتبار الركيزة
َ
ُ
التفاعل البيئات المائية ،وهو
يتحمل
مناسب في توظيف 'المرحلة المتأخرة'
الم َركَّبة ،مثلما تَ َب َّين من إضافة
للب َنى ُ
ِ
االزيدين إلى حمض رباعي هيدرو
الجيبيريليك ،وهو جزيء مركَّب،
وثيق الصلة بشكل طبي.
Metal-catalysed azidation of
tertiary C–H bonds suitable for
late-stage functionalization
A Sharma et al
doi:10.1038/nature14127

االجهاد الخلوي إلى تراكم
قد يؤدي ÿ

باالضافة
أنواع تفاعلية من االكسجينÿ ،
إلى تلف بالحمض النووي ،وعدم
استقرار جينومى .ويمكن لواحد من
منتجات 
االكسدة )-8أوكسوجوانين(

أن يقترن مع االدينين بشكل خاطئ.
لذلك ..من المهم الكيفية التي يستفيد
بها بوليمريز الحمض النووي من
| 80
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ب

أ

ا

ا

يُ َع ّد سرطان الخلية الحرشفية
واحدا من أكثر أنواع
بالرأس والعنق ً
السرطان شيو ًعا وفتكًا .وعلى الرغم
من االستجابات 
االولية لتوليفات من
واالشعاع والعالج الكيميائي،
الجراحة ÿ
فإن ما يقرب من نصف جميع 
االورام
يتكرر حدوثه ،وتظهر هذه 
االورام
عادة في غضون سنتين من التشخيص

االولي .وقد كان للواسمات الجزيئية
والعالجات المستهدفة تأثير ضئيل
على هذا المرض حتى ñ
االن.
عرض فريق أطلس جينوم
يَ ِ
السرطان نظرة تفصيلية على نطاق
الجينوم من التعديالت ،ويسلط
الضوء على 
االحداث الوراثية الحرجة

واالكلينيكية
ذات االهمية البيولوجية ÿ
المحتملة في سرطان الخاليا الحرشفية
في الرأس والعنق  HNSCCsمع حاالت
مختلفة من فيروس الورم الحليمي
البشري ) .HPVيبرز فيروس الورم
الحليمي البشري بوصفه ً
مهما
عامال ًّ
في ظهور بعض 
االورام الفموية
البلعومية( .تكشف المالمح الطفرية
مجموعات فرعية متميزة من سرطان
الخاليا الحرشفية في الرأس والعنق.
وتمثل الطفرات في EGFR ، FGFRs،
 ،PIK3CAوفى إنزيمات الكينيز
مرشحة
ًا
المعتمدة على السيكلين أهداف َّ
ِ
للتدخل العالجي.
Comprehensive genomic
characterization of head and
neck squamous cell carcinomas
D Hayes et al
doi:10.1038/nature14129

الطريقة التقليدية ÿالقناع الجسيمات
الكارهة للماء بتشكيل العوالق
الغروية بالماء ـ والجسيمات الكارهة
للماء باالمتزاج بالزيت ـ هي تموية
كيميائيا بخافضات
الجسيمات
التوتر السطحي ًّ 
واالشرطة العضوية
والبوليمرات الممتصة ،أو غيرها
من العوامل التي تضفي تقاربًا على
المذيب .يبين ñ
االن جونج هوان بانج
ِّ
التغضن السطحي يوفر
وآخرون أن
ُّ
استراتيجية بديلة فعالة للغاية؛
لتشتيت الجسيمات بمدى واسع من
المذيبات .ينتج الفريق جسيمات
"قنفذية" مجهرية الحجم ،مغلفة
بأشواك نانوية شديدة ،وتُظْهر
استقرارا غرويا طويل المدى ِ 
باالوساط
ًّ
ً
الم ِح َّبة للماء ،والكارهة له .يتحدى
ُ
هذا السلوك التش ُّتتي ـ غير المعتاد ـ
معمقًا بذلك ف ْهمنا
النظريات الحاليةِّ ،
للتفاعالت بين الجسيمات الغروية،
وقد تكون لها استخدامات تقنية ،كما
توفر جسيمات تؤدي دورها ٍّ
بكل من

االوساط العضوية ،والمائية.
Anomalous dispersions of
‘hedgehog’ particles
J Bahng et al
doi:10.1038/nature14092

ح

ا

ال يمكن االعتماد على الطرق القياسية
لتقدير العمر النجمي عند تطبيقها
على النوع 
انتشارا ،وهي
االكثر
ً
النجوم الباردة منخفضة الكتلة،

الشكل أسفله | السطح التخطيطي
 P–t–Mللنجوم الباردة .تم استقراء

)االصفر( العالقة االفتراضية بين فترة
الدوران والعمر واللون إلى أعمار أكبر من
عالقات الفترة – اللون بالحشود الصغرى
باستخدام عالقة  P – tعلى وجه
الخصوص ،وافتراض أن الشمس )التي
تم وسمها بالرمز الشمسي 
االسود( تستقر
عليها .يشير الخط 
االزرق إلى موضع
النجوم بالحشد النجمي NGC6819
الذي حددنا فترات الدوران به .تمثل
الخطوط الرمادية الداكنة عند 
االعمار
 0.6و  1جيجا عام المالحظات السابقة
بالحشود النجمية  Hyadesو NGC6811
على التوالي .تم وسم الكتل النجمية
بالوحدات الشمسية على السطح عند

االلوان المقابلة.
NGC 6819
 2.5ﻴ ﺎ ﻋﺎم

اﻟﺸﻤ
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NGC 6811
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النوكليوسايد السام خلويًّا 8-oxodGTP
أثناء توليف الحمض النووي .قام
صامويل ويلسون وزمالؤه بتصوير
زمنيا لبوليمريز-بيتا
بلوري متداخل ًّ
الحمض النووي polymerase-β
المقيد إلى ركيزة الحمض النووي
التي تدرج  8-oxodGTPفي االتجاه
المعاكس للسيتوزين ،أو 
االدنين.
ووجدوا أنه من خالل توظيف أيون
معدني إضافي ثنائي التكافؤ ،يستحث
 8-oxodGTPالتغيرات في الموقع
النشط ،وبالتالي يفشل في التعرف
على الضرر.
Uncovering the polymeraseinduced cytotoxicity of an
oxidized nucleotide
B Freudenthal et al
doi:10.1038/nature13886

كالشمس ،وما هو أصغر منها .يصف
هنا سورين ميبوم معايرة تجريبية،
واختبارا لطريقة تحديد أعمار النجوم
ً
الباردة بطريقة موثوقة ،من خالل
فترات دورانها ،وهو ِعلْم التأريخ
الدوراني .وقد عايَ َر الباحثون ـ
باستخدام قياسات دراسة حشد كبلر
نجما بار ًدا
للفترات الدورانية لـً 30
بالحشد  NGC6819الذي يبلغ عمره
 2.5مليار عام ـ معدل فقْد العزم
الزاوي مع الزمنِ .م ْثل هذه القياسات
كانت ممكنة في السابق فقط بالحشود
التي يقل عمرها عن مليار عام.
وتكشف الفترات عن عالقة واضحة
ِ
المعالم بين فترة الدوران ،والكتلة
النجمية عند عمر الحشد ،مما يشير
إلى إمكانية اشتقاق 
االعمار بدقة تبلغ
 10%العداد كبيرة من نجوم الحقل
الم َج ِّري الباردة.
َ
A spin-down clock for cool
stars from observations of a
2.5-billion-year-old cluster
S Meibom et al
doi:10.1038/nature14118
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ا
ب

بحاث أبـحــاث

ا

ا

9

ILR3
E2FC

MYB83

برز نظام "كريسبر  -كاس  "9كأداة
قوية لتحرير الجينوم ،وتنظيم النسخ
لجينات محددة .وقد نجح فنج زانج
خصيصا،
وزمالؤه في تعديل النظام
ً
لتنشيط النسخ الجيني الذاتي على نطاق
الجينوم ،بحيث يمكن استخدامه لغربلة
الجينومات الوظيفية على نطاق واسع.
وتم التطبيق على غربلة خاليا الورم
الميالنيني؛ للكشف عن فرط التعبير
الجيني على نطاق الجينوم ،الذي
يمكن أن يمنح مقاومة لمثبط "براف"
ÿ BRAFالثبات جدوى مثل هذه الغربلة،
مقاومة
والتوصل إلى اكتشاف آليات َ
جديدة محتملة.
Genome-scale transcriptional
activation by an engineered
CRISPR-Cas9 complex
S Konermann et al
doi:10.1038/nature14136
ا

ا
لم يكن المدى الذي يمكن أن يصل
إليه المرضى في التعافي من الخسائر
واضحا .ومع
الفادحة في أنسجة الرئة
ً
ذلك ..أظهرت التجارب ÿاالكلينيكية أن
تجدد الرئة واسع النطاق يمكن حدوثه
ُّ
في 
االطفال والبالغين بعد وقوع أضرار
كارثية بالرئة .كما ربطت الدراسات
السابقة في الفئران مجموعة فرعية من
خاليا مجرى الهواء القاصي بعملية
التجدد ،بعد ÿاالصابة بواسطة فيروس
ÿاالنفلونزا  .H1N1وأظهرت ورقتان
مؤخرا في دورية Nature
بحثيتان نُشرتا
ّ
ً
أنه عندما تتلف خاليا النسيج الطالئي
المبطِّنة للمنطقة الداخلية من الرئة،
تستحث تجمعات خلوية نادرة؛ لتتكاثر
وتهاجر إلى الموقع المتضرر ،حيث
تتمايز إلى العديد من أنواع الخاليا.
وصف فرانك مكيون وزمالؤه مجموعة
فرعية نادرة من خاليا مجرى الهواء
القاصي للفأر ،التي تتكاثر بعد التعرض
لالÿنفلونزا .هذه الخاليا يمكن أن تسهم
في تجديد الرئة بعد الزرع ،والحفاظ
على التزامها بال َّن َسب المتأصل في
الزراعة الخلوية ،مما يشير إلى أن مثل
هذه المجموعات الفرعية الخلوية قد
تكون لها إمكانيات محتملة في العالجات
القائمة على الخاليا الجذعية .استخدم
تتبع ال َّن َسب؛
هارولد شابمان وزمالؤه ُّ

C4H CESA7
BGLU46
VND6 GUX2
CAD4 IRX9
LAC17 VNI2
At5g60720
COBL4
MYB46
CESA4

NAC032
MYB85
4CL1
HCT

ﻋﻮاﻣ اﻟﻨﺴ )(prey
رة اﻟ ﻠﻴﺔ
HD-ZIP III
ﻣﻨ ﻤﺎ اﻟ ﺪار اﻟ ﺎ ﻮ
 KNAT/KNAT7ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨ ﺎﻟﻤﺸﺎر ﺔ
اﻟﻠ ﻨﻴ
ﻫﻴﻤﻴﺴﻴﻠﻮﻟﻮز
اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز  CESA /ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨ ﺎﻟﻤﺸﺎر ﺔ
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PHV
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REV

MYB86
MYB103
MYB73
ANAC087
PAT1 MYB58
MYB13 MYB3
MYB63 MYB20

At4g27435
CCoAOMT1

NF-YB2
IDD1
DREB26 DAG1
At1g61730
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ا

ا

Arabidopsis

يحدد جدار الخلية النباتية شكل الخلية ،ويتوسط التواصل
ِّ
مع البيئة الخلوية ،لكن جدار الخلية الثانوي ـ المترسب في
مختلف أنواع الخاليا ،بما في ذلك الخشب ـ هو المصدر
الرئيس للكتلة الحيوية المستخدمة للوقود 
االحيائي ،وفي
َ
صناعة اللب والورق .وال تزال المجموعة الكاملة من منظمي
النسخ التي تؤثر على التخليق الحيوي لجدار الخلية الثانوي
غير معروفة إلى حد كبير .وقد َو َصفَت سيوبهان برادي
وزمالؤها شبكة تنظيمية للجينات منخرطة في المئات من
عوامل النسخ التي تتحكم في تشكيل الخشب في نبات
 Arabidopsisمن خالل تفاعالت البروتين/الحمض النووي.
وينظم التعبير الجيني من خالل سلسلة من حلقات التغذية
إلى 
االمام؛ لضمان أن يترسب جدار الخلية الثانوي في
الوقت المناسب ،وفي المكان المناسب .إضافة إلى ذلك..
استخدم الباحثون الشبكة التنظيمية للجينات؛ لتطوير
المعبرة
لتحديد ُّ
تجمع للخاليا الساكنة ِّ
عن السيتوكيراتين  5في الرئة القاصية
للفأر ،التي يتم تنشيطها من خالل
مسار تأشير ÿالصالح النسيج الطالئي
بعد ÿاالصابة بالبليوميسين ،أو ÿاالنفلونزا،
على الرغم من ثبات مسار التأشير في
هذا السياق ،الذي يؤدي الحقًا إلى نمو
ُخراجات .وتظهر البيانات من المرضى
أيضا وجود
الذين يعانون من تليف الرئة ً
مسار تأشير ونمو ُخراجات مماثل.
p631Krt51 distal airway stem cells
are essential for lung regeneration
W Zuo et al
doi:10.1038/nature13903
Lineage-negative progenitors
mobilize to regenerate lung
epithelium after major injury
A Vaughan et al
doi:10.1038/nature14112

ا

االجهاد غير الحيوي ـ مثل
فرضيات جديدة حول تأثير ÿ
ّ
الملوحة ،والحرمان من الحديد ـ على تنظيم جينات جدار
الفرضيات.
الخلية الثانوي ،وللتحقق من صحة هذه
ّ
An Arabidopsis gene regulatory network for
secondary cell wall synthesis
M Taylor-Teeples et al
doi:10.1038/nature14099
الشكل أعاله | منظمات تطور الخشب والتخليق الحيوي للجدار
الخلوي الثانوي .أ ،الشبكة التنظيمية الجينية للتخليق الحيوي
في خشب الجذر لنبات  .Arabidopsisالعقد ،عوامل النسخ أو
المحفزات؛ الحواف ،تفاعالت الحمض النووي-والبروتين .الحواف في
االمام حمراء اللون .ب ،عينة تغذية إلى 
حلقات التغذية إلى 
االمام
حلقة باللون 
االحمر .ج " ،حواف القوة " بين مجموعات العقدة.

ا

ا
ا
يفترض الفيزيائيون أن التوجه المطلق
تقريبا ال يؤثر على
لكافة القياسات ً
نتيجة القياس ،ولكن هناك نظريات
تتجاوز النموذج القياسي للفيزياء،
وتتوقع أن ذلك االفتراض المبدئي
ال يصمد في كل الحاالت .وبعبارة
أخرى ..تتنبأ تمديدات للنموذج
ختبر
ي
ُورنْتزِ َ .
القياسي بانتهاك تَ َماثُل ل ِ
الباحثون في هذه الورقة البحثية
تَ َماثُل لورنتز لالÿلكترونات بدقة عالية
للغاية باستخدام تقنية مستل َهمة من
علوم المعلومات الك َِّم َّية ،حيث ق ََسموا
حزمة موجات إلكترونية بأيون كالسيوم
محصور إلى قسمين ،وأعادوا تجميعها
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بعد  0.1ثانية .وخالل تلك الـ0.1
ثانية ،دارت 
االرض ً
وح ِّملت
قليالُ ،
الحزمة الموجية بتوجهات مكانية
سيغير
إن انتهاك تَ َماثُل لورنتز
مختلفةّ .
ِّ
من التداخل عند إعادة التجميع .ومن
االجراء التجريبي
هذا المنطلق ..فإن ÿ
يرتبط بتجربة مايكلسون – مورلي
الشهيرة  ،1887التي تم بها دحض
نظرية 
االثير الناقل للضوء .يسمح هذا
القياس الجديد بتحسين الدقة بمعامل
يفوق القياسات السابقة بمئة ضعف؛
يطور اختبارات تَ َماثُل لورنتز في
مما ِّ
اتجاه أنظمة ذات صلة بامتدادات
النموذج المعياري.
Michelson–Morley analogue for
electrons using trapped ions to
test Lorentz symmetry
T Pruttivarasin et al
doi:10.1038/nature14091
ب
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تمنع نقطة تفتيش وتجميع خيوط
انقسام الخاليا المبكر عن طريق
المغزل
َ
تأخير فصل الكروموسومات ،حتى ترتبط
كلها بشكل صحيح 
باالنابيب الدقيقة عبر
الحيز الحركي الخاص بكل منها .تنبثق
إشارة "االنتظار" هذه من 
االحواز الحركية
غير المرتبطة ،وتشمل تثبيط المنشط
المشارك  Cdc20لمركب تعزيز طور
الصعود  APC/Cبواسطة مركب نقطة
ظهر دايسوكي
التفتيش الميتوزية  .MCCيُ ِ
إيزاوا ،وجوناثون باينس أن مركّب نقطة
التفتيش الميتوزية  MCCيمكنه تقييد
وتثبيط اثنين من جزيئات المنشط
المشارك  – Cdc20أحدهم محتبس
داخل مركب نقطة التفتيش الميتوزية
مقيد ونَ ِشط APC/C
 ،MCCوالثاني َّ
بالفعل .يشير هذا إلى نموذج حيثما
يكون مركّب نقطة التفتيش الميتوزية
 MCCنفسه بمثابة إشارة "انتظار" قابلة
لالنتشار؛ لتثبيط  APC/Cالسيتوبالزمي.
The mitotic checkpoint
complex binds a second CDC20
to inhibit active APC/C
D Izawa et al
doi:10.1038/nature13911

ﺎﻓﺔ ا

ا

dx 2–y 2, xy

dx 2–y 2+xy

ﻮار

غالبا ما ترتبط ÿاالصابة بمرض السل ب َت َولُّد
ُكت ًل من 
االنسجة الملتهبة المعروفة
َ

وتبين هذه
باسم االورام الحبيبيةِّ .
الدراسة ـ باستخدام التصوير الحيوي
الداخلي في نموذج عدوى بكتيريا
 Mycobacterium marinumلسمكة
الزرد ـ أن تشكُّل 
االورام الحبيبية يتزامن
ََ
مع نقص 
االكسجين ،وحث الجزيء
طليعة وعائي المنشأ  .VEGFAيمنع
التثبيط الدوائي لمسار الجزيء طليعة
وعائي المنشأ  VEGFAتكون 
االوعية
ُّ
الح َب ْي ِبي ،ويقلل من
الدموية للنسيج ُ
عبء العدوى .كما تتضافر العالجات
المضادة وعائية المنشأ مع العالجات
المضادة لمرض السل ،مما يشير إلى
البدائل الممكنة للعالج التقليدي في
المقاومة للمضادات الحيوية.
حالة
َ
Interception of host
angiogenic signalling limits
mycobacterial growth
S Oehlers et al
doi:10.1038/nature13967
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بتوسيع نطاقها في بعض الحاالت.
أيضا التتابعات الكاملة
كما َحلُّوا ً
للعديد من المتغيرات البنيوية
حقيقية الكروماتين على مستوى زوج
القاعدة النيتروجينية ،التي تكشف
واالدراجات المعقدة،
عن االنقالب ÿ
ومساحات طويلة من التكرارات
الترادفية ،التي لم يكن بعضها
معروفًا من قبل .وبفضل تكنولوجيا
فك التتابعات 
المطبقة
االطول قراءةً،
َّ
هنا ،فإن تعقيد الجينوم البشري
تعقيدا
النابع من تباين أطول وأكثر
ً
من الحمض النووي التكراري يمكن أن
يح ّل ñ
االن إلى حد كبير.
َُ
Resolving the complexity of the
human genome using singlemolecule sequencing
M Chaisson et al
doi:10.1038/nature13907
أ ا

مؤخرا الحسابات العددية القائمة على نظرية الكثافة الوظيفية
اس ُتخدمت
ً
االلكترون للتنبؤ بأن توصيل الحديد عند الظروف
وتشتت الفونون – ÿ
الضغطية والحرارية للُب 
االرض أعلى بكثير مما كان يُع َتقَد في السابق ،إلى
ِ ّ

الحد الذي يجعل من العسير الحفاظ على الدينامية االرضية بتيارات الحمل
ومؤخراَ ،ج َم َع بينج زانج وآخرون بين نظرية كثافة وظيفية م َّت ِسقة
الحراري.
ً
االلكترون –
ذاتيا والنظرية الحركية لمتوسط المجال؛ واكتشفوا أن تش ُّتت ÿ
ًّ
االلكترون عند درجات الحرارة
االلكترون يمكن مقارنته مع تشتت الفونون – ÿ
ÿ
انخفاضا للحديد عند الظروف الل ُِّّب َّية،
تنبأوا بتوصيل أكثر
وقد
تلك.
تفعة
ر
الم
ً
َّ
مقارنةً بالحسابات السابقة ،التي بدورها تتسق مرة أخرى مع تيارات الحمل
الحراري التي تقود الدينامية 
االرضية.
Effects of electron correlations on transport
properties of iron at Earth’s core conditions
P Zhang et al
doi:10.1038/nature14090
الشكل أعاله | معدالت التشتت ،كثافة À
االطوار والدالة الطيفية عند كثافة
االرضي للحديد سداسي À
اللب À
االوجة المتراص المتضاغط  .hcpأ ،تم تحليل
معدالت التشتت مداريا كدالة لدرجة الحرارة .تمثل (Γdz2، Γdx2-y2xy، Γdxz,yz
( معدالت التشتت على مدارات  dالمعنية .ب ،كثافة أطوار المدارات  sو  dz2و
 dx2-y2+xyو  dxz+yzو  dtotalعند  6,000كلفن .ج ،الدالة الطيفية ) A(k,Eحيث k
االلكترون بالنسبة لمستوى فيرمي عند  6,000كلفن.
هو المتجة الموجي و Eطاقة ÿ
االول لشبيكة 
المحور السيني هو المسار –  kبنطاق بريلوين  Brillouin
االوجة
االحصائية  1σلمعدالت التشتت
السداسية المتراصة تضاغطيا .أشرطة الخطأ ÿ
أصغر من رموزهم.

اب ا
إن تتابعات الجينوم البشري الوراثية
ّ
معروفة ،لكن ما زالت هناك أكثر
من  160فجوة والعديد من جوانب

التباين البنيوي غير مفهومة .وقد
َفكَّكَ وحلَّل إيفان إيشلر وزمالؤه
تتابعات الجينوم البشري أحادي
الصيغة الكروموسومية CHM1
باستخدام فك تتابعات الحمض
النووي للجزىء الواحد .SMRT
وبقيامهم بذلك ..أغلقوا أكثر من
نصف الفجوات المتبقية ،أو قاموا

ا
ـ DNA
تبدأ عملية مثيلة الحمض النووي
خالل مرحلة التطور الجنيني من
االنزيمات الجديدة الناقلة
ِق َبل ÿ
لميثيل الحمض النووي  DNMT3Aو
 .DNMT3Bيحدد يانهوي زو وزمالؤه
البنية البلورية لالÿنزيم  DNMT3Lفي
صورة غير نشطة تحفيزيًّا ،ومم َّثلَة
المستمدة
في شكل زوج من الجينات
َّ
من الجين السلفي نفسه .يحفز هذا
المقيد إلى
ÿ
االنزيم نشاط َّ Dnmt3a
وتكشف
.H3
وهيستون
DNMT3A
ِ
ذاتيا غير متوقع
ِالب ْن َية عن تشكُّل مثبط ًّ
في غياب هيستون  ،H3وآلية تنشيط
مستح َّثة بهيستون .H3
َ
Structural insight into
autoinhibition and histone
H3-induced activation of
DNMT3A
X Guo et al
doi:10.1038/nature13899

اا

p53

غالبا ما يطفر الجين الكابح للورم
ً
االصابة بالسرطان.
 p53أو يُفقد أثناء ÿ
وهناك أدلة من نماذج الفئران أن
إعادة تنشيط جين  p53في 
االورام
يمكن أن يؤدي إلى التقهقر ،لكن لم
يثبت تطور هذا النهج إلى استراتيجية
فعالة لعالج السرطان البشري .في
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ا

هذه الورقة البحثية تُظ ِْهر إلسا
فلوريس وزمالؤها أن تثبيط بروتينات
عائلة ) p73و ،p53 (p63في غياب
البروتين  ،p53يتسبب في إعادة
برمجة التمثيل الغذائي ،وتقهقر
الورم من خالل تنشيط ) IAPPعديد
البيبتيد النشوانى الجزيري ،المعروف
تسبب
ً
أيضا باسم أميلين( .وقد َّ
عقار "براملينتايد" pramlintide
المضاد للسكري ـ وهو نظير 
لالميلين
ـ في تقهقر الورم بالفئران المصابة

باالورام الليمفاوية بالغدة الزعترية
التي تفتقر إلى جين  ،p53مما
يشير إلى إمكانية استخدام هذه
االستراتيجية الجديدة الستهداف
السرطانات التي تفتقر إلى
جين .p53
IAPP-driven metabolic
reprogramming induces
regression of p53-deficient
tumours in vivo
A Venkatanarayan et al
doi:10.1038/nature13910
ا

ا

ا أ ا
ا

دفعت الدعاية الكبيرة حول تباطؤ
أو ُه َّوة االحترار العالمي ـ التي بدأت
في أواخر تسعينات القرن الماضي
ـ بعض صناع القرار للتعبير عن
قلقهم إزاء صدق النماذج المناخية،
الن نماذج مناخية حالية عديدة تزداد
ُوحظ أثناء الهوة.
احتر ًارا أسرع مما ل ِ
وقد حلَّل جوشم ماروتسكي ،وبييرز
فورستر اتجاهات محاكاة لـ 15و62
عاما بمتوسط درجة الحرارة السطحية
ً
العالمية بين عامي  1900و،2010
وبَ َّي َنا أنه عند أي زمن ،قد يكون
االحترار المرصود عند الحد 
االدنى أو

االعلى لمعدالت المحاكاة ،ولكن ال
تحيز منهجي
توجد دالئل على وجود  ُّ
وباالحرى ،فإنه
في عملية النموذج.
معين
اختالف
أي
يكون
من المرجح أن
َّ
ناتجا ّإما عن التباين الداخلي ،أو
ً
المستخدمة
االشعاعية
تباين التأثيرات ÿ
َ
كمدخالت للنموذج .ويستنتج الباحثان
منهجيا
أن مبالغة النماذج المناخية
ًّ
االشعاعي الناتج
في االستجابة للتأثير ÿ
عن زيادة تركيزات غازات االحتباس
الحراري ال أساس لها.
Forcing, feedback and
internal variability in global
temperature trends
J Marotzke et al
doi:10.1038/nature14117
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با

ا

استخدم سيكار كاتيريسان وزمالؤه فك
تتابعات ÿاالكسوم لما يقرب من  10آالف
شخص؛ لسبر غور ÿاالسهام الجماعي
للطفرات المتعددة النادرة لخطر انقطاع
إمداد عضلة القلب بالدماء داخل
الجين على مستوى السكان .ووجدوا
مستقبل البروتين
أن الطفرات في
ِ
الدهني منخفض الكثافة  ،LDLRأو
صميم البروتين الشحمي )(APOA5
 A-Vترتبط بمخاطر ÿاالصابة بالمرض.
وبالمقارنة بغير الحاملين للمرض ،كانت
لدى طفرة  LDLRمستويات أعلى من
كوليسترول البروتين الدهني منخفض
الكثافة  LDLفي البالزما ،في حين كان
لدى حاملي طفرة  APOA5مستويات
أعلى من الدهون الثالثية في البالزما،
وأكدوا كذلك أن طفرة  APOA5هي أحد
المسببة للمرض .يوضح هذا
الجينات
ِّ
العمل تصميم وتنفيذ دراسات ارتباط
مغاير نادر 
لالمراض المعقدة.
Exome sequencing identifies rare
LDLR and APOA5 alleles conferring
risk for myocardial infarction
R Do et al
doi:10.1038/nature13917

ا

ا ا
اأ

أ اا

مؤخرا على شبكة
وصفت دراستان نُشرتا
ً
ÿاالنترنت في دورية  Natureأساليب
مستقلة تهدف إلى توليد كائن حي
يعتمد على أحماض أمينية غير طبيعية.
وهو تطور يمكن أن يجد تطبيقات
في االحتواء البيولوجي واستكشاف
المتطابقة التي لم
المناظر العامة
ِ

عيناتها سابقًا .أعاد جورج شيرش
تؤخذ
وزمالؤه ِّتصميم االنزيمات 
االساسية
ÿ
في كائن حي يمكنه عمل تغيير في
أيضيا
الشفرة الوراثية؛ لجعله
ً
معتمدا ًّ
االحماض 
على 
االمينية غير القياسية؛
اثيا
من أجل البقاء .الكائنات المعدلة ور ًّ
) (GMOsالناتجة ال يمكنها التحايل
أيضيا على آليات االحتواء البيولوجي
ًّ
الخاصة بها ،وتُظ ِْهر مقاومة غير مسبوقة
للهروب التطوري .وقد تم التغلب على
للفارين من التطور بسرعة
العدد القليل ِّ
اثيا.
ر
و
المعدلة
غير
من الكائنات الحية
ًّ
وباستخدام الهندسة ñ
االلية الجينومية
ذات ÿاالرسال المتعدد المتقابل ،بَ َنى
فارين إيزاك وزمالؤه سلسلة من الكائنات
والمقيد
الحية المعاد ترميزها الجينومي،
َّ
نموها بالتعبير عن الجينات 
االساسية
االحماض 
التي تعتمد على 
االمينية
خارجيا .لقد أنتجوا
المزودة
االصطناعية َّ
ًّ
كائنات صناعية ذاتية التغذية بحواجز
متعامدة متقدمة بين الكائنات الحية
المحورة والبيئة ،وبالتالي أصبح من
اثيا
الممكن توليف كائنات معدلة ور ًّ
أكثر أمانًا.
Biocontainment of genetically
modified organisms by
synthetic protein design
D Mandell et al
doi:10.1038/nature14121
Recoded organisms engineered to
depend on synthetic amino acids
A Rovner et al
doi:10.1038/nature14095
ا

أ

أ

ا

يعاني الحديد والصلب من انخفاض
نسبة المتانة النوعية ،على الرغم من
أن المعادن ظلت لفترة طويلة هي
االنشائية.
الخيار لعديد من التطبيقات ÿ
وقد قاد هذا إلى االهتمام بتطوير
فوالذ ألومنيوم منخفض الكثافة،
لكن مثل تلك السبائك تميل إلى أن
تكون ذات قابلية َس ْحب فقيرة ،نتيجة
لتكوين رواسب هشة داخل مصفوفة
الفوالذ .وقد بُذلت جهود؛ لمنع تكوين
يبين سانج-هيون
تلك الرواسبْ ،
لكن ِّ
عوضا
كيم وزمالؤه كيف يمكنهم ـ ً
عن ذلك ـ السيطرة على توزيع وتشكُّل
المصفوفة ،وذلك لتخفيف التأثير غير
الس ْحب.
المرغوب فيه على قابلية َّ
مزيجا من المتانة
يمتلك الفوالذ الناتج ً
الس ْحب التي تتجاوز
النوعية وقابلية َّ
تلك الخاصة بسبائك التيتانيوم ،وهي
أخف وأقوى المواد المعدنية المعروفة.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

بحاث أبـحــاث


والن الفوالذ خفيف الوزن أرخص
مستقبل تلك
فإن
ً
أيضا من التيتانيومّ ،
َ
السبيكة الجديدة سيكون ُمشرقًا.
Brittle intermetallic compound
makes ultrastrong low-density
steel with large ductility
S Kim et al
doi:10.1038/nature14144
ا

ا
ب
في مجموعة متنوعة من العمليات
الخلوية ـ بما في ذلك إطالق ناقل
عصبي ،وإطالق هرمون ،وعمل
النقل الحوصلي ـ تشكِّل بروتينات
"سنير"  SNAREالمحفوظة مرك ًَّبا
يدفع االندماج بين غشاءين لحجرتين
خلويّتين .وبمجرد حدوث االندماج،
يتم تفكيك هذه المركّبات بإنزيم
أدينوزين ثالثي الفوسفات NSF
المتكيفة SNAP؛ ÿالعادة
والبروتينات
ِّ
تدوير جزيئات "سنير" المفردة لجولة
ورد هذه
أخرى من االندماج الغشائي .تُ ِ
الدراسة استخدام مجهر إلكترون تبريد
العينة أحادي الجسيمات؛ لتحديد ِب َنى
االستبانات تحت النانومتريّة ،والقريبة
من الذَّ ِّريَّة ُلم َركَّبي  ،NSFو .20Sتذكر
هذه الدراسة ِب َنى  NSFالكاملة في
الحاالت المقيدة بأدينوزين ثنائي وثالثي
الفوسفات ،والمركب الفائق بكتلة ذ َِّريَّة
مقاربة لحوالي  660كيلودالتونًا NSF/
) SNAP/SNARE (20Sتنخرط في تكوين
مركَّبين مختلفين من "سنير" .توفر
بيانات الباحثين تفاصيل لم يسبق لها
االعمال الداخلية لهذه ñ
مثيل من 
االالت
الجزيئية 
االساسية.
Mechanistic insights into
the recycling machine of
the SNARE complex
M Zhao et al
doi:10.1038/nature14148
الشكل أسفله | بنى ) NSFااللتحام الدقيق
لـ  - Nإيثيل مالي أميد( المقيدة بأدينوزين
ثنائي وثالثي الفوسفات .أ ،منظر جانبي لـ
 NSFالمقيد بأدينوزين ثالثي الفوسفات.
 NSFاﻟﻤ ﻴﺪ

اﻟ ﻮﺳ ﺎ

ﻨﻮز

N

D1

D2

ب

|
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ا
أ ا

بحاث
الحمض النووي الريبي المجهري (n=3) 155
و )ب( فأر  mir-155LSLtTAمصاب بتضخم
العقد اللمفية )(n=3؛ أليكسا فلور 750
مقترنة بالسيستين كانت المادة الضابطة.

ا

ـ RNAs
ّإن ÿاالسكات الذي يستهدف بعض

االحماض النووية الريبية المجهرية
المعبر عنها بشكل شاذ ـ المعروفة باسم
 َّ
االحماض النووية الريبية المجهرية
مفيدا لعالج
الورمية ـ قد يكون ً
السرطان ،إذا تم توجيه عوامل ÿاالسكات
بكفاءة 
لالورام .فقد استخدم فرانك
سالك وزمالؤه بيئة الورم الحمضية
بشكل عام ،عن طريق ابتكار وسائل
إيصال قائمة على جسيم نانوي ،يقترن
فيها مضاد للحمض النووي الريبي
المجهري )ِ (anti-miRNAب ِب ْبتيد يمكنه
أن ينقل المضاد إلى الحمض النووي
الريبي المجهري عبر أغشية الخلية
على وجه التحديد في بيئة حامضية.
وفي نموذج الفأر 
لالورام الليمفاوية،
تستهدف هذه التركيبة تعبير
يمكن أن
ِ
مضاد الحمض النووي الريبي المجهري
) (miRNA-155على وجه التحديد،
والحد من نمو الورم واالنبثاث دون
ُس ِّم َّية واضحة للفئران .وينبغي أن يكون
مطبقًا على نطاق واسع؛
هذا النهج َّ
مجموعة متنوعة من 
االورام
الستهداف

مع مضاد الحمض النووي الريبي
المجهري المفضل.
MicroRNA silencing for cancer
therapy targeted to the tumour
microenvironment
C Cheng et al
doi:10.1038/nature13905
الشكل أسفله | استهداف À
االورام
الليمفاوية المدمنة للحمض النووي الريبي
المجهري  155باستخدام البنية عبر
الغشائية المستحثة بالرقم الهيدروجينى
 .pHLIPأ ،ب ،استهداف توزيع فيليب
 pHLIPالموسوم بأليكسا فلور A750-) 750
 (pHLIPساعة بعد إعطاء الدواء بطريقة
منهجية إلى )أ( فأر عاري بأورام جانبية مع

اﻟ ﻠ

رم ﺤ

ﻠﺪ

اﻟ ﺒﺪ
اﻟﻮرم

ﻓ ر  A750-pHLIPﻣ اﻟﻤ ﻤﻮﻋﺔ اﻟ ﺎ ﻄﺔ
ﻓ ر  miR-155LSLtTAﻣ ﺎ

ﻮرم ﻟﻴﻤ ﺎ
اﻟﻄﺤﺎل

اﻟﻌ ﺪ ﺔ LN
اﻟﻌ ﺪة
اﻟﻠﻴﻤ ﺎ ﺔ ا ر ﻴﺔ

اﻟ ﺒﺪ
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ا

ا

ا ا

استخدم الباحثون في هذه الدراسة
َ
التصوير بنقل طاقة الرنين الفلوري
َ
للجزيء المفرد ،والتصوير البلوري

الديناميات
باالشعة السينية ،ومحاكاة
ّ
الجزيئية؛ لسبر
ديناميات  ،GltPhوهو
ّ
ناقل أسبارتات من البكتيريا العتيقة
 ،Pyrococcus horikoshiiوكذلك
االنزيم المزدوجة ذات ألفة أقل
لطفرة ÿ
للركيزة ،وزيادة بمعدل نقل الركيزة.
ناظر لناقل الجلوتامات
ّ
إن  GltPhهو ُم ِ
مهما في االنتقال
ا
دور
الذي يمارس ً ًّ
العصبي ،من خالل الحفاظ على
تركيزات منخفضة من ناقل عصبي
داخل نقاط االشتباك العصبي في
االنزيم
الدماغ .كما تجلب طفرتان ÿ
عادل
الم
إلى
بشكل أقرب في مواصفاته
ُ ِ
تكشف ِالب َنى أن فتح السطح
البشريِ .
البيني بين نطاقات السقالة والنقل
المتميز لـ GltPhالمرتبطة باالنتقال بين
الحاالت التي تواجه الخارج والداخل،
بمعدل نقل الركيزة.
ومباشرة َّ
Transport domain unlocking
sets the uptake rate of an
aspartate transporter
N Akyuz et al
doi:10.1038/nature14158

ب
ح ا

ا

تغير المتوسط
الحساسية المناخية ـ ُّ
لتغير
كاستجابة
العالمي لدرجة الحرارة،
ُّ
ما بالتأثير ÿاالشعاعي ـ هي واحدة من
المبادئ غير اليقينية الرئيسة في ف ْهمنا
للتغير المناخي في الماضي والمستقبل.
على سبيل المثال ..أشارت دراسات
إلى أن الحساسية المناخية قد تتباين
تبعا لمتوسط الطور المناخي نفسه،
ً
ولكن حتى اليوم ،يَ ُحول االفتقار
إلى تسجيالت عالية الدقة لسجالت
ثاني أكسيد كربون الغالف الجوي
لالوقات التي تسبق 

االلباب الجليدية
لعصر البليستوسين دون إجراء تقييم
للحساسية المناخية للفترات الدفيئة،
كعصر الباليوسين.
قدم ميجيل مارتينيز-بوتي وزمالؤه
َّ

ً
جديدا لتباين ثاني أكسيد الكربون
سجال ً
في عصر الباليوسين ،المشتق من بيانات
نظير راسب البورون في أعماق المحيط،
وبينوا أن الحساسية المناخية ال تتباين،
َّ
مع 
االخذ في االعتبار وجود صفائح
جليدية كبيرة في عصر البليستوسين ،مما
مناسبة
يشير إلى ّأن التقديرات الحالية ِ
للتوقعات المناخية في المستقبل.
Plio-Pleistocene climate
sensitivity evaluated using
high-resolution CO2 records
M Martínez-Botí et al
doi:10.1038/nature14145
ا

ب

ب
ب

تَ ِصف هذه الدراسة البحثية طريقة
عامة جديدة ،لتحويل روابط الكربون
– الهيدروجين الشمولية إلى روابط
كربون – سيليكون ،حيث يغني كالهما
عن الحاجة إلى عوامل حفّازة معدنية
ثمينة ،وتتغلب على العديد من أوجه
القصور بالطرق السابقة .تستخدم
الطريقة رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم
غير المكلف ،والمتاح بسهولة؛ لحفز
االقتران نَ ْز ِع ّي الهيدروجين عديم
التقبل التهجيني للحلقات العطرية
ُّ
غير المتجانسة مع السيالنات المائية

ريلية
hydrosilanes؛ ÿالنتاج السيالنات اال ّ
غير المتجانسة heteroarylsilanes
صناعيا ،وذلك في
متعددة االستعماالت
ًّ
المحتوية
الجزيئات
خطوة واحدة .تُ َع ّد
ِ
على السيليكون ذات أهمية باكتشاف

االدوية ،كعوامل تشخيصية طبية،
وكسالئف للمواد ÿااللكترونية المتقدمة.
Silylation of C–H bonds in
aromatic heterocycles by an
Earth-abundant metal catalyst
A Toutov et al
doi:10.1038/nature14126
أ ا

بح

ا

ا

ا

يمكن أن تحصل حقيقيات النواة على
وظائف جديدة ،عن طريق النقل 
االفقي
للجينات من البكتيريا ،ولكن 
االمثلة
حدد جوزيف موجوس
نادرة .وهناَّ ،
وزمالؤه ً
مثاال غير معروف سابقًا من هذا
أيضا وظيفة الجينات
النقل ،وأظهروا ً
المنقولة في إعدادهم الجديد كجزء من
نظام الدفاع المستقطب ضد مسببات

االمراض البكتيرية .وعلى وجه التحديد،

أظهروا أن أفرا ًدا من عائلة تاي  Taeمن
مستجيبات إنزيم أميديز ـ التي يفرزها
نظام إفراز النوع السادس ،وتستهدف
جدار خلية البكتيريا المتنافسة ـ تم
نقلها إلى حقيقيات النواة ست مرات على

االقل .اكتسبت جينات مستجيب إنزيم
المط ََّو َعة هذه إشارات
أميديز)ُ (dae
إفراز ،يتم التعبير عنها في الكائنات
الحية المتلقية ،وترمز إلى السموم
المضادة للبكتيريا .وأظهر الباحثون
أيضا أنه في قرادة الغزالن Ixodes
ً
يحد جين مستجيب إنزيم
،scapularis
ّ
أميديز ) (daeمن انتشار بكتيريا Borrelia
 ،burgdorferiوهى البكتيريا المسؤولة
عن مرض اليم.
Transferred interbacterial
antagonism genes augment
eukaryotic innate immune function
S Chou et al
doi:10.1038/nature13965
بحا

ا

ا

الشعاب المرجانية ،يتغير
عند تلف ِّ
نظامها البيئي بشكل جذري؛ مما يؤدي
إلى تكوين طور مستقر جديد .تحدث
تلك العملية ـ المعروفة بالتحول
النظامي ـ على مستوى عالمي ،حيث
أصبحت الطحالب تهيمن على الشعاب
عوضا عن الشعاب
فائقة التنوع السابقةً ،
المرجانية الفاقدة للتنوع الحيوي
حتمل أن تكون في ذلك
الحيواني .ويُ َ
حماية للنظام البيئي .مع ذلك ..فإن
التحول النظامي ليس واسع االنتشار،
ويمكن للشعاب التالفة أن تتعافى وتعود
المهيمنة .استخدم
إلى حالتها المرجانية
ِ
نيكوالس جراهام وزمالؤه بيانات طويلة

مرجانيا تالفًا بالمحيط
حيدا
االمد من ً 21
ًّ
المهيئة لحيد
الهندي؛ لفحص العوامل ِّ
مرجاني للتعافي ،أو للتحول النظامي.
وقد حددوا عن طريق تلك التجربة
الطبيعية مستويات التعقد التركيبي،
الس َمك الذي يتنبأ
وعمق المياه ،وكثافة َّ
باستجابات الحيد المرجاني لحدث
تحسن تلك النتائج من
مناخي متطرفِّ .
ّ
أكبر 
تهدد
التي
خطار
اال
َف ْهمنا لواحد من
ِّ
التنوع الحيوي البحري ،ويمكن أن تتيح
إجراءات وقائية؛ للتخفيف من تأثيرات
التغير المناخي على الشعاب
المرجانية االستوائية.
Predicting climate-driven
regime shifts versus rebound
potential in coral reefs
N Graham et al
doi:10.1038/nature14140
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كيف يؤثر موضع العضيات داخل
نظرا
الخلية على الوظائف الخلوية؟ ً
إلى غياب استراتيجيات للسيطرة على
الموضع داخل الخلوي للعضية بدقة
زمانية ومكانية ،كان من الصعب ÿاالجابة
على هذا السؤال .وقد وضع لوكاس
كابتين وزمالؤه استراتيجية وراثية بصرية،
تعتمد على توظيف الضوء من قبل
بروتينات حركية متميزة خاصة بهيكل
الخلية لعضياتها الحاملة للشحنات
المحددة ،التي تسمح بمثل هذا التالعب
َّ
الخلوي .وباستخدام هذه التقنية
الجديدة ..من الممكن تنشيط أو تثبيط
نقل عضيات محددة بسرعة ،وبشكل
قابل لالنعكاس ،وإظهار التعديل
المحلي لتوزيع العضيات ـ ويشمل ذلك
البيروكسيسومات ،وإندوسومات إعادة
التدوير والميتوكوندريا ـ بدرجة عالية
من الدقة الزمانية والمكانية .كما طبقوا
هذا النهج على الخاليا العصبية 
اال َّولية؛

اﻟﻤﺪار

با

ا

)ﻋﺎم(

لطالما ارتبطت الطفرات في إنزيمات
المعتمدة على البيوتين
الكربوكسيليز
باالمراض 
بحدوث االصابة ِ 
يضية
اال
ÿ
ّ
الخطيرة في ÿاالنسان .وكربوكسيليز
أسيتيل التميم  Aهو هدف الكتشاف

االدوية ضد مرض السكري ،والسرطان،
حدد
وأمراض أخرى .وفي هذه الدراسة َّ
الباحثون َوم َّي ُزوا كربوكسيلي ًزا يعتمد
على بيوتين غير عادي ،موجود في
واالنزيم لديه تفضيل لركائز
البكتيرياÿ .
أسيتيل التميم  Aطويلة السلسلة،
وبناء عميم ÿاالنزيم ،فريد من نوعه.
تكشف بلورة 
االشعة السينيةِ ،وب َنى
ِ
العينة عن وجود إنزيم
مجهر تبريد ِّ
سداسي كبير ،حيث تبادلت نطاقات
كل جزيء أحادي على نطاق واسع
داخل عميم ÿاالنزيم ،مما يوحي بأن
كل دورة من الحفز تتطلب مشاركة من
المجاالت من أربعة جزيئات أحادية
مختلفة .وتشير الدراسات الوظيفية في
بكتيريا Pseudomonas aeruginosa
إلى أن ÿاالنزيم منخرط في االستفادة من
محددة.
مصادر كربون ونيتروجين َّ
Structure and function of a
single-chain, multi-domain longchain acyl-CoA carboxylase
T Tran et al
doi:10.1038/nature13912
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ّإن أنظمة ثنائيات الثقوب السوداء فائقة الكتلة ذات أهمية كبيرة لدراسات
الم َج ّراتً ،
فضال عن كونها المصدر الرئيس للموجات التجاذبية نانوية
اندماج َ
لمصفوفات النجوم النابضة التوقيتية .من الممكن ñ
االن باستخدام
التردد
ّ
المسوح الفضائية التي تغطي مساحات كبيرة عبر سنوات عديدة البحث
التصنيفي عن االشارة الدورية المميزة المصاحبة لتلك 
االجسام النادرة .رصد
ÿ
ِ
مرشحا الثنين من الثقوب السوداء فائقة الكتلة
ا
ثنائي
ا
نظام
وزمالؤه
ماثيو جراهام
ً
ً ًّ
بالبيانات من مسح كاتالينا العابر ُم ْحكَم التوقيت .يبث الكوازار PG 1302–102
دوري مرصود يبلغ
إشارة دورية قوية سلسة بتقلباته
البصرية ،بمتوسط زمن ّ
االليات 
 88 ± 1,884يوما .تنطوي ñ
االكثر ً
قبوال لتفسير هذا النظام على منظومة
ً
ثنائية الثنين من الثقوب السوداء فائقة الكتلة ،مع انفصال ثانوي لفرسخ نجمي.
A possible close supermassive black-hole binary
in a quasar with optical periodicity
M Graham et al
doi:10.1038/nature14143
الشكل أعاله | فضاء المعامل الخاص بأزواج ثنائي الثقب À
االسود فائق الكتلة
ِ

ثانوي الفرسخ النجمي  .SMBHالزمن الدوري المداري المتوقع الزواج ثنائي الثقب

االسود فائق الكتلة ثانوي الفرسخ النجمي الوثيقة .يوضح الخط المصمت العلوي لكل
فاصل مسار  z = 5والخط المصمت السفلي يبين المسارات ) z = 1.0السفلي( و = z
) 2.0العلوي( على التوالي .تشير المنطقة المظللة إلى المدى الذي تغطي من بعده
زمنيا مسح كاتالينا االنتقالي فعلي الزمن  1.5دورة أو أكثر ÿالشارة دورية .تبين المنطقة
ًّ
المظللة الوردية منطقة الكشف الفضل مرشحي مسح كاتالينا االنتقالي فعلي الزمن
االسود المذكورة 
بالنظر إلى مدى معدل طاقة حركة كتل الثقب 
باالدبيات .كذلك تم

عرض )النجم 
االسود المصمت( ،وهو موقع مرشح زوج ثنائي الثقب االسود فائق
الكتلة ثانوي الفرسخ النجمي الوثيقة .OJ 287

للحصول على تحكُّم عصبي في النمو
الخارجي للمحور العصبي.
Optogenetic control of
organelle transport and
positioning
P Bergeijk et al
doi:10.1038/nature14128

ا

ا

ح

أصول التوليف الحيوي لذرات
الكبريت الموجودة في المنتجات
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بحاث أبـحــاث

الطبيعية ـ أو نواتج 
االيض الثانوية
جيدا .والميكوثايول
ـ ليست مفهومة ًّ
) (MSHهو سيستينايل ثنائي
السكاريد الزائف ،وموجود في

االكتينوبكتيريا إيجابية الجرام.
المحتوي على
واقتران هذا المركَّب
ِ
الم ِح َّبة لال ÿلكترونات
الثايول بالسموم ُ
يس ِّهل إفرازها من الخلية البكتيرية.

أيضا
تنتج االكتينوميسيتات ً
كما ِ
ً
ثايوال آخر ،أرجوثيونين )،(EGT
وهو مشتق بيتين هيستيدين،
وليست له وظيفة معروفة .في هذه
الورقة البحثية ،أظهر الباحثون أن
الميكوثايول 
واالرجوثيونين يلعبان
أدوارا مهمة في التوليف الحيوي
ً
للينكوميسين  ،Aوهو مضاد حيوي
ستخدم
َ
يحتوي على الكبريت الذي يُ
ِ
لعالج العدوى الحادة البكتيرية
سلبية الجرام في البشر الذين ال
يستطيعون تَ َلقِّي المضادات
الحيوية للبنسيلين.
Metabolic coupling of two
small-molecule thiols programs
the biosynthesis of lincomycin A
Q Zhao et al
doi:10.1038/nature14137
ا

ح

أ

استخدم تيم ستيرن والمؤلفون
المشاركون الموجات الزلزالية المولَّدة
عن طريق التفجير؛ لتشكيل صورة
عالية الدقة لقاعدة صفيحة محيطية
ُم ْن َد َّسة أسفل الجزيرة الشمالية
ً
انتقاال
لنيوزيلندا .وقد اكتشفوا
مفاج ًئا للسرعة الموجية الزلزالية ،أقل
ُس ْمكًا من  1كم عند عمق  100كم،
لتنخفض بزاوية قدرها  15درجة.
مواز ،أعمق
يبين وجود حدث انعكاس ٍ
بعشرة كيلومترات ،أن انخفاض سرعة
الموجة االنضغاطية يقتصر على قناة
عند قاعدة الصفيحة ،وهذا ما فسره
الباحثون كنطاق ق َِص ّي لص ّهارات
جزئية ،أو مواد قابلة للتطاير .وقد
استخلصوا أنها دالئل مستقلة لقناة
ل ُُزوجة منخفضة عند حدود طبقتي

الليثوسفير-االسينوسفير ،التي تفصل
الصفائح ِمن أسفل تدفُّق الوشاح
الصخري ،وتسمح للصفائح
التكتونية بالظهور.
A seismic reflection
image for the base of a
tectonic plate
T Stern et al
doi:10.1038/nature14146
ب

|
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با

ا
لغة برمجة فعالة ،تتمتع بشعبية كبيرة.

ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

ب

 يناير 
منصبا   جامعة وية
الما ،تولت أدينا هاو
ً


أيوا   أميس .ع المستوى الرسمي ،تحمل أدينا درجة
أستاذ مساعد   علوم الهندسة الزراعية وال ُنظم الحيوية،
لكنها  تُ ْج ِري دراساتها داخل صوبة زراعية ،بل أمام لوحة
مصممة برامج ،ويكمن
مفاتيح الحاسبّ .أما مهنتها ،فهي ¥
أسا ²من وظيفتها "كأستاذة   نظم المعلومات" ـ
جزء

ب ¹شك ـ   تطوير المقررات التعليمية؛ من أجل جيل

آليات وأهمية
المستقبل من
الخريج½ الذين سيدرسون ّ
الÀمجة العلمية.
¿
لم تحصل هاو ع درجة علمية   علم الحاسبات ،كما
 توجد   ِس ِجل¥ها سنوات من التدريب الرسمي ،بل حازت

خÀة  
ع درجة الدكتوراة  الهندسة البيئية ،واكتسبت ¿
بمخت Àد .تيتوس براون
انزيمات عندما التحقت
معايرة Ä
¿
بجامعة وية ميتشيجان   إيست نسينج.



و
د .براون متخصص  مجال المعلوماتية الحيوية ،
لتفس Àبيانات الجينوم .لذلك..
استخدام النظم الحاسوبية 
كان ع هاو أ ÉتÀاخى  Éال  À
ك Àع شق ¿الÀمجة الحاسوبية،

بأن "تتعلم لغة البايثون" ¿الÀمجية.
وكانت وصية براون لها ْ
É
ال Íقد يختار العلماء منها É ،
من  
تÀايد
ب½ لُغات ¿
الÀمجة 
É
المÀمج الهولندي جيدو
ال Íأصدرها ¿
شعبية لغة البايثون Ó ،
او   Îعام  .1991فإضافة إ Îأنها
فان روسم للمرة

ب½ بساطة É
مجا ،Õفهي تجمع  
الÀكيب اللغوي ،ووفرة
خيار 
Ó
É
انÀنت ،وكونها بيئة غنية بادوات العلمية،
الموارد ع Ä
فض ¹عن  
ً
تركÀها الشديد ع احتياجات المجتمع .
مع النمو الهائل لقواعد "البيانات الضخمة"   تخصصات
معينة ،مثل مجال المعلوماتية الحيوية ،وعلم Ó
اعصاب،
بالÀمجة Úورة ُملحة عن
وعلم الفلك ،أصبحت الدراية ¿
أي وقت 
م ،Üحيث يستطيع الباحثون الذين يمكنهم
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الÀمجة باستخدام لغة بايثون أن ينظ¥موا ¿بÀاعة مجموعة
¿
بكث Àع
أك À
البيانات الخاصة بهم ،والعمل بكفاءة ¿
مجموعة كاملة من المهام المرتبطة Ó
بابحاث ،بد ًءا من
فرز Ó
ارقام إ Îغربلة البيانات ،وتحليلها ،وعرضها بßيÞا.


ح½ أن هناك لغات برمجة ـ مثل لغة )،(MATLAB
و 

é
واحصائيـة،
ولغة )ار  (Rـ تركز ع العمليات الرياضيـة Ä
فإن بايثون هي لغة برمجة عامـة ،وذلك ع غرار É
لغÍ

كث Àمن نظم
) (Cو ) ،(C++أي )اللغات
المطبقة ع 

ويفصح براون عن أنه
التشغيل(.
الÀمجة التجارية ونظم
¿
ِ
المحتمل أن تتسم البايثون í
بîء من التعقيد ،لك ّنها
من ُ

أك ،Àحيث من السهل تطويعها لفعل
ً
أيضا تتمتع بإمكانات ¿
í
صغÀة من التعليمات،
مجموعات
أتمتة
من
ا
ء
بد
ء،
²

ً
أي 
وتصميم المواقع ،وبعض التطبيقات بشكل كامل .فجيسكا
هامريك ـ باحثة علم النفس   مرحلة الدكتوراة   جامعة
ستخدم لغة البايثون منذ عام ،2008
كاليفورنيا 
ك ـ تَ ِ
بب À

وتستع½ بها   جميع مراحل البحث .وللتدليل ع
ب
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استخدمت جيسكا لغة بايثون ،ولغة )الجافا(
ذلك..
َ
للم  
شارك½   دراسة عن
وتقديمها
مختلفة،
أشكال
  إخراج
ُ
Ó

كيفية إدراك í
باضافة
الب öل¹شكال الهندسية  أذهانهمÄ ،
إ Îتسجيل اختياراتهم ،وتحليل البيانات.
الÀمجة العامة ،إ أن
 شك أن البايثون من لغات ¿
للمبتدئ½ من الخيارات Ó

اخرى ،حيث
تعل÷مها أقل صعوبة
إن السهولة   استخدامها تعكس الغرض الوظيفي لل÷غة
É
ال Íتستند إليها )انظر" :حقيبة أدوات
نفسها ،والمصادر 
البايثون"( .ع سبيل المثال ..من الممكن تطبيق ¿الÀنامج
تفاعليا ،أي :اكتب أمرا؛ وستحصل í
مباً úة ع الرد.
تطبيقا
Þ
) ،(Cفهناك خطوةً مطلوبة ،اسمها "ترجمة Ó
امر"
ّأما   لغة
من أجل ترجمة كود ¿الÀمجة إ Îملف قابل ل¹ستخدام .هذه

المبتدئ½ .ولغة البايثون ـ  
الخطوة تشك¥ل عقبة   طريق
المجمل العام ـ أسهل   التعامل؛ فهي ع سبيل المثال ..
لمتغ ،Àمن أجل تحديد
تُلْزم
المستخدم بالتعريف المسبق 
ِ
ما ِ إذا كان سيحتفظ بصيغته 
تماما
؛
Ü
ن
أم
رقمي،
قالب

َ
ً

 ¥
مثل محاولة كتابة جملة )مرحبا أيها العالَم!( بلغة البايثون،
ستخدم خطوات برمجية تقليدية،
فإنك ستكتبها وكأنك تَ ِ
المÀمج ،ثم تضغط
واجهة
ع
ك ُّل ما عليك هو أن تكتبها
¿
منصبا  
يشغل
الذي
اون،
ر
ب
يقول
ع زر Äادخال .لذلك..
ً
جامعة كاليفورنيا  ديفيس ،إنه "من Ó
أكÀ
اهتمام
إي¹ء
سهل
ا
¿



و
المبتدئ½ لغة البايثون عن لغة
لتعليم
) ،(C++أو ) ."(C
Ó
حقيقة Ó
للدارس½
ول
ا
الخيار
ا
عموم
هي
بايثون
لغة
مر،
ا

ً
  مرحلة التعريف بلغة ¿الÀمجة.


المستخدم½ يرتكز
تَ َب   ½ أن انتشار هذه اللغة ب½

تحديدا ع الناحية المجتمعية ،حيث تصبح لغات
ً
الÀمجة مشهورة فقط عندما يتعلّمها ُمستخدمون ُجدد،
¿
ويستخدمونها   سياقات متنوعة ،حسبما أفادت جيسكا
الÀمجيات   úíكة خدمة تخزين
مكّي¹ر ،مديرة هندسة ¿
الملفات ) ،(Dropboxومديرة مؤسسة "بايثون سوفت وير"
É
تروج لغة البايثون ،وتُط َ¥ورها.
ال¥ Í
غ Àالهادفة إ Îالربح ،
هذا النوع من استخدام يؤسس "دائرة جذب وتفاعل".

المستخدم½ الجدد í
ينöون
وتُ ْر ِجع مكي¹ر السبب إ Îأن
Ó
استخدام اللغة   مجات جديدة ،وهذا هو امر الذي

المستخدم½.
مزيدا من
سيجذب ً
خاصا،
ا
تشجيع
أة
ر
الم
يشجع
المجتمع
أن
اون
ي¹حظ بر
ً
Þ
حيث هناك موارد عديدة متاحة ترك¥ز ع المرأة ،بما  
É
تقدمها أكاديمية "هاك برايت"
ال¥ Í
ذلك ورشات العمل 
الÀمجة
  Hackbrightسان فرانسيسكو ،ومؤسسة تعليم ¿
للنساء "ليديز لÀننج كود"  Ladies Learning CodeغÀ
الهادفة إ Îالربح   تورنتو بكندا ،ومجموعة التوجيه

É
إيم
العالمية "باي ليديز"
 .PyLadies
و أثناء فÀة دراسة 
É

الماجست   Àجامعة ماكجيل  مونÀيال
إيرف½ لمرحلة


بكندا ،اختارت لغة البايثون؛ لمساعدتها  صياغة مجموعة
بيانات فيسيولوجية عصبية .وما جذبها لهذه اللغة يتجسد
الÀكيب اللغوي" ،و"الدعم  É Ä
 "سهولة É
و Õالهائل"
الك À

Ó
لهذه اللغة .كان مجتمع بايثون ع القدر نفسه من اهمية،
ال Íبدأت  الخريف 
تشÉ   À
الما رحلة
حسبما 
إيرف½    ،Ó


الدكتوراة   علم اعصاب  كلية دارتموث  هانوفر بنيو
ترحيبا
هامشاير .ومن ثم"َ ،و ج َه القائمون ع لغة البايثون ً
حارا للجميع ،وللنساء والعلماء ع وجه التحديد"   مؤتمر
Þ
لغة البايثون ،الذي انعقد  إبريل 
الما  É
مونÀيال.
 

ع مستوى مصادر تعل÷م اللغة ،فهي í
كبÀا.
تنتö
ً
انتشارا  ً
فمؤسسة "سوفت وير كاربينتاري" Software Carpentry
 Foundationتدير سلسلة من ورشات عمل تُعقَد ع مدار

الكث Àمن مواردها
وتركز ع ¿الÀمجة العلمية ،وهناك 
يوم½ّ ،
É
أيضا دورات تعليم
انÀنت .هناك ً
التعليمية متاح ع Ä
لك À
"كورسÀا" Ä Courseraا É
وÕ
موقع
البايثون متوفرة ع
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أ
كيف تبدأ

● قم بتحميل "بايثون" من خالل تطبيق
) ،)Anacondaأو ( ،)Enthoughtواحصل على
التو يق الخاص بها من م سسة "بايثون
سوفت وير".
● دروس المبتدئين متاحة عبر "سوفت وير
كاربينتاري" "ليرن بايثون ا هارد واي"
و"كودكاديمي" و" ينك بايثون".
● تت ّمن الموارد التعليمية ا لكترونية عن

برنام "بايثون" دورات تعليمية من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا في كمبريدج

وملخصات محاضرات توماس روبيتايلي من
الف َلك في هايدلبرج
معهد ماكس بالنك لعلم َ
ألمانيا ومقال مدير األبحا

في "جوجل"،

نصح بأهمية قراءته.
بيتر نورفي  ،الذي ُي َ

الحزَ م ات الموارد التعليمية المجانية ُمتاحة
● ِ
عبر موقع.SciPy.org :

● تُ تا إرشادات البرمجة ،وكذلك الدعم
المجتمعي من خالل م سسة "ليديز ليرنن
ُ
كود" ،وموقع س ال وجواب (stackoverflow.
 )comوي م موقع ( )PyCon.orgقائمة
بالم تمرات التي انعقدت في جميع أنحاء العالم.
يمكن العثور على رواب

هذ المصادر من

خاللgo.nature.com/x2pzh1 :


É
كمÀيدج
 
ماون½ فيو بكاليفورنيا ،و"إيدكس" ¿  Edx
باضافة إ Îدورات التعلم É
الذا ،ÕكالÉÍ
بماساتشوستسÄ ،


تعقدها مؤسسة "كودكاديمي"    Codecademyمدينة
Ó
É
بـ"مون Íبايثون" ،تقوم
تيم ًنا
نيويورك .و ّن بايثون ُس ¥ميت ÷



بتضم½ إشارات إ Îهذه الفرقة
هذه الدروس  الغالب

الكوميدية ¿الÀيطانية   تمريناتها .فمن ضمن أحد التمرينات،
كبÀة،
ع سبيل المثال ،ط ُِلب كتابة العبارة التالية بأحرف 
وحساب طولها.(The Ministry of Silly Walks) :
عت  À
إيرف½ واحدة ِم من اعتمدن ع أنفسهن   تعل÷م
تُ ¿ َ
É
الكÀونية ،والتصفح
الÀمجة من خ¹ل الدورات Ä
لغة ¿
المتواصل لموقع "سؤال وجواب" .stackoverflow.com
إيرف½ نفسها  موضع ما  
عت  À
ب½ مرحلة
واليوم ،تَ ِ¿

المبتدئ½  

وب½ ¿مÀمجي المستوى المتوسط للغة بايثون.
ا

بالÀنامج سيصبح 
مما  شك فيه أن ارتباط
المستخدم ¿
ِ
الÀمجة É
الÍ
لغة
كتابة
الباحثون
يستطع
إن لم
¿
جدوى لهْ ،

وهنا É
يأ Õدور ِ"ح َزم بايثون"É ،
ال Íتزيد
إليها.
يحتاجون
ُ


الÀمجة بإضافة وظائف جديدة .تقول
لغة
ات
من قدر
¿
مكّي¹ر":طَور المعنيون لغة بايثون بفلسفة أنها É
تأ" Õجاهزة

÷

ل¹ستخدام" ،حيث يسمح
تصميم إمكاناتها باستخدامها
NATURE.COM

استخداما í
ا.
مباú
الÀمجة
 ¿
ً
ا
ً
إضافة إ Îذلك ..فهي تتمتع
ا
Ó
جدا
ً
بي Íناضج Þ
أيضا "بنظام 
حولها".
مجية
الÀ
م
ز
الح
من
ِ َ ¿
ا
ب
ِومن ثمí ّ ،
²ء يمكنك nature.com/toolbox
فأي 

أناسا قد أَدخلوا
أن تكتب رموزه من أجل
ترجمتها ،ستجد ً
مكتبات برمجية تسهل عليك Ó
امر".
¥
بغض النظر عن
المÀمجون
العلميون ـ ّ
ستخدم ¿
يَ ِ
÷
تخصصاتهم ـ مجموعة صغÀة من الحزم Ó
اساسية

ِ َ
استخداما روتينيا نحو é
ا  :Õ Éلغة المصفوفات الرياضية
ً
Þ
الخطي ،ومعادت التفاضل
الجÀ
)(NumPy؛ ولغة ¿
ّ
وغÀها )(SciPY؛ ولغة الحساب الرمزي
ومعالجة Ä
اشارات 
)(SymPy؛ ولغة الرسم 
البيا(matplotlib) Õ؛ ولغة تحليل

البيانات )(Pandas؛ كما أن هناك أداة أخرى مشهورة،
اسمها "سايثون"  ،Cythonوهي تعالج البطء
النس  Í
¿
úعة تطبيق لغة بايثون.
واح محددة من لغة بايثون ،مثل
ن
َ
تزيد "سايثون" قدرات ٍ
É
الÀنامج
لتوجيه
ستخدم
ت
الÍ
ُ
¿
حلقات التكرار البطيئة Þ
جدا ،
الرموز ،ولكنها 
حولناها
إذا
ورية
Ú
لتكرار مجموعة معينة من
ّ
الفÓ À
إ Îلغة ) .(Cويرى بول نيشن ـ  
يا Õالنظري بجامعة

كوريا   سول ـ أنه "من الممكن الحصول ع úعة تزيد
ألف مرة ع الöعة القياسية   بايثون".
من الحزم الÀمجية Ó
اخرى المشهورة ..مفكرة
¿
ِ َ
المÀمج المعملية"
) ،(IPythonوتُط ِْلق عليها هاو "مفكرة ¿

للمستخدم½ بدمج البيانات والرموز والنصوص
حيث تسمح
الشارحة   صفحة واحدة ع المتصفح ،وليس ع ملفات
É
إلكÀونية منفصلة )انظر.(Nature 515, 151–152; 2014 :
Ó
وجد ِح َزم برمجية لك ُّل
الحزم اساسية ،تُ
Ä
باضافة إِ Î
العلميةَ تقريبا ،كالحزم َ é
اتية(scikit-Learn) :
التخصصات
ً
 مجال التعليم é
ا Î؛ و)   (Biopythonمجال المعلوماتية

Ó

الحيوية؛ و)ِ  (PsychoPyعلْم النفس واعصاب؛
منسق
و)   (Astropyمجال ال َفلَك .يقول توماس
روبيتاي¥ ،

É
í
و ،Astropy "Õوالباحث   معهد ماكس ب¹نك
مöوع "أس ¿ À
صممنا هذا ¿الÀنامجG ،
"لقد
ألمانيا:
ج،
بهايدلÀ
َك
ل
ف
ال
لعلم
َ
¿

متكررا للقيام بالمهمة
المجموعات البحثية مجهو ًدا
 تبذل
ُ
ً

امكانيات
نفسها" ،حيث يوفر
للمستخدم½ مجموعة من Ä
Ó
احداثيات  
ب½ أنظمة
اساسية ،مثل ط ُُرق معينة لتحويل Ä
موحدة لقراءة التنسيقات
الخرائط الفلكية المختلفة ،وواجهة 
المختلفة من ملفات البيانات ،وكتابتها ،ومعالجة الصور،
أيضا )،(QuTip
والقيام بالعمليات الحسابية الكونية .وهناك ً
É

الباحث½   الميكانيكا
ال Íتُ َع ّد حزمة "بايثونية" أخرى تمك¥ن

الكمية من تعريف نظام ما ،ثم التوصل إ Îأسلوب عمله.

و عام  ،2010خرج هذا í
المöوع إ Îالنور بفضل نيشن،

وبفضل روبرت جوهانسون ،زميل ما بعد الدكتوراة 

مجموعة أبحاث العلوم النظرية متعدية التخصصات  
معهد "رايكن"   واكو باليابان ،وذلك ليقوم بإدخال حزمة

)É (MATLAB
المÀمج بايثون.
ال Íكان يستخدمها نيشن  ¿
لذلك ..تُع د حزم بيانات كهذه من العوامل الرئيسة 
َ ّ ِ َ

É
ال Íتتحدث عنها مكّي¹ر ،لكن ع
"دائرة الجذب والتفاعل" 
Ó
ارجح يستطيع الباحثون أن يستخدموا أي لُغة ،ما داموا قد
Ó

و واقع امر ،من الممكن للغات
خصصوا وق ًتا لتعل÷مها .
ستخدم اللوغاريتمات
ت
أن
ـ
ضمنها
عديدة ـ والبايثون من
َ
ِ

للباحث½ باستخدام
المكتوبة بلغة مختلفة ،حيث س َتسمح
الÀمجة القديمة مرة أخرى .ويؤكد براون أن الجزء
لغات ¿
الصعب  تعل÷م لغة الÀمجة يكمن  Ó
اساسيات .ولذا..
¿


التكيف مع لغة جديدة
فبمجرد أن يُ ِتقنها الباحث؛ يصبح
÷
í
²ء   مراحل
مجرد
مسألة تأقلم مع صياغة برمجية .أهم 
التعليم Ó
او Îهو وجود شبكة دعم فعالة .ومن ثم ،ينصح
الÀمجة وفقًا لما يستخدمه المحيطون
براون بـ"اختيار لغة ¿
مؤخرا ـ وبشكل
اللغة
هذه
أصبحت
وقد
من لغات برمجية".
ً
É
مÀايد ـ هي لغة البايثون".
جيفري بكل كاتب مقيم   بوكاتيلو ،أيداهو.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ـ
أين تذهب للحصول على نصائح بشأن
91
العثور على وظيفة.

ـ ـ ـ ـــــ
للمختبر تحتاج إلى قبضة
القيادة الناجحة
َ
94
من حديد على عنصري الوقت ،وتنفيذ المهام.

ا

حدث قوائم الوظائف والنصائح

المهنية تابعarabicedition.nature.com/jobs :

ADAPTED FROM RAZLANISME/SHUTTERSTOCK

مدعمة ·
با¸دلة العلمية في موضوعات شائكة ،مثل التغير
«
المناخي ،وحقوق àا¸جهاض .وفي المقابل ،استقبل رسائل
وا¸يذاء البدني .وفي حالتين اضطر
حادة ،وتهديدات با¸عتداء à
إلى استصدار إنذار قضائي بعدم تعرض معارضيه لشخصه.
احدا من الشخصيتين الفائزتين
وفي أكتوبر  ،2014كان جريمس و ً
بجائزة »جون مادكوس« العلمية ،وهي مبادرة تقودها دورية
 ،Natureومؤسسة كون  ،Kohnومؤسسة »Sense About
تكريما لجهود
 «Scienceالخيرية ومقرها المملكة المتحدةً ،
العلماء في إيجاد أدلة علمية لموضوعات تخدم الصالح العام.
أغلب الباحثين لن يتمتعوا بقدرة جريمس في الوقوف أمام
تيار الريح ،ولكن في وقت ما سيضطر العديد من العلماء إلى
تقديم نتائج بحثية مثيرة للجدل ،أو قد يشعرون بالحاجة
إلى الدفاع عن دليل علمي ،مثلما فعل جريمس .وفي هذه
اللحظة ،سيحتاجون إلى مرشد ينصحهم عندما يتعاملون
مع àا¸عÇم .وهناك بالتأكيد العديد من المناهج التي يمكن
تطبيقها؛ ¸àخماد نيران العداوة ،قبل أن تتأجج.
ا

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﻌـﻠﻢ
النغمة المÇئمة هي حجر الزاوية عند نشر نتائج بحثية خÇفية ،أو إقامة دليل ما.
ا

يُ َع ّد ديفيد روبرت جريمس ـ باحث ما بعد الدكتوراة في
شديدا عن
مدافعا
جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة ـ
ً
ً
العلوم ،لكن التدوينة التي كتبها في أغسطس الماضي
تسببت في ضجة كبيرة على المستوى العام والمستوى
«
الشخصي للباحث .وبدافع انزعاجه من عملية التصويت
المرتقَب في مجلس مدينة دبلن ،من أجل إصدار قرار ،مفاده
إيقاف معالجة الموارد المائية بالفلوريد ،طلب في تدوينته
من أعضاء المجلس أن ينتبهوا إلى الدليل العلمي على أن
المياه المعالجة بالفلوريد تساعد على منع تسوس ·
ا¸سنان،
ْ
ُ َ
وتبطئ من حدوثه .كما زعم أن أي آراء مخا ِلفة ليست إ¸ آراء
ِ
تحريضية وخاطئة ومضلÂلة ،مما دفع النقاد في جميع ربوع
العالم إلى المناداة باستقالته ،على حد قوله.
عرض
أن
نسينا
ربما تبدو هذه التجربة قاسيةً  ،إ¸ أنها ¸ تُ
ْ
ا¸راء أو النتائج الخÇفية على ·
É
الم ،Çحتى إذا ثبثت صحتها من
الناحية العلمية ،تُ ِلقي بصاحبها في دوامة الخصوم .وعندما
ا¸مر بالجهر بما عندك ،تلوح في ·
يتعلق ·
ا¸فق صورة واقع
مقلق .وهذه الصورة تبرز على مستوى العلماء المتدربين

يتعين عليهم ا¸ختيار من
وحديثي العهد ،خاصة عندما ّ
بين خيارين صعبين :المخاطرة بالدخول في جدل قد يُل ِْحق
آثارا سلبيةً  ،أو الصمت الذي قد تنتج عنه
بالحياة المهنية ً
قرارات ضارة غير علمية.
المفترض أن يتعلم الباحثون ـ حسبما أفاد الخبراء ـ
من
أبلغ أساليب َنقل ·
الب ّناء على
الرد
طرق
وأمهر
العلمية،
فكار
ا¸
َ
النقاد ،لكن الواقع يُ ِق ّر حقيقة مختلفة ..فهناك كثيرون من
الباحثين الصغار يتحدثون على ·
الم ،Çدون التسلح بما يكفي
من مهارات نقل المعلومات ،والتدريب على فن التواصل
ا¸عÇمي )انظر(Nature 468, 465-467; 2010 :؛ وعندما
à
يخوضون في حديث شائك ،مثل التغير المناخي ،أو التطور،
غالبا ¸ تتفق
أو
الصحة العامة؛ سرعان ما يدركون أن العلوم ً
مع ·
ا¸يديولوجيات الراسخة .وفي هذا التوقيت ،قد تشن
المنتفعة حملة للتقليل من أهمية العلم،
القطاعات الصناعية ِ
يعبر زمÇء المهنة عما بداخلهم إذا تَك «َونت لديهم آراء
وأحيانًا Â
معارضة ،أو شعروا بأن زميلهم المتحدث يسعى ¸ختطاف
· ِ
ا¸ضواء ،دون أساس علمي.
جريمس على دراية بالنتائج السلبية كافة ،المترتبة على
يغضب الناس .فقد كتب مقا¸ت رأي
شجاعته في إبداء رأي ِ
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يعترف جريمس بأنه عندما بدأ ·¸ول مرة كتابة )مقا¸ت رأْي(
منذ ثÇث سنوات ،اتسم بشيء من السذاجة ،ويقول» :كنت
أظن أن الناس يفتقرون إلى المعلومات ،وأن دوري ـ ببساطة
ـ هو نقل ما يقوله العلم عن شؤون صناعة السياسات« ،لكنه
سرعان ما أدرك أن توقõع اتخاذ ·
ا¸فراد لقرارات مستندة على
·
·
·
ا¸دلة ¸ يصدر إ¸ من باب التعالي في أحسن ا¸حوال .وا¸سوأ
مما سبق هو أن العلماء الذين يتبعون هذا النهج قد يَبدون
متعالين .وفي هذا الصدد ،تفصح كاثلين هول جاميسون ـ
مديرة مركز أنينبرج للسياسات العامة في جامعة بنسلفانيا
بفيÇديلفيا ـ بأن »العلماء يعرضون المعلومة بأسلوب بالغ
التخصص ،وقد يفهمه البعض كشيء من التقليل من
الجمهور ،حتى لو كان ذلك غير مقصود« .هذا ·
ا¸سلوب
بتوجه معين ،أو
كثيرا إبداء العا ِلم أي اهتمام شخصي õ
يشبه ً
مناصرته¸· ،نه هكذا يخاطر بتقويض مصداقيته.
من ثم ،قررت جاميسون أن تتأكد بالتجربة من إمكانية
تحسين العلماء لدرجة قبول رسالتهم àا¸عÇمية من عدمها.
وفي سبتمبر  ،2014نشرت نموذجا استراتيجيا لتبادل É
ا¸راء
ً
ù
العلمية ،1بعد تطبيقه على اتجاهات الرأي المثارة بخصوص
ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي ،وهو موضوع شهد
انقساما ملحوظًا في É
ا¸راء .هذا النموذج يشير إلى أن مظاهر
ً
احترام الجمهور ـ مثل تجنب اللغة المتخصصة والتعبيرات
ا¸صطÇحية التي من الممكن تفسيرها كشكل من أشكال
»التقليل« من شأن آخرين ـ مفتاح ¸àقامة نقاش علمي رصين.
أيضا أن الباحثين يستطيعون زيادة درجة قبول
وتوصلت ً
«
رسالتهم àا¸عÇمية وقتما يعتمدون على مصادر معلومات
ا¸حصاءات بالوسائل
ذات ثقل وغير ُم َس «ي َسة ،ويعرضون à
البصرية التي تدعو الجمهور إلى استخÇص استنتاجاتهم
»ا¸قناع الصعب«(.
الخاصة )انظرà :
يتفق بوريس وورم ـ عا ِلم البيئات البحرية في جامعة
دالهاوسي في هاليفاكس بكندا ـ على أن الدليل العلمي
هو ·
تعرضت
ا¸ساس الذي يحفظ وجهة نظرك ،حتى إذا
َ
للهجوم .وفي  ،2006نشر بوريس ورقة بحثية مثيرة
ب
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للجدل  ،حيث أشارت هذه الورقة إلى أن انخفاض أعداد
أضعف من دور المحيط في
المصائد السمكية حول العالم
َ
توفير الغذاء ،وفي الحفاظ على جودة الماء .ومن ثم ،شرع
علماء المصائد السمكية الحاليون في انتقاد هذه الفرضية.
وعلى عكس المتوق«ع ،ظل بوريس هادئًا ساك ًنا ،وقال» :عندما
هجوما على النماذج التحليلية ،من الممكن أن يثير
يشن أحد
ً
نفسيا .ومع أن ·
ً
ا¸مر من الممكن أخذه بمحمل
انفعا¸
ذلك
ù
شخصي ،إ¸ أنه ليس كذلك¸· ،ن الحكم على صحة فرضيتك
من بُطْÇنها مرهون بالنتائج« .أما التدقيق الشديد في رسالتك،
فيراه عÇمة تؤكد ·
ا¸همية الحقيقة لهذا المسعى.
تقبل النقد
إضافة إلى ذلك ..يرى وورم أنه من الضروري õ
مبر ًرا ،و¸ يهدف إلى التشهير .ولذلك ..ينصح ً
قائ:Ç
إذا كان
»¸ تحاول «الهروب من مواجهة النقد ،بل من ·
ا¸فضل التفاعل
المباشر معه« .وتعني هذه النصيحة عند وورم كتابة ورقة
بحثية بالتعاون مع النقاد .3وهذه الورقة تبعث في صدره
الفخر وا¸عتزاز ،شأنها كشأن الورقة ·
ا¸صلية .و¸ شك »أن
كثيرا من الجهد والعناء ،لكننا في
البحث العلمي يكبد صاحبه ً
ونقدره ،ونحترمه«.
ْم،
ل
الع
مكانة
النهاية نكافئ كل َم ْن يدعم
Â
ِ
تشغَ ل نانسي بارون منصب مديرة التوعية العلمية في

منظمة »كومباس«  ،COMPASSوهي منظمة كائنة في مدينة
بورتÇند بو¸ية أوريجون في الو¸يات المتحدة ،وتنظÂم
إعÇميا للعلماء .وتنصح بارون عمÇءها بأن يفكروا
تدريبا
ù
ً
في عرض أجزاء من المنشورات العلمية المتوق«ع طرحها مع
النقاد المعروفين؛ كي يتعرفوا على ردود أفعالهم سلفًا .وبهذه
الطريقة يمكنهم ا¸ستعداد ·¸ي محاولة نقد ¸ذع ،أو ربما
غالبا ما نراه
يخمدون نيرانها .وترى ً
أيضا أن »تقدير النقد ً
الحدة،
من
ا
ئ
شي
تزيل
أن
يمكنها
كعÇمة تهذيب واحترام
ّ
ً
وتؤدي إلى ِنقَاش ذي أجواء أكثر و Âدي«ة«.
عمل بهذه النصيحة كيفين ¸¸ند ـ عا ِلم البيولوجيا التطورية
بجامعة سانت أندروس في المملكة المتحدة ـ بعد أن أنهكته
تشوه
محاو¸ت التصدي لهجمات المشك ÂÉكين ،ويشعر أنها Â
ا¸تية :كيف تتمكن الكائنات
عرض نظريته القائمة على الفرضية
الحية من تغيير بيئتها ،وتحقيق نتائج تطورية وإيكولوجية؟
ومن ثم ،دعا هؤ¸ء النقاد إلى التعاون معه في كتابة ورقة
فصلت طبيعة
بحثية .وبعد  26جولة تحريرية ،أنتجوا مقالة «
النزاع ،بما في ذلك الحديث حول نقاط الخÇف والوفاق بين

ا
فن مناقشة الق ايا الخالفية
أردت أن تنشر رسالتك ،فمن المهم أن تتعلم
َ
إ ا
نصائح يقدمها باحثون ،من بينهم خبيرة االتصال

الجلية
ض على الجمهور كل المعلومات
● اع ِر ْ
ّ
والم ْث َبتَ ة ،دون إسقا معلومة واحدة واعلم أن
ُ
ا سقا

كا لين هول جاميسون من جامعة بنسلفانيا في

عملك.

أبل سبل التواصل مع ا خرين .وإليك مجموعة

فيالديلفيا:
● طور من شخصيتك العلمية فالمشاهدون

تفسيرا يفهمه الجمهور.
● َفس ْر المفاهيم العلمية
ً
وسلح نفسك با جابات
● َّ
توق ْع األس لة الصعبةَ ،

والمستمعون سي منون بأن هذا المصدر
ِ

المناسبة.

توطن في
العلمي يتمتع بمصداقية ،إ ا
َّ
نفوسهم أن هذا العالِ م جدير باالحترام ،وال

● خص ْ
إلكترونيا ي م األس لة الشائعة،
موقعا
● أس ْس
ًّ
ً

يحاول أن يروج لهم سلعة ،أو يحثهم على
فعل شيء.
فهم
رويدا
اصطحب جمهورك
ِ
●
رويدا في رحلة ْ
ً
ً

المنطق الذي تكمن وراء استنتاجاتك.
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والنقاد.
ّ
وقتً ا للتفاعل مع ا عالم

وإجاباتك عليها.

احتو االنتقادات المشروعة ،وال تنفعل ،وال
●
ِ

تتجاوب مع مشاعر ال
● ال تَ نْ َس أن تتحد

ب بداخلك.

مع معارضيك.
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المعسكرين .4ويرى بعد هذه التجربة »أن هذا النهج أكثر
الهدامة«.
نفعا بكثير من محاو¸ت الهجوم وتبادل ا¸تهامات ّ
ً
بالرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء ،يتمنى مارتين كركوسيك
ـ عا ِلم البيئة بجامعة تورونتو في كندا ـ لو كان قد اتخذ نهجا
با¸طÇع على النتائج المثيرة التي توصل
مماث ،Çوسمح لزمÇئه à
لها أثناء فترة الدكتوراة في عام  .2005لكنه انغمس في إعداد
ورقة بحثية ،5تربط بين عمليات الزراعة المائية وعدوى قمل
البحر في السلمون البري.
شعر زمÇؤه في المجال نفسه بأنهم وسط عاصفة إعÇمية
يتسن لهم التفكير فيها .ويقول بعد هذه التجربة» :أشعر
لم ّ
É
ا¸ن بالقلق عند تقديمي لطلب الحصول على منحة¸· ،ن
تسببت له
أوراقي قد ينتهي بها المطاف إلى مكتب شخص ما «
في مصاعب .ربما إذا أخبرناهم بأن ورقة بحثية كهذه سوف
نشر ،لصارت غصن زيتون طيب الرائحة«.
تُ َ
هذه التجربة كانت بمثابة درس تعل«مه من الحياة ،حيث
بدأ يدرك بعدها أهمية معالجة أنماط التعليقات السلبية.
وعندما نُشرت الورقة البحثية ،اختار هو وشركاؤه في التأليف
أن يتجاوبوا فقط مع ا¸نتقادات التي تظهر بشكل رسمي في
·
ا¸دبيات العلمية ،وليس في وسائل àا¸عÇم العامة .ويوضح
ً
قائ» :Çلم نتجاوب مع كافة ا¸نتقادات التي ظهرت في
الصحف ،وقد أدركنا أن القصور في المتابعة كان من الممكن
أن يضعف من قوة عملنا البحثي«¸· ،نه من السهل أن تطعن
É
ا¸راء الصحفية الصادرة من القطاع الصناعي في فرضية نسب
سبب هذه العدوى لعملية الزراعة المائية.
بحثيتين في الموضوع نفسه،
عندما جاء وقت نشر ورقتين ّ
كان كركوسيك وشركاؤه في التأليف أكثر استعدا ًدا .وهو
يتحدث عن الهجمة àا¸عÇمية ً
قائ» :Çأول شيء فعلناه كان
ال «ت َر Âوي في التعامل معها«؛ فتواصلوا مع النقاد عبر مراسÇت
ا¸لكتروني ،وتجاوبوا مع طلبات
طويلة باستخدام البريد à
إلكترونيا
ا
موقع
وأنشأوا
مقابÇت،
ا¸عÇم بإجراء
وسائل à
ً
ù
ا¸سئلة ·
لàÇجابة على ·
ا¸كثر تكر ًارا .ويوضح أن الموقع كان
·
وافياً ،
فض Çعن
ً
مفيدا¸ ،نه أعطى فرصة لشرح النتائج ً
شرحا ً
دعم النتائج ،من خÇل àا¸تيان بتحليÇت جديدة.
ا¸دلة الواردة في ·
في نهاية المطاف ،تبين أن هذه ·
ا¸وراق
َ«
ً
وإيضاحا المقابÇت
تفصيÇ
ادتها
ز
البحثية الثÇث ـ التي
ً
الصحفية ،ورسائل الموقع àا¸لكتروني ،والمراسÇت الفردية
ـ ساعدت حكومة كولومبيا البريطانية على إدراج تغييرات
ا¸دارة وصناعة السياسات ،مما أفاد دراسة
في منظومتي à
السلمون البري ،و¸ سيما التغيرات التي عل«قت التوسع في
أنشطة تنمية الزراعة المائية.
يقول كركوسيك» :تمل«كني شعور كبير بالرضا· ،
قدمنا
ننا
¸
«
ََ
ملموسا على أرض الواقع« .ولذلك ..تنصح بارون العلماء
تأثيرا
ً
ً
العهد بأن يتطلعوا إلى المنظور ·
ا¸وسع أفقًا ،وتقول:
حديثي
ممتعا ،ولكن في
»إن التعامل مع التعليقات العنيفة ليس ً
غالبا ما تستحق النتيجة هذا الجهد« .وقد ينطوي
النهاية ً
·
ا¸مر على بعض الفوائد الخفية ،حيث يشير كركوسيك ـ على
سبيل المثال ـ إلى أن مستواه ارتفع في مهارة الفصل بين
استجابته العاطفية والفكرية ،وهي من تلك المهارات التي
أثبتت جدواها على المستويين الوظيفي والشخصي.
أيضا كاثي ديلو ـ المدير المشارك في معهد
تعلمت ً
أوريجون البحثي للتغير المناخي في كورفاليس ـ أسلوب
التعامل مع النقد .وتلقي ديلو É
ا¸ن محاضرات عامة تركÂز
ُِ
على تأثيرات التغير المناخي àا¸قليمية .وقد تعرضت لهجمات
شرسة ش «نها العامة والباحثون مباشر ًة و َع ْبر البريد àا¸لكتروني،
حيث َشك«ك المهاجمون في ف ْهمها للمادة العلمية التي تستند
قصيرا
إليها أدلّتها· .وبعد أي هجوم سلبي ،تعطي لنفسها وق ًتا ً
ا¸مر؛ واستخÇص أي دروس من هذه التجربة ،ثم
لمعالجة
تعين مدير
أن
ـ
المثال
سبيل
على
ـ
ت
«م
ل
تع
وقد
ا.
قدم
َ
تمضي ً
Â

ANDREW BAKER/GETTY

جلسات لحلقات النقاش العام في المنتديات ،كما تعلمت
كثيرا.
ً
أيضا أن المراوغة أسلوب يُ ِريح ً
يحوم قليل من الشك حول المفهوم التالي :كلما ازدادت
تأثيرا أكبر؛ وكلما ضعفت
مكانة العا ِلم قوةً؛ اكتسبت كلماته ً
المدمرة ·¸ي هفوة يرتكبها
مكانته؛ زاد احتمال التداعيات
Â
في مساره المهني .وقد ¸ يندهش البعض عندما يعلم
ترقيتهم لمنصب
أن كثيرين من العلماء ينتظرون لحظة ّ
بارز؛ ليعبروا عن وجهات نظرهم.
نشر Âجيه مارشال شيفيرد ـ عالم ·
ا¸رصاد الجوية
ََ َ
بجامعة جورجيا في أثينا ـ عشر ِات ·
ا¸وراق البحثية،
ومنحته رئاسة الجمهورية جائزة التميز ،إ¸ أن وجهة
نظره تجل«ت عندما أصبح رئيسا لجمعية علماء ·
ا¸رصاد
ً
الجوية ·
وحاليا ،يكتب مقا¸ت رأْي ،ويتفاعل
ا¸مريكية.
ù
ً
منتظما عبر وسائل التواصل ا¸جتماعي ،ويقدم
تفاعÇ
ً
»ويذَ ر ِجيكْس« .Weather Geeks
بعنوان
ا
تلفزيوني
ا
نامج
بر ً
ù
ِ
وينصح جي مارشال العلما َء
»اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
الجدد بأن يتب ّنوا منهجين
ًا
ﺮ
ﻛﺜﻴ
ﻳﻜ ﱢﺒﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ
عندما يقررون التحدث
واﻟﻌﻨﺎء،
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
باسم العلم :المصداقية
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
العلمية؛ والتقييم الدقيق
ﻧﻜﺎﻓﺊ ﱠ
ﻛﻞ َﻣﻦْ
لصÇبة أعصابهم في أوقات
ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ِ
اﻟﻌ ْﻠﻢ« .الهجوم عليهم.
دائما ما يتحدث كريس
ً
داريمونت ـ عا ِلم بيولوجيا الحياة البرية بجامعة فيكتوريا
في كندا ـ عن أسلوب الصيد ا¸نتقائي ،وغيره من القضايا
الجدلية التي درسها .وقد اشترك في نقاشات حية عبر
ّ
الراديو والتليفزيون مع المدافعين عن أسلوب الصيد
ا¸نتقائي .وقبل أن يتحدث من فوق منبر ثابت ،كان يشعر
بالقلق تجاه ردود ·
ا¸فعال العنيفة التي قد يتلقّاها نتيجةَ
·
هذه اللقاءات العامةً ،
فض Çعن تأثيرها طويل ا¸مد الذي
ا¸نترنت .ويقول» :عندما
¸ يخفت صوته بسهولة على à
يُق َÂيمك أحدهم للحصول على وظيفة ،فإن سيرتك الذاتية
أيضا
يقيمونك ً
ليست الشيء الوحيد الذي يراجعونه ،وإنما Â
الجدلية على àا¸نترنت« .وفي النهاية،
من خÇل المناقشات
ّ
استنتج كريس أن الجهود المبذولة في المشاركة البناءة على
الصعيد العام قد تُؤتي ثمارها ،ولذلك يقول ¸» :أمانع في
وتوصل
تَ َلقÂي تعليقات إيجابية مختلطة بتعليقات
سلبية« .
أيضا إلى أن التفاعل مع صناع القرار من ·
ا¸مور المهمة
ً
ّ
أيضا· ،
بأن صانعي القرار
الظن
الخاطئة
ا¸عتقادات
»من
ن
¸
ً
ّ
وسيستوعبونها؛
ما،
دورية
في
البحثية
ورقتك
عن
سيبحثون
ِ
وسيوظÂفونها ¸تخاذ قرارات مدعمة ·
با¸دلة«.
«
في الختام ،خرج من صمتهم هؤ¸ء الذين نجحوا في
يفسح العلما ُء
دائما ما ِ
وعبروا ·عن أنه ً
إيصال رسالتهم« ،
الذين يتكلمون على المً Ç
مجا¸ على الساحة لتوظيف
الدليل العلمي .ويرى شيفيرد» :إذا لم يكن العلماء
مؤهلين للتحدث باسم العلم ،فلنتركها لهؤ¸ء المحترفين
«
في إيصال مضمون ·
والنواب؛ فهم
كالمحامين
فكار،
ا¸
ّ
·
سيمÇون هذه الفجوة«■ .
فجينيا ِجوين كاتبة حرة ? @> بورتÇند بأوريجون.
1. Hall Jamieson, K. & Hardy, B. W. Proc. Natl Acad.
Sci. USA 111 (Suppl. 4), 13598–13605 (2014).
2. Worm, B. et al. Science 314, 787–790 (2006).
3. Worm, B. et al. Science 325, 578–585 (2009).
4. Scott-Phillips, T. C. Evolution 68, 1231–1243 (2014).
5. Krkosek, M., Lewis, M. A. & Volpe, J. P. Proc. Biol.
Sci. 272, 689–696 (2005).

ْ
اﺧ َﺘــ ْﺮ ﻃﺮﻳــﻘﻚ
أين تذهب للحصول على نصائح بشأن العثور على وظيفة.
ا ا

كانت سارة كولين تترقب النهاية الوشيكة لوظيفتها كباحثة في
مرحلة ما بعد الدكتوراة ،وتتساءل عما ينبغي أن تفعله ¸حقًا.
كانت سارة قد حصلت على درجة الدكتوراة في علم ·
ا¸حياء
المجهرية وعلم المناعة من جامعة أركنساس في فايتفيل
في عام  .2009كانت حينذاك بصدد دراسة سلوك الخÇيا
المصابة بسرطان الصدر ،ولكن ساورها شعور بأنه قد حان
الوقت للتغيير ،فكانت تدرك أن باحثي ما بعد الدكتوراة
العلْم كل عام ،ولكنهم ¸ يَشغَ لون إ¸
يتزاحمون على أروقة ِ
عد ًدا ً
قلي Çفحسب من الوظائف البحثية في الكليات )انظر:
.(Nature 511, 255-256; 2014
تقول سارة» :كانت الخيارات المهنية أمامي محدودة،
ورأيت قليلين من أصدقائي يحصلون على وظائف أكاديمية.
قررت أنه ً
عاما بعد
بد¸ من ا¸نتظار
لذاُ ..
لمدة عشرين ً
الحصول على الدكتوراة ،يجب علي ·
ا¸خذ بزمام المبادرة،
«
وإدخال تغيير على حياتي المهنية« .لم تكن لدى سارة خبرة
تذكَر ،سوى في ·
ا¸عمال المعملية ،لكنها أرادت وظيفة تتيح
ُ
مزيدا من المشاركة مع أشخاص آخرين ،ولم تكن لديها
لها
ً
فكرة عن المكان الذي ينبغي أن تبحث فيه.
با¸دارة المسؤولة عن الخدمات
حاولت سارة ا¸تصال à
المهنية في مكتب باحثي ما بعد الدكتوراة في جامعتها ،لكن
قدم لها نصائح تتعلق ـ بشكل أساسي ـ بالوظائف
المكتب «
·
ا¸كاديمية .لذا ..قامت بالتسجيل على موقع » ِلي ْن ِكد إن«
 LinkedInفي إحدى مجموعات المناقشة التي تستضيفها

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

ومقرها مدينة
جمعية مشاركة المرأة في مجا¸ت العلومّ ،
قدمتها
معلومات
àا¸سكندرية بو¸ية فرجينيا ،حيث وجدت
«
مدربة مهنية ،تقطن بالقرب من منزلها في
شيري إدواردز ،وهي Â
سياتل بواشنطن .بدأت سارة في حضور مناقشات أسبوعية،
كانت تستضيفها شيري للباحثين عن وظيفة ،وقررت في النهاية
ا¸ستعانة بخدماتها .ومن خÇل التوجيه المهني الذي أتاحته
لها شيري ،نجحت سارة في الحصول على وظيفة في إدارة
المشروعات في شركة استشارية تقوم بإدارة تجارب إكلينيكية.
تعلÂق سارة على هذا ·
ا¸مر بقولها ¸» :أعتقد أنني كنت سأتمك«ن
من تغيير مسار حياتي المهنية ،وا¸لتحاق بالوظيفة التي
أشغلها É
ا¸ن ،بدون مساعدة شيري«.
نتيجةً لعدم التوازن بين العرض والطلب في الوظائف
·
ا¸كاديمية ،يواجه الباحثون الشباب مهمة مرهقة ،تتمثل في
·
محاولة تحديد الوظائف ا¸خرى المتاحة ،وكيفية الحصول
عليها .وتتنوع مصادر التوجيه المهني ،حيث تضم المرشدين
الجامعيين ،والمستشارين ،وغيرهم من مصادر الدعم غير
الرسمي ،إضافة إلى مكاتب التوجيه المهني القائمة في
الجامعات ،وكذلك مكاتب دعم باحثي ما بعد الدكتوراة،
وأخيرا المدربين المهنيين مدفوعي ·
ا¸جر ،مثل إدواردز،
Â
ً
المشار إليها أعÇه .ومع ذلك ..فجميع هذه المصادر لها
إيجابياتها وسلبياتها )انظر» :المستشارون المهنيون«(.
يكون المرشدون الجامعيون على صلة وثيقة بالعلماء الذين
وا¸رشاد ،وبالبحوث التي يجريها هؤ¸ء
يقدمون لهم النصح à
Â
الباحثون الذين يخضعون لرعايتهم ،لكنهم ـ على ·
ا¸رجح ـ
يعرفون القليل من المعلومات عن متطلبات التوظيف.
ب
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ا
إيجابيات وسلبيات المزودين المختلفين
اب ا
عادةً ال يتقاضون أي مقابل مادي
يكونون على دراية كبيرة بعادات العمل الخاصة بالعلماء،
ونقا القوة وال عف لديهم
يفهمون قيمة البحو التي يجريها العلماء
يمتلكون شبكة من باحثي ما بعد الدكتوراة السابقين
قد تكون لهم صالت ومعارف في المجاالت الصناعية،
أو الحكومة ،أو القطاعات األخرى

ا
اب ا
تكون بالمجان ،أو بتكلفة محدودة
تتميز بر ية واسعة للفرص الوظيفية المتاحة
تفهم ما يبح عنه وينشد مديرو التوظيف
تدريبا على إجراء المقابالت ،وكتابة السيرة الذاتية،
تقدم
ً
والبح عن وظيفة ،وغيرها من المهارات األخرى
قد تكون لها صالت ومعارف في المجاالت الصناعية ،أو
غيرها من القطاعات األخرى

ب
اب ا
يوفرون رعاية فردية لكل شخ
متخصصون في مهارات البح عن وظيفة ،مثل كتابة
السيرة الذاتية ،وأساليب إجراء المقابالت والتقييمات الشخصية
ُملِ مون بأحد الفرص المتاحة واالحتياجات المطلوبة
في عديد من المهن المختلفة
لديهم شبكات من المعارف ألغراض ا حالة ،والمقابالت
ا عالمية ،وغيرها الكثير

ا

ا
يعتبرون الوظائف األكاديمية بمثابة معيار الذهب
ربما يفتقرون إلى ر ية واسعة للفرص الوظيفية
المتاحة
مزيدا من االهتمام قامة عالقات عامة
قد ال يمنحون
ً
قد ال يعرفون ما يريد مديرو التوظيف

ا
غالبا ال تكون تلك المكاتب ُملِ َّمة بالمسائل العلمية
ً
ال تكون متاحة بشكل عام وشامل ،وتختلف العروض
المقدمة من بلد إلى آخر
َّ
ربما تفتقر إلى الموارد
قد ال توفر رعاية فردية لكل شخ

ا
ُمكَلفون لل اية
غالبا ما يفتقرون إلى خلفية عن العلوم
ً
ربما يكون من الصعب تدقيق عملهم
قد ال يقدمون قيمة م افة إلى الخدمات المتاحة في
أماكن أخرى بمقابل ض يل ،أو بدون مقابل.

ورغم أن مسؤولي مكاتب àا¸رشاد والتوجيه ،والمدربين
المهنيين يركزون تركي ًزا دقيقًا على عملية البحث عن وظيفة،
غالبا ¸ تمتلك سوى موارد محدودة ،في حين
فإن المكاتب ً
يمكن أن تكون رسوم التوجيه بعيدة عن متناول العلماء
الشباب ،الذين ¸ يستطيعون سوى تدبير القليل من المال.
ومن الصعب تحديد الط ُõرق التي يُف «َضل السير في اتجاهها،
لكن خبراء àا¸رشاد المهني في جميع المجا¸ت يشيرون إلى
بغض
احتياج الباحثين الشباب اليوم إلى الدعم والنصحّ ،
النظر عن مصدرهما.
حسب ما تقوله جانيت ميتكالف ،رئيسة برنامج التطوير
المهني العالمي ،المعروف باسم »فيتاي«  Vitaeفي كمبريدج
بالمملكة المتحدة ،فمن الصعب لبعض العلماء في بداياتهم
العملية القبول بمبدأ ضرورة حصولهم على المساعدة في
وضع وتنفيذ استراتيجية للتطوير والتنمية المهنية .وتعلÂق
ْ
حث طÇب
ميتكالف بقولها» :ما زلنا نجد أنه من الصعب ّ
الدراسات العليا على طلب àا¸رشاد المهني« .وترى أن السبب
وراء ذلك يعود إلى العامل الوجداني في المقام ·
ا¸ول.
وتضيف ميتكالف قائلة» :من خÇل ا¸تجاه إلى àا¸رشاد المهني،
يمثل ذلك إقر ًارا منهم بأنهم ربما ¸ يتمكنون من الحصول
على وظيفة أكاديمية«.
وفي مسح نَ َش َره برنامج »فيتاي« في عام  ،2013لوحظ
حملة الدكتوراة
أن ما يقرب من أربعة أخماس الباحثين من َ
يطمحون إلى الحصول على وظيفة أكاديمية ،وأن حوالي ثÇثة
أخماس هذا العدد يترقبون تلك الوظيفة ،لكن ميتكالف تقول
إن ُخ ْمس الباحثين فقط ينتهي بهم المطاف إلى الحصول
على تلك الوظائف .وحسب تقدير برنامج »فيتاي« ،يبلغ عدد
باحثي ما بعد الدكتوراة ما يقرب من اثنين وأربعين ألفًا في
جميع التخصصات في المملكة المتحدة .تقول ميتكالف:
»هناك تباين واضح بين ·
ا¸ماني والتوقعات ،وبين الواقع
غالبا ما
ونظرا إلى أن
الحاصلين على الدكتوراة ً
الفعلي«ً .
غير وعي بالفرص ·
ا¸خرى المتاحة ،أو يعلمون
يكونون على
القليل عنها ،فإن ذلك يع Âزز فكرتهم القائلة إنهم يجب أن
يبقوا في المجال ·
ا¸كاديمي.
أ

ا با
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على ·
ا¸رجح ،لن يعترض المرشدون الجامعيون على ا¸عتقاد
·
الراسخ الذي يرى أن الوظيفة ا¸كاديمية تُ َع ّد بمثابة معيار
| 2015

ب

ا

ا

الذهب للتوظيف العلمي¸· ،ن هؤ¸ء المرشدين يكونون
غالبا أكثر ً
مي Çمن المستشارين المهنيين في القطاعات
·ً
ا¸خرى إلى ا¸قتناع بهذه الفكرة وتَ َب Âنيها .ووفقًا لما يقوله
راندال ريباودو ،المدير التنفيذي لشركة »ساي بي إتش دي«
 ،SciPhDوهي إحدى الشركات ا¸ستشارية في روكفيل بو¸ية
ميريÇند ،التي تتولى إدارة ورشات العمل المهنية ،وبرامج
التدريب للعديد من الهيئات والمؤسسات ،ومن بينها أكاديمية
نيويورك للعلوم» :هناك الكثير من المستشارين الذين ما زالوا
جالسا في البرج العاجي؛ تكون
يعتقدون أنك إذا لم تظل ً
ً
فاش Çويجب أن تتنازل عن موقعك لشخص آخر يرغب في
العلْم الحقيقي«.
ممارسة
ِ
يقول ريباودو إن هؤ¸ء الذين لم يعملوا قط خارج
·
أي مدى يمكن أن
غالبا ¸ يدركون إلى ّ
المجال ا¸كاديمي ً
يكون القطاع الصناعي مختلفًا .وقد حصل ريباودو على
درجة الدكتوراة في علم المناعة من جامعة كونيتيكت في
وقضى أربع سنوات في وظيفة »كبير الباحثين«
فارمنتونَ ،
بالمعهد الوطني للسرطان في بيثيسدا بو¸ية ميريÇند ،وأكثر
من خمس سنوات في شركة »سيليرا«  Celeraالمتخصصة في
التسلسل الجيني في أ¸ميدا بو¸ية كاليفورنيا .ووفقًا لكÇم
ريباودو ،فإن التغيير ·
ا¸كبر الذي حدث عند ا¸نتقال من
المجال ·
تحديدا
ا¸كاديمي إلى القطاع الحكومي كان يتمثل
ً
عتبرهم في
ا¸شراف على
في تعلõم كيفية à
ٍ
أشخاص كان يَ ِ
السابق بمثابة أنداد له.
ّأما في القطاع الصناعي ،كما يقول ريباودو ،فيكون
بد¸ من التركيز على ·
التركيز على تطوير المنتجاتً ،
ا¸بحاث
·
ا¸ساسية .وهناك تأكيد أكبر على المهارات الشخصية
·
ا¸ساسية ،مثل العمل الجماعي ،وا¸تصال .يقول ريباودو:
·
·
»لم تكن ا¸مور التي استوعب ُتها من خÇل خبرتي ا¸كاديمية
متوائمة مع كيفية تسيير ·
ا¸مور في القطاع الصناعي«.
ويضيف ً
قائ Çإنه كان لز ًاما عليه أن يتعلم كيف يعمل بشكل
فأي وظيفة في
بالتنوع.
اده
ر
أف
يتميز
عمل،
فريق
جيد مع
ّ
العلماء É
ا¸خرين،
غالبا العمل ،ليس فقط مع
تتضمن
شركة
ً
أيضا مع المهندسين ،وموظفي التسويق ،وموظفي
ولكن ً
المبيعات .ويقول» :بشكل عام ¸ ،تتوفر في الحياة ·
ا¸كاديمية
مهارات ا¸تصال والتعامل مع ·
ا¸شخاص«.
مع ذلك ..فإن المستشارين والمرشدين الجامعيين ليسوا
تماما بالقطاع الصناعي ،فقد تمك«ن
ً
جميعا عديمي الخبرة ً

كثيرون من أعضاء هيئة التدريس من العثور على مصادر
تمويل جديدة ،من خÇل التعاون مع الشركات الصناعية،
مما ساعدهم على ف ْهم احتياجات الصناعة ،وتكوين عÇقات
شخصية .وقام كثيرون بتدشين شركات ناشئة ،فعلى سبيل
المثال ..قام الباحثون ·
ا¸مريكيون
ُ
ﻛﻨﺖ ﺣﻘﺎ
»ﻟﻮ
في عام  2013بإطÇق ما يقرب من
ﺗﺎﺋﻬﺔ ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﺎ،
 800مشروع وشركة ناشئة .وربما
وأﺣﺘﺎج إﻟﻰ
يحرص المرشدون الجامعيون
على استمرار ا¸تصال مع باحثي
إرﺷﺎد ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﺴﻮف ما بعد الدكتوراة السابقين ،الذين
يمكنهم تقديم رؤيتهم في صناعة
أﻗﺒﻞ ﺑﺬﻟﻚ«.
معينة ،أو التواصل مع زمÇئهم.
أيضا للمرشدين أنفسهم تقديم نصائح Âقيمة ،ويمكن
ويمكن ً
لقليلين آخرين منهم تحسين إدراكهم لقيمة البحوث التي
يجريها باحثو ما بعد الدكتوراة ،وتحديد نقاط القوة
والضعف لهؤ¸ء الباحثين ،بوصفهم علماء.
مع ذلك ..فإن المستشارين والمرشدين الجامعيين
يفتقرون إلى التدريب على àا¸رشاد والتوجيه المهني ،وربما
يرغب الباحثون الشباب في التشاور مع المكاتب المهنية في
جامعاتهم التي يكون موظفوها في موقع أفضل يمك Âنهم
من مناقشة الفرص غير ·
ا¸كاديمية ذات الصلة بالعلوم في
·
مجا¸ت معينة ،مثل الموارد البشرية ،أو التسويق ،أو ا¸مور
التنظيمية ،أو السياسات ،أو القانون ،أو الصحافة .وبإمكان
جهات التوجيه المهني أن تقدم ·
ا¸دوات المطلوبة؛ لمساعدة
العلماء على تقييم اهتماماتهم ،وصقل مهاراتهم .فعلى
ستخدم البعض اختبارات معينة ،كمؤشر
سبيل المثال ..يَ ِ
»مايرز -بريجز« Myers-Briggs؛ لتحديد نمط الشخصية؛
لمساعدة الباحثين عن وظيفة في تحديد نقاط القوة لديهم.
ورغم أن الخدمات المتاحة يمكن أن تتباين بشكل كبير،
فهناك مكاتب كثيرة تنظم ورشات عمل في مهارة كتابة
السيرة الذاتية ،وخطابات التعريف ،وتتيح الفرصة للتدريب
على إجراء المقابÇت الشخصية ،وتنظيم وإقامة الفعاليات
الخاصة بالعÇقات العامة.
تختلف تلك الخدمات من دولة إلى أخرى .ففي الملكة
المتحدة يساعد برنامج »فيتاي«  Vitaeالجامعات على تقديم
عروضا تقديمية بشأن مجموعة
أيضا ً
تلك الخدمات ،ويوفر ً
متنوعة من الخبرات المهنية .وفي مؤتمره السنوي الذي عقد
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قدم برنامج »فيتاي« نتائج المسح الذي
في سبتمبر الماضي« ،
أجراه ،والذي شاركت في رعايته  ،Naturejobsبخصوص
المخرجات المهنية لمرحلة ما بعد الدكتوراة في المملكة
المتحدة .وأظهر المسح أن العلماء في بداية مشوارهم
تماما
المهني يشغلون مجموعة متنوعة من الوظائف البعيدة ً
عن العمل المعملي.
تشدد دول أخرى في ا¸تحاد ·
ا¸وروبي على أهمية
Â
التدريب المهني لطÇب الدكتوراة بموجب »منهج بولونيا«،
عتبر بمثابة مجموعة من ا¸تفاقيات التي وق«عت
الذي يُ َ
عليها  47دولة أوروبية .وهناك ٌ
أيضا
دول أخرى تمتلك ً
بروتوكو¸ت محددة .ففي فرنسا ـ على سبيل المثال ـ يُطلَب
ا¸دارة المهنية.
من الجامعات تدريب طÇب الدكتوراة على à
يقول بارتليمي دوريت ـ مدير مشروع البحوث والتطوير
بشركة التوظيف العلمي »أدوك«  Adocلرعاية الموهوبين في
باريس ـ إن الجامعات أضافت هذا التدريب في السنوات
·
تدريبا للباحثين ـ
الخمس أو العشر ا¸خيرةÂ .
وتقدم شركته ً
·
من خÇل مؤسساتهم ـ على البحث عن وظائف¸ ،ن وجود
المدربين المهنيين مدفوعي ·
ا¸جر غير شائع في فرنسا،
على حد قوله.
وقد اشتهر في المؤسسات ·
ا¸مريكية عدم اتساق الخدمات
ُِ
المهنية ،وتناقضها ،حيث يمكن أن تمتنع مكاتب جامعية عن
تقديم تلك الخدمات لباحثي ما بعد الدكتوراة¸· ،نهم ¸
عتبرون في ِعداد الطÇب ،و¸ يدفعون المصروفات الدراسية
يُ َ
تخول لهم ا¸نتفاع بتلك الفوائد .وتلبيةً لبعض هذه
التي
Â
ا¸حتياجات ،بدأت مكاتب التوجيه المهني لباحثي ما بعد
الدكتوراة في ا¸نتشار على مستوى المؤسسات في العقد
É
مكتبا في جميع
الماضي ،وصار عددها ا¸ن يقترب من ً 170
أنحاء الو¸يات المتحدة .وفي عام  ،2013أسست المعاهد
·
للم َنح الدراسية؛ لمساعدة
نامجا ِ
الوطنية ا¸مريكية للصحة بر ً
العلماء على الحصول على وظائف في مجال البحوث الطبية
الحيوية خارج المجال ·
ا¸كاديمي .وسمحت المنحة لكيث
ميكولي ـ رئيس برامج مرحلة ما بعد الدكتوراة بكلية الطب،
جامعة نيويورك ـ بتوسيع نطاق العروض التي يقدمها مكتبه،
والتي تشمل دورات في تقييم الذات· ،
وا¸هداف المهنية،
وإدارة الصراعات والعروض التقديمية ،بواسطة أشخاص
ينتمون إلى مهن مختلفة.
في ·
ا¸ماكن التي ¸ توجد فيها مكاتب التوجيه المهني لباحثي
حاليا تكوين مجموعات
ما بعد الدكتوراة ،أو توجد ِب ِقل«ة ،يتم ù
مقرا لها؛ لعÇج ذلك النقص .على سبيل
تتخذ الحرم الجامعي ù
كون
كونيتيكت،
بو¸ية
هيفن
نيو
في
أعوام
المثال ..منذ بضعة
«
وح َملة الدكتوراة الدارسين في
للعلماء
المهنية
العلماء الشبكة
َ
جامعة ييل .ويقول شاليني ناج ،أحد باحثي ما بعد الدكتوراة،
والرئيس السابق للمجموعة التي تنظم فعاليات خاصة
بالتشبيك بين الباحثين ،وتعقد مناقشات جماعية مع العاملين
في مجا¸ت التقنية الحيوية ،والمستحضرات الصيد¸نية،
والعمل غير الربحي ،وتقديم ا¸ستشارات والخدمات الطبية
في قطاعات أخرى» :رأت مجموعة م «نا ّأن مدة الحوار بشأن
المهن والوظائف لم تكن كافية«.
تكونت المجموعة ،لم يقم مكتب التوجيه المهني
عندما «
لباحثي ما بعد الدكتوراة في جامعة ييل بتوظيف أي فرد
مديرا لتقديم
لمجرد تقديم المساعدة المهنية ،بل َوظ«ف ً
ويرحب ناج بالتوسع ،ولكنه
الخدمات المهنية بدوام كاملÂ .
دائما ً
مجا¸ ُوم «ت َس ًعا للتطوير
يبدي مÇحظة ،مفادها أن ·هناك · ً
ا¸خرى.
في ييل ،وفي غيرها من ا¸ماكن
أيضا من باحثي ما بعد الدكتوراة
تفكÂر صالحة يلماظ ـ وهي ً
في ييل ـ في الحصول على وظيفة خارج المجال ·
ا¸كاديمي.
ورغم أنها وجدت مكتب التوجيه المهني لباحثي ما بعد
قدم لها الدعم بشأن التفاصيل
مفيدا ،حيث «
الدكتوراة ً

با

أ ا

أ ا

ا

أا

العملية الدقيقة ،مثل المساعدة في صقل وتهذيب السيرة
الذاتية ،فإنها تقول إنها استفادت بشكل أكبر من خÇل
حضورها ورشة عمل للتطوير المهني ،استغرقت يومين،
نظ«متها أكاديمية نيويورك للعلوم .ولم تدفع يلماظ ً
أموا¸
قط لàÇرشاد المهني ،لكنها ¸ تعارض هذه الفكرة ،وتقول:
كنت حقùا تائهة نو ًعا ما ،وأحتاج إلى إرشاد مباشر بالفعل،
»لو ُ
فسوف أقبل بذلك«.
سد هذه الثغرة،
كما تسعى الجمعيات المهنية ً
أيضا إلى ّ
ا¸مريكية لعلم ·
حيث يقدم اتحاد الجمعيات ·
ا¸حياء التجريبي
في بيثيسدا بو¸ية ميريÇند حلقات دراسية وندوات عن المسار
المهني ،ويقدم ً
تحلي Çنقديùا للسير الذاتية بشكل شخصي،
كما يحتفظ ا¸تحاد بقائمة تضم ·
ا¸عضاء الذين يقدمون
لÇفراد .كذلك تقدم الجمعية ·
إرشادا مهنيا ·
ا¸مريكية للكيمياء
ً ù
في واشنطن دي سي ،والجمعية الملكية للكيمياء في لندن
استشارات مجانية ·
لÇعضاء ،وتنظم جمعية بحوث المواد في
وورينديل بو¸ية بنسلفانيا فعاليات مهنية أثناء اجتماعاتها
السنوية التي تُعقَد في فصلي الربيع ،والخريف.
ا

يمكن َلم ْن يبحثون عن عناية فردية بشكل شخصي أن يحصلوا
عليها من المدربين المهنيين ،بافتراض أنهم يملكون المال
الÇزم لذلك .وتساعد إدواردز عمÇءها على تطوير وتحسين
السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم ،وخطابات التعريف،
وأساليب اجتياز المقابÇت الشخصية ،وكذلك التعرف على
نقاط القوة لديهم ،وتعلõم كيفية استخدامها ،وعرضها
المحتملين .وتعلÂق
بطريقة مثلى أمام أصحاب العمل
َ
إلي¸· ،ن ùك Çمنهم
يأتون
إدواردز على ذلك بقولها» :إنهم
ّ
غالبا يجد صعوبة في التعبير عن ِقيمته الحقيقية« .وحسب
ً
تقديرها ،عملت إدواردز مع عشرات من العلماء والباحثين
جميعا ـ باستثناء
عاما الماضية ،ونجحوا ً
خÇل السبعة عشر ً
القليل منهم ـ في الحصول على وظيفة في المجا¸ت التي
اختاروها في غضون عام من ا¸ستعانة بخدماتها .وفيما
يتعلق ·
با¸سعار ،فمعظم المدربين في الو¸يات المتحدة
يتقاضون مبلغً ا يتراوح ما بين  100و 300دو¸ر أمريكي في
الساعة ،ويستمر التدريب عاد ًة لعدة جلسات على مدار
بضعة أشهر .تقول سارة كولين» :إن ·
ا¸مر مكلف حقùا ،لكنني
وصلت إلى مرحلةْ ،اح َت ْج ُت فيها إلى تحقيق النجاح،
كنت قد
ُ
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·
وا¸خذ بزمام المبادرة في تغيير مجال عملي ،والمضي
قدما« .وترى كولين أن استثمارها ذلك أس َهم في شحذ
ً
درجة تركيزها ،وساعدها على تنمية مهارات إنشاء عÇقات
مع آخرين ،وتطوير طريقة تفكيرها؛ مما قادها في النهاية
حصلت على
إلى الحصول على وظيفة .تقول كولين» :عندما
ُ
نجحت
لقد
»أتعرفين؟
بأول راتب لي ،قال لي زوجي
شيك ّ
ِ
في استرداد جميع ·
ا¸موال التي ُصرفت مقابل خدمات àا¸رشاد
باستÇمك هذا الشيك«.
والتوجيه المهني
ِ
مزود
أي
على
العثور
يعادل
Âن
ك
متم
ب
مدر
على
إن العثور
Â
Â
عتمدين،
م
يكونوا
أن
يمكن
المدربين
أن
ورغم
خدمة آخر.
ُ َ
فإن ذلك ليس شرطًا مطلوبًا ،حيث يرى بعض المدربين أن
ا¸خر يقول إن المعيار ·
ا¸عتماد أمر مهم ،لكن البعض É
ا¸كثر
أهمية هو المحصلة النهائية لعملية àا¸رشاد والتوجيه ذاتها.
تقول إدواردز» :في عملنا هذا يمكن ·¸ي شخص أن يكون
»أرني النتائج .ما الذي
مدربًا .ولكي أعرف مدى نجاحه ،أقولِ ِ :
Â
تمكنت من عمله؟« .يقول أغلب المدربين إنهم يسعدهم أن
َ
يتيحوا لعمÇئهم المأمولين التحدث إلى عمÇئهم السابقين.
·
يقدم المتحدثون الذين تستعين بهم
وفي أغلب ا¸حيان Â
مكاتب التوجيه المهني لباحثي ما بعد الدكتوراة في الو¸يات
مهنيا ،قد
المتحدة لتقديم ورشات العمل إرشا ًدا وتوجي ًها ù
تصبح هذه وسيلة جيدة للتعرف على طريقة عملهم .وتقدم
عينة الجمعية الوطنية
المجموعات التجارية للمدربين من Â
للتطوير المهني في بروكن أرو بو¸ية أوكÇهوما ،وا¸تحاد
العالمي للمدربين في لكسنجتون بو¸ية كنتاكي ،والجمعية
المهنية لكُ ّتاب السيرة الذاتية والمدربين المهنيين في سانت
بيترسبرج بو¸ية فلوريدا أدلّة وقوائم قابلة للبحث ·¸عضائها
غالبا ما
الذين تبيع لهم ً
أيضا خدمات ا¸عتماد .في النهايةً ،
ينحصر ا¸ختيار في تقرير ما إذا كان أسلوب المدرب يروق
للعميل ،أم ¸.
إن إنشاء مسار مهني خارج المجال ·
ا¸كاديمي ،بشرط أن
ّ
يكون على صلة بالعلومً ،
وقاب Çللتحقق وا¸ستمرار ليس
جهدا فرديùا .يقول
بالعملية السهلة ،لكنه ¸ ينبغي أن يكون ً
ميكولي» :إنه أمر يتطلب بالفعل ً
كبيرا .وفي
ا
وجهد
عمÇ
ً
ً
لكن
أجلك،
من
به
يقوم
النهاية ¸ ،يمكن ·¸ي شخص آخر أن
ْ
هناك أشخاص يرغبون في تقديم العون«■ .
نيل سافاج كاتب ُح ّر ،يقيم ? @> لوويل بماساتشوستس.
ب
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المختبر تحتاج إلى قبضة
ا¸نتقال الناجح من مرحلة ما قبل الدكتوراة إلى مرحلة قيادة
َ
من حديد على عنصري الوقت وتنفيذ المهام .
ب

ا¸ثارة أن تزيح هموم ضغْ ط العمل عن رؤساء
تستطيع à
الفرق البحثية الجدد عندما يتكدس جدولهم ·
با¸عمال
والمهمات .فإضافة إلى المهام الرئيسة التي تتلخص في
تطوير برامج بحثية وتنفيذها ،ومخاطبة جهات تمويل المنح،
وإدارة المختبر ،يجب على رؤساء الفرق البحثية أن يخصصوا
وقتا ¸عداد المحاضرات وإلقائها ،وتصحيح ·
ا¸وراق ،ووضع
ً à
ا¸متحانات وإجرائهاً ،
فض Çعن الوفاء بالتزامات خدمة
المؤسسة العلمية والمجتمع العلمي.
تماما عن مرحلة زمالة ما بعد الدكتوراة،
كل ذلك يختلف ً
التي تُعتبر الوظيفة الرئيسة فيها التركي َز على العمل البحثي
فقط .يوضح جينج كيه وينج ـ عالم ·
ا¸حياء الذي شغَ ل في
ِ
عام  2013منصب أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس
للتقنية في مدينة كمبريدج ـ أن ا¸نتقال من مرحلة الزمالة
إلى مرحلة قيادة فريق بحثي ..مثله مثل التحول من مرحلة
العازف المنفرد إلى قيادة فرقة موسيقية ،حيث »¸ تصبح
| 94
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ب

ً
ً
مسؤو¸ عن الموسيقي
مسؤو¸ فقط عن عزفك ،إنما تصبح
أيضا«.
التي يعزفها فريقك ً
في مقدور أعضاء هيئة التدريس الجدد أن يتب ّنوا خططًا
ا¸نتاجية .فمنهم َمن
للحد من الذعر ،ولزيادة à
استراتيجية؛ ّ
وا¸دارة )انظر» :تَ َعل ْ«م خيوط
يحضر ندوات في القيادة à
É
الموجهين
ا¸رشاد من
اللعبة«( ،والبعض ا¸خر يطلب à
Â
والمديرين ،والكثير منهم يعتمد على أساليب تقليدية ،مثل
إعداد قائمة ·
با¸هداف ،وإدارة الوقت بالتقويمّ .أما رئيس
الفرقة البحثية ،فيحتاج إلى وضع نظام متوازن يناسبه،
ويوفر وقتا كافيا ·¸داء مهام التدريس والخدمات ·
ا¸خرى،
ً ً
إضافة إلى قدرته المستمرة على توفير الوقت المخصص
لكتابة أبحاثه .ويوضح كيفان شوكات ـ رئيس قسم الصيدلة
الخلوية والجزيئية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو ـ
أنه »إذا لم يَ ْب ُد لك أن أداء هذه المهام ضروري؛ فعليك أن
تعيد ترتيب أولويات مهامك ...و َد ْع رئيس القسم يتعامل
مع عواقب ذلك«.
غالبا ما يجد رؤساء الفرق البحثية حديثو العهد أنه من
ً
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الصعب وضع روتين يومي واتÂباعه ،حيث يعود السبب في
دائما ما تظهر بشكل مفاجئ.
ذلك جز ùئيا إلى أن التحديات ً
يقول مارسيلو بيهار ـ الذي أصبح في شهر سبتمبر الماضي
رئيس فرقة بحثية متخصصة في الهندسة الطبية الحيوية
بجامعة تكساس في مدينة أوستين ـ إن »كل يوم مختلف
تماما عن سابقه ،حيث ¸ يمكن التنبؤ بأحداثه ،إلى حد ما«.
ً
وفي يوم معين ،قد يضطر بيهار إلى التفاوض مع البائعين،
أو ا¸لتقاء مع طÇبه ،أو تركيب معدات للمختبر ،أو شيء
بالب ْن َية التحتية لتقنية المعلومات ،أو التعامل مع
متعلق ِ
مهام إدارية ،أو مهام الموارد البشرية )مثل التأكد من
حصول الطÇب على إعفاءات الرسوم الدراسية المقررة(،
أو إعداد المحاضرات ،أو ا¸هتمام بعمل بحثي.
من المفيد كتابة جدول زمني مفصل ،وتخصيص أوقات
يومية وأسبوعية لمهام محددة ،كمخاطبة جهات تمويل
المنح ،وإعداد المحاضرات ،ومتابعة ·
ا¸دبيات العلمية
الصادرة وأعمال المختبر .ينصح جوزيف شتاينمتز ـ عميد
جامعة أوهايو في كولومبوس ـ بأن نتعامل مع الوقت بمبدأ
إن لم تقطعه؛ قطعك« ،كما يرى أن
»الوقت كالسيفْ ..
ضغط تنظيم سير العمل سيتÇشى شي ًئا فشي ًئا.
يوضح بيهار أنه كان ينظÂم يومه في البداية على هذا
لكن تَ َب «ين أن هذا النهج ¸ يتسم بالمرونة على
النحوْ ،
ا¸طÇق ..فالتعامل مع البائعين ـ على سبيل المثال ـ قد
à
أسبوعيا بصورة
ساعات
6
إلى
4
بين
ما
البداية
في
يستهلك
ù
¸ يمكن تخيلها .لذلك ..أصبح جدوله اليوم يجمع ما بين
مجدولة ،يديرها باستخدام
مجدولة ،وأوقات غير
أوقات
َ
َ
قائ Çإنه »استغرق ·
تقويم »جوجل« .ويستكمل حديثه ً
ا¸مر
قرابة فصل دراسي؛ ¸àيجاد التوازن الذي يÇئمه ،ويÇئم
طÇبه والقسم«.
على مستوى مخاطبة جهات تمويل المنح ،تشير جوليا
سيلزمان ـ الباحثة في الكيمياء الحيوية في جامعة ستانفورد
أيضا تقسيم المنظومة إلى
بكاليفورنيا ـ إلى أنه من المفيد ً
مواعيد تسليم غير مضغوطة؛ من أجل إعطاء الزمÇء وق ًتا
كافيا للتعليق على النص ،وللسماح للمديرين باعتمادها.
ً
العد
وتقترح جوليا تحديد مواعيد تسليم وهمية ،من خÇل ّ
العكسي من تاريخ الموعد النهائي للمنحة .فعلى سبيل
المثال ..إذا كان الموعد النهائي هو ·
ا¸ول من إبريل ،ج «هز
مسودة تفيد بأن الزمÇء عليهم ا¸نتهاء من التعليقات في
·
ا¸ول من مارس ،ثم ج «هز مسودة نهائية لموافقة المديرين
بعد ذلك بأسبوعين.
يستطيع ذوو المسؤوليات التدريسية العمل على تقليل
ا¸عداد لمحاضراتهم ،حيث تقول سوزان أوليسك ـ
وقت à
رئيسة قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة أوهايو
ـ إن أعضاء هيئة التدريس ·
ا¸قدم في قسمها يقدمون
·
مسودات المحاضرات لرؤساء الفرق البحثية ا¸صغر س ùنا.
وبإمكان رؤساء الفرق البحثية الجدد أن يطلبوا إرشادات
الزمÇء حول كيفية قياس ك َّم المادة العلمية المراد تغطيتها
في الدورة الدراسية ،وعمق محتواهاً ،
فض Çعن مدى
السرعة المطلوبة في الشرح ،ودرجة الصعوبة المطلوبة
في إعداد ا¸متحانات.
تقول بوني باكستر ـ مديرة معهد جريت سولت ليك في
كلية ويستمينيستر بمدينة سولت ليك في و¸ية يوتا ـ إن
أعضاء هيئة التدريس في كلية ويستمينيستر عاد ًة مطالَبون
بتدريس خمس مواد خÇل العام ،لكن إذا انقسمت المادة
الدراسية إلى قسمين ،فكل قسم يُعتبر مادة دراسية منفصلة.
وا¸عداد
وتضيف قائلة إنه بسبب تخطيط المهمات التدريسية à
نادرا ما يتسم جدول المهام
تقريباً ،
لها قبل بدئها بعام ً
الدراسية بالمرونة .لذلك ..ما زالت بوني باكستر توصي
بمناقشة هذه النقطة مع العميد ،أو رئيس القسم .كانت

تَ َع َّل ْم خيو

اللعبة

يستطيع أع اء هي ة التدريس الجدد وكذلك
المبتدئون من أع اء هي ة التدريس أن يطوروا
المهارات األساسية ،من خالل مجموعة متنوعة
من الندوات التي تست يفها الجامعات ،ووكاالت
التمويل .وتسمح سوزان أوليسيك ـ رئيسة قسم
الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة أوهايو في
كولومبوس ـ ألع اء هي ة التدريس الجدد بح ور
ورشات عمل تتحد

عن كيفية مخاطبة جهات

تمويل المنح ،والتدريس ،مثل ورشة عمل أع اء
هي ة التدريس الجدد  ،التي يعقدها اتحاد علماء
كوتريل في واشنطن العاصمة.
تقدم من مة البيولوجيا الجزي ية األوروبية
) )EMBOفي هايدلبرج بألمانيا دورات لباحثي ما
بعد الدكتوراة ،وتقدم نصائح عن إدارة الصراعات،
واالتصاالت ،وبناء الفريق ،وتحديد األهداف
واألولويات ،وغيرها من الق ايا المتعلقة ب دارة
المختبر .وتقول آن ماري جلين ـ مديرة البرنام ـ
َ

من باحثي ما بعد الدكتوراة ي خبرة

ي باح
إن أ ّ
ّ
ال تقل عن  6أشهر يمكنه الح ور .وب مكان كافة
زمالء المن مة والباحثين الص ار والحاصلين على
رسوما
المنَ ح الح ور مجانً ا ،بينما يدفع ا خرون
ِ
ً
مالية .وينصح البرنام الباحثين بتقسيم المهام

طبقا لمدى أهميتها وضرورة
ً
إلى أربع مجموعات،
سرعة تنفيذها.
فاألمور المهمة والعاجلة ال بد من التعامل
معها على الفورّ .أما المهام المهمة ،وغير العاجلة،
مثل البدء في كتابة نما ج مخاطبة جهات تمويل

المنح ،فال يزال هناك وقت على موعدها النهائي.
مع لك ..يجب التعامل معها بخطة ُم َج ْد َو َلة

لتجنب تحولها إلى مهمة عاجلةّ .أما المهام األخرى،
كمهام االنتداب التي يحددها مدير اللجنة ،فيمكن

اعتبارها عاجلة ،لكن غير مهمة .وبالتأكيد ،ال يخلو
الجدول من مهام ،ال هي مهمة ،وال هي طارئة.
وقد ح ر إبراهيم سيسيه ـ الباح

في علم

الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتقنية في
كمبريدج ـ الدورة التي تعقدها من مة البيولوجيا
الجزي ية األوروبية ،بعد أن أم ى ال ة أعوام في
أبحا

ما بعد الدكتوراة .ويقول إنه وجدها مفيدة،

خاص ًة في مساعدته على تحديد المصادر الكامنة
ّ

للصراعات الشخصية داخل فريقه في أسر وقت

ممكن ،ودوافعها ،والحلول الممكنة .وقد الح أنه
ال أحد يكرس وقتً ا دارة الصراعات .
تقدم المن مة أي ً ا دورة لقادة الفرق البحثية
الص ار من ا نا  ،حي

تناقش مهارات التفاوض،

والقيادة ،والوقت المناسب لرفض أمر ما.
وتقول جلين إن هذ هي المهارات التي يجب
على الكثيرات أن يتعلمن تطبيقها ،خاصة عندما
يتعلق األمر بق ايا الزمالة ،والتسلسل الهرمي
الم سسي .وفي نهاية اليوم ،ينب ي على
ت كد جلين أنه

أولوياتهم ،حي
األفراد أن يرتبوا
ّ
ف السابقون خطة واحدة مالئمة ل روف
لو َع َر َ
َّ
جيدا .
الجميع
لتعلمناها ً

أيضا قادرة على احتساب الوقت المخصص ¸àرشاد
باكستر ً
الطÇب في المختبر ،فقد قبلت خمسة طÇب جامعيين في
مختبرها خÇل عامها ·
ا¸ول في الوظيفة ،عبر دورة بحثية
وتوضح أن هذه الدورة
مدتها أربع ساعات معتمدة
أسبوعياÂ .
ù
»كانت من إحدى المواد التي لم يكن من الضروري تدريسها«.
إضافة إلى ذلك ..فإن ا¸شراف على عديد من ·
ا¸شخاص
à
المتحمسين ساعدها في تطوير برنامجها البحثي.
Â
خصصت باكستر
بهدف توفير المزيد من الدقائق الثمينة« ،
ساعاتها المكتبية فقط َلم ْن يحدد ميعا ًدا مسبقًا للمقابلة،
وباتت تتواصل إلكترونيا يوما واحدا في ·
ا¸سبوع؛ لتقليل
ً
ً ù
فترات انقطاعها عن سير العمل ،حيث تؤمن بأن» :الجدولة
هي كل شيء«.
أيضا أن يخصصوا وق ًتا لÇلتزامات
يجب على الباحثين ً
ا¸خرى التي تفرضها المناصب ·
·
ا¸كاديمية ،ومن بينها أعمال
·
اللجان ،وا¸دوار الخارجية ،كتنظيم المؤتمرات ،وعضوية
المجلس ا¸ستشاري .وفي العديد من ·
ا¸قسام ،يمكن لرؤساء
الفرق البحثية الجدد أن يرفضوا تلك الطلبات دون عقوبات،
لكنهم ¸ يستطيعون رفض كل شيء .إضافة إلى ذلك..
يرى هوو لي ـ الباحث في ·
ا¸حياء الحاسوبية في َمجمع
مايو كلينيك الطبي في روشيستر بمينيسوتا ـ أنه كلما قبل
رؤساء الفرق البحثية المزيد من الطلبات؛ زاد حضورهم
أيضا أنه من المنطقي أن تقرر ما إذا
على الساحة .ويرى ً
جيدا مع برنامجك البحثي أو تفيد
تتوافق
كانت هذه الطلبات
ً
في تطويره ،أم ¸ ،فهذه الخطوة »لها ·
ا¸ولوية« .فبيهار ـ
واحدا فقط للجنة قبول
موعدا ً
على سبيل المثال ـ يخصص ً
»على أن أؤثÂر على عملية
الخريجين بالجامعة .ويقول:
ّ
ا¸ختيار ،وأن أتأكد من أن المرشحين المÇئمين لبرنامجي
المختبري يحصلون على عرض بالقبول« .وبالمثل ،فقد خدم
إبراهيم سيسيه ،الباحث الفيزيائي بمعهد ماساتشوستس
للتقنية ،في لجنة تخطيط الندوات العلمية ولجنتي توظيف،
وهي مهام من الممكن أن تفتح مجا¸ت مع جهات تعاون
وطÇب .ويقول» :هناك لجان مرتبطة بشكل مباشر بأبحاثك
وبنجاح أبحاثك ،وربما تكون هذه هي اللجان التي تريد أن
دائما عند رفض مثل هذه
تركز عليها« .وينبغي أن تكون مهذبًا ً
الطلبات .وعلى سبيل المثال ..يمكنك ا¸عتذار بعدم وجود
الوقت الكافي لتقديم خدمة عالية الجودة ،أو الحاجة إلى
ئيس
دراسة القواعد واللوائح ذات الصلة .وقد يقترح ً
أيضا ر ُ
فريق بحثي حديث العهد تأجيل أداء خدمة محددة لمدة
عامً ،
قاطعا.
بد¸ من رفضها ً
رفضا ً
تقول آن ماري جلين ،مديرة برنامج الدورات وورشات العمل
في منظمة البيولوجيا الجزيئية ·
ا¸وروبية  EMBOفي هايدلبرج
بألمانيا ،إن النساء ـ في بعض ·
ا¸حيان ـ يجدن أنفسهن يقبلن
·
طلبات أكثر من نظائرهن الرجال .وفي بعض ا¸قسام التي
يقل فيها عدد النساء عن عدد أعضاء هيئة التدريس الرجال،
يجد النساء أنفسهن عضوات رمزيات في اللجان .لذلك ..من
المهم تقييم فوائد هذه الخدمة على المرأة.
يمكن أن يكون رئيس القسم )أو لجنة التوجيه في الكلية(
عونا ومرآة للحال عند اتخاذ القرار حول قبول أي من طلبات
الخدمة .تقول ريبيكا روبرز هويلمان ،رئيسة الهيئة التنفيذية
الحكومية في جامعة مينيسونا في مينيابوليس ،إنها »¸
يسعها سوى التأكيد على أهمية دور رئيس القسم في هذا
ا¸مر« .فعلى سبيل المثال ،هناك بعض ·
·
ا¸دوار الخدمية
التي تبدو سهلة ،لكنها في الواقع تتطلب الكثير من الوقت
والعمل .وهناك أدوار أخرى تأتي بمنافع كبيرة مقابل القليل
من الجهد ،ويمكن للرئيس الجيد أن يساعد أعضاء هيئة
التدريس ·
ا¸صغر سنا في اكتشاف أيهما كذلك.
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يوصي شوكات بأن يتجنب الباحثون الجدد أن يصبحوا
رؤساء لفرق بحثية في ِم َنح كبيرة تضم العديد من الباحثين؛
·
وقتية كبيرة .ويقول إن
¸ ·نها ً
دائما ما تتضمن التزامات ّ
ا¸فضلً ،
مساعدا لرئيس
بد¸ من ذلك ،أن تتفاوض لتصبح
ً
فرقة بحثية؛ لÇستفادة من التمويل الممنوح ،والموارد
تحمل مثل هذا العبء àا¸داري الثقيل.
البحثية ،دون õ
بالنسبة إلى أولئك الذين يمكنهم القيام بك Çالدورين
)دور مساعد إداري أو مسؤول عن مخاطبة الجهات المانحة،
مختبر( ،فسوف يجنون منافع هائلة .تقول إيمي
أو قيادة َ
بروك ـ الباحثة في علم دراسة السرطان بقسم الهندسة
الطبية الحيوية في جامعة تكساس في أوستن ـ إن أعضاء
الفريق يحافظون على وقت الباحثين الرئيسين الثمين من
خÇل ـ على سبيل المثال ـ حجز رحÇت السفر ،وتنسيق
الوثائق وتحميلها لتقديم طلبات المنح ،وتقديم نسخ ·
ا¸وراق
َُ
·
انيات
ز
المي
الس َير الذاتية ،وصياغة
ّ
البحثية ا¸صلية ،وتحديث Â
وتسويتها .وتقول» :أو ّد أن أنصح أعضاء هيئة التدريس
الجدد بأن يÇحظوا كيف يستعين رؤساء الفرق البحثية ·
ا¸خرى
ْ
في القسم بميزة الدعم àا¸داري ،ويستفيدوا منها«.
في معظم الجامعات ،يوضح شوكات أنه يُتاح للقليل
من أعضاء هيئة التدريس الصغار فرصة الحصول على
مساعدين إداريين .وإذا حصلوا على مساعدين بالفعل،
مشتركًا) .فالقسم الذي
فعاد ًة ما يؤدي هذا الشخص ً
دورا َ
يعمل به شوكات يعطي كل عضو بهيئة التدريس ثلث وقت
المساعد( .وتوصي جلين بأن يسأل رؤساء الفرق البحثية في
أثناء مرحلة التفاوض على وظيفتهم عن إمكانية تخصيص
هذه الموارد لهم ،من عدمها.
يمكن لبعض الرؤساء الجدد للفرق البحثية أن يستخدموا
·
ا¸موال المخصصة لبدء المشروعات لتعيين مساعد .وقد
·
عي َنت كيمبرلي رينولدز ـ الباحثة في علم نُظُم ا¸حياء في
«
جامعة جنوب غرب تكساس
الطبية بدا¸س ـ مديرة فنية
»أو ّد أن أﻧﺼﺢ
بالمختبر ،عندما
لÇتصا¸ت
َ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
بدأت العمل في منصبها.
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺪد ﺑﺄن
وتتلخص وظيفة المساعد في
ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ
ﻳﺮوا ﻛﻴﻒ
معدات
إصدار أوامر شراء ّ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
اﻟﻔﺮق
رؤﺳﺎء
المختبرات ،وتسوية قوائم
اﻟﻘﺴﻢ
ﻓﻲ
اﻷﺧﺮى
الميزانية ،والحفاظ على نظام
ﺑﻤﻴﺰة اﻟﺪﻋﻢ اﻹداري ،أرشفة الكواشف المعملية.
ْ
وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا
ولذلك ..تقول رينولدز» :إن
ﻣﻨﻬﺎ«.
هذا حقùا يزيح عن عاتقي الكثير
من المهام التي تنتظرني«.
ينصح الرؤساء المخضرمون للفرق البحثية بأنه ينبغي
دائما
على أعضاء هيئة التدريس حديثي العهد أن يتذكروا ً
الفعالة للوقت تتضمن تخصيص وقت للحياة
أن à
ا¸دارة ّ
المختبر .فقد َو َع َد بيهار زوجته أن يعمل لمدة اثنتي
خارج
عشرة ساعة َيوميا على مدار أربعة أيام في ·
ا¸سبوع ،على أن
ù
مبكرا في اليوم الخامس .ويوضح أنه »ما
يعود إلى المنزل ً
زال يحاول ا¸لتزام بذلك ،رغم أنه يبدو مخط ًئا« .ويصبح
الحفاظ على هذه الترتيبات أكثر صعوبة ،كلما كان هناك
إعداد من أجل الحصول على وظيفة دائمة ،حيث ترتفع في
ذلك الوقت مستويات ضغط العمل .وينبغي على الباحثين
يقدروا المكانة التي
الصغار ً
وأن Â
أيضا أن يتذكروا ما أنجزوهْ ،
وصلوا إليها¸· ،نهم ـ حسبما يرى رينولدز ـ »سيتطلعون
إلى القيام بهذا العمل في معظم مراحل حياتهم المهنية
ا¸كاديمية .وفي جميع ·
·
ا¸حوال ،سيتعين عليك أداء هذه
المهام .لذلك ..ينبغي أن تحب ما تعمل«■ .
جيفري بكيل كاتب ُح ّر من مركز بوكاتيلو ? @> و¸ية أيداهو.
ب
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قالوا لنا» :إنكم تُ ْش ِبهون فصيلة القردة العليا أكثر مما
تخيلنا ،وأقل شب ًها بنا« ،وكأن هذا شيء سيئ .وقد جرى
ّ
العرف على أن يستعبد ال ¶نحاف بني جلدتنا .وعندما كانوا
بحاجة إلى عمالة ºنجاز أعمال النحل ،لم يكن من قبيل
المفاجأة أن يلجأوا إلينا.
غالبا
هناك بعض ال ¶نحاف ممن يعارضون الفكرة ،وهم ً
جدا بما يَ ُحول دون
في الجنوب ،حيث أمسى المناخ جافÆا Æ
نمو الكثير من النباتات .ومن السهل عليهم أن يتحدثوا
عن ºاعتاق عندما  يحتاجون إلينا ،على عكس جماعات
الشمال الغربي .وهذه هي آخر 
اراضي الخصبة المتبقية،
ِ
والنمو السليم يتطلب ُم َلق¶حين .وها أنا طائر على ارتفاع
خمسين قدما بفضل واحدة من 
اشجار ،وأمامي شخص
ً
نحيل دميم يصيح في وجهي.
»سأسألك مرة أخرى فقط يا مارش ،أين َح ْبلُك؟«
»لست بحاجة إليه« .أستطيع تسلق هذه الشجرة وأنا
مغمض العينين.
َ
 يعبأ مايسترو بكمي » .تحتاجه! يا مارش ،أنسيت
فستدمر
سقطت من هذه الشجرة،
أنني أملكك؟! إذا
َ
¶
أمكي .أتعرف ماذا سأفعل بشخص يلعق الصخور
ويكسر أغراضي؟«.
قت به في هدوء.
ّ
حد ُ
»مارش ،أترمقني بازدراء؟ انزل حاً!«.


أخصا ïتقليم أشجار بمدينة رينو îì í
وي
كريستوف 
ì

í
í
وية نيفادا .ورغم أنه أم ñمعظم حياته ìب ðاشجار،
منتميا إò ô
الب.ó
فهو ما زال ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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على ارتفاع خمسين قدما من سطح 
ارض ،سحبني ُلبرهة
ً
شعرت بالحرية .امتص
هوا ُء الظهيرة على .وللحظة..
ُ
غصن شجرة تفاح صدمة هبوطي ،أغمس فرشاتي في سلة
ألواني ،فتكتسب خصتها السوداء حبوب اللقاح
الصفراء ،لكنهم يقولون إن ألوان النحل مزيج بين
اصفر 

واسود ،ولذلك ..أرى أن اللونين متناسقان.
مسك بزهرة بيضاء ،وأفركها بأصابعي ،وأنثر رذاذا
وأُ ِ
أصفر على مياسمها ،وأمضي من برعم إلى آخر ،ومن
غصن إلى آخر.
تنمو أشجار الفاكهة وتصير شاهقة الطول هنا في
واشنطن ،إ أن العرف جرى على استعانة بال ¶نحاف
اشجار(؛ عاقة نمو 
)مقلمي 
اشجار؛ بحيث يسهل
º
قطف ثمارها ،ولكنهم أيقظونا ،ووجدناهم قد تعبوا
في 
اشجار؛ ستغل المساحة الرأسية.

بساقي مفتولتي
مرة أخرى ..أَ ِقفز على ،فأشعر
À
العضت تنفجران كالمكابس في المحركات العتيقة
مسك
العقيمة التي تستخدمها هذه
الجماعات .أُ ِ
بغصن قوي ،فينثني ،ثم يدفعني على مرة أخرى،
حرا مرة أخرى.
فأجد نفسي Æ
مسك بطرف اللحاء
أمد
ّ
الجلْد ،وأُ ِ
يدي غليظة ِ


أوجه حركة
املس احمر ،وأصافحه بثقة ،ثم ¶
أرجحة يدي مرة أخرى .أقوم بنصف دورة صغيرة،
عاقدا Ë
امال على ْأن يشاهدني أحد القدماء السابقين،
ً

وأخيرا ..أهبط مع حركة ارجحة الخلفية على غصن
ً
الشجرة المجاور.
أحد ،مرد ًدا اسمي» :مارش!«.
وفجأة ،ناداني ٌ
كبيرا.
فقد كان أحدهم يراقبني ،ولم يكن
ً
شخصا ً
يسمينا بعد شهر
إنه مايسترو ..واحد من ال ¶نحاف الذي ¶
من شرائنا.
سألني» :أين َح ْبلُك يا مارش؟« وهو يترنح نحو شجرتي،
كبيرا
ويحمل بندقيته في يده ،و شك أنه شرب ً
قدرا ً
من الخمر.
كانت عصارة التبغ تسيل من فمه ،وكأنها خيط أسود،
فأزم شفتاي في اشمئزاز ،وقد حظ ذلك .فهذا المشهد
ّ
الذي يصنعه ذاك الشخص ذو الجبهة المستديرة يبدو
مقز ًزا ،مع ذلك ..كان شديد المحظة ،و يفوته شيء.
سألني ،بينما يسيل من فمه خيط غليظ أسود» :هل
تراني مقز ًزا؟« ف أنبس ببنت شفة .أُق ¶َدر ذراعيه الطويلتين
النحيلتين .ومع أنه قد يكون طويل القامة ،إ أنني أستطيع
أن أقصم ظهر هذا الشخص النحيل.
حاف من النوم كي نتسلق 
وقظنا ال ¶ن ُ
اشجار،
لم يُ ِ
بل لعج أمراضهم ،وإصح عظامهم الواهنة .أيقظونا
للسبب نفسه الذي يعيشون من أجله ،أ وهو مساعدة
أنفسهم .سيفسرون ذلك لك بأن 
امر نابع من فضول
لكن إشباع
فطري بحتّ ،
NATURE.COM
هذا الفضول ما هو إ
ا
اب
وسيلة أخرى يساعدون بها
@NatureFutures
 go.nature.com/mtoodmأنفسهم.

لم يحالفهم التوفيق في فهم حقيقتنا ..فنحن أكثر
براعة في التسلق مما خي َل لهم ،وأنسب 
لشجار مما
ُ¶
ظ ّنوا .فنحن نتحلّى بالقوة التي تمك¶ ننا من التسلق والقفز،
تحمل الهبوط القاسي
والعظام القوية التي تساعدنا على ã
والسقطات العارضة.

ظللت واقفًا  ،أحرك ساك ًنا .رفع مايسترو بندقيته .أعرف
ُ
علي أن أنزل ،لكني أثناء هذا التحدي البسيط
أنني ينبغي À
أدركت بعين الحقيقة أنه 
أستطيع أن أرى مايسترو وقد
ُ
يملكني ،و يسعني إ أن أبتسم ابتسامة شماتة .وهو على
علي ،ففائدتي بالنسبة له عظيمة.
أي حال لن ِ
يطلق النار ّ
وفي لحظة ..أسمع صوت دوي خشب شجرة التفاح
المجاورة لي وهو ينفجر ويتناثر على هيئة شظايا.
أمسح عيني ،وأغمضهما وأفتحهما ،وأنظر إلى أسفل
باتجاه فوهة بندقية مايسترو ،ثم أحتمي من هذه
الطلقات .يتردد صدى صوت الخشب مع كل طلقة
مسارها ،ف أجد سوى احتماء
تعترض الشجرة
َ
من ذلك وراء جذع الشجرة .ويأتي هذا التساؤل في
قتلي؟ لكن ºاجابة  تهم،
ذهني :هل غاية مايسترو ِ
أمست
فهو مخمور وثائر ،والشجرة تنفجر من حولي.
ْ
جدا م ¶ني .أقف وظهري ملتصق بجذع
طلقاته قريبة Æ
الشجرة ،وأرى »إبريل« تحت شجرتها ناظرة إلى أعلى
باتجاهي َبع ْينيها الواسع َت ْين القلق َت ْين.
اختلست نظرة حول ساق الشجرة ،فرأيت مايسترو
ناظرا إلى أسفل.
يعيد تعمير سحه بالذخيرةً ،
ثمة شيء انبعث من رقاده ،بعد أن كان قابعا في
اقدم 
المنطقة الخاملة 
واعمق داخل عقلي ،وسيطر
تماما في هذه اللحظات ..فعندما تترك
على فكري
احمر 
قدماي اللحاء ً 
املس ،أجدهما وكأنما ينتميان
إلى شخص آخر .ومن ثمّ ،
أنسل إلى الفراغ ،وأبدأ رحلة
هبوط الصياد الذي ينصب َشركًا لضحيته.
وأثتاء القفزة ،نظر مايسترو إلى أعلى في اللحظة
التي تلتقي فيها ركبتاي الثقيلتان بوجهه .وشعرت بألم
طفيف في ِر ْجلي ،ن الصدمة كانت قوية ،رغم كثافة
عظامي ،ثم تدحرجت وتطلعت في وجه مايسترو .وفي
هذه اللحظة استوعبت أن الصوت الذي تناهى لمسامعي
قمت متر ًنحا ،بينما انطلق »إبريل«
لم يكن صوت ِر ْجليُ .
و»سبتمبر تو« نحوي .نظر »سبتمبر تو« إلى مايسترو،
وارتجف ،والتقط بندقيته .وألقت »إبريل« بذراعيها حولي،
إلي ،كانت عيناها
ودف َن ْت وجهها في عنقي .وعندما َ
تطلع ْت ّ
مغرورقتين بالدموع تحت حاجبيها الداكنين ،ولو أن وجهها
كو ْجه إنسان بدائي.
كان يوحي بالقوة والكبرياء .بدا َ
بدائيون— هذا ما أطلقناه على أنفسنا .أما جماعات
ولكن إذا
ال ¶نحاف ،فكانوا يسموننا »عقي الصخور«ْ ،
عثرت على نحيف محترم ،وهو أمر نادر الحدوث ،فربما
باسم آخر.
ينادينا ْ
وقد يكون النياندرتال.
يجتمع حولنا آخرون ممن نسميهم »البدائيين« ،وفجأ ًة
معا حتى أطراف البستان ،حيث تشير
نجد أنفسنا نجري ً
خيارا للتواري عن أعين
إلينا الغابة المظلمة¶ ،
وتقدم لنا ً
الصائدين .نَ ِف ّر من جماعات ال ¶نحاف ،ونهرول إلى أحضان

بح ¶ريÀة■ .
الغابة العتيقة .وول مرة في حياتنا نجري ُ

