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

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

ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس
خالل مركز إجازة حقوق الطبع والنشر،
ّ
 ،01923الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية

العلوم مختلطة بالمتعة واإلفادة
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ي� االلفية الثالثة قبل الميالد .ي
جامعات العالم إاالسالمي ،وكيفية إحيائها ،حيث يريان أنه ِمن أجل تعزيز العلوم ،يجب
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العلوم موت جرين ،حيث َرأَى ف
االخرين ،وكان يعلم أنه عىل
فيج� ما غاب عن
ف
حق ..فالقوى كلها تسانده .أما ي ف
جيب� ،فتتذوق عىل صفحات «كتب وفنون»
إل�ابيث ي
أيضا ف ي� مقال تحت عنوان «كروز عىل سطح المريخ» ً
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ف
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نفسه
القسم
و�
ً
وأخ�ا ،ي
والروبوتات عىل قدرات إاالنسان .ي ً
ي
ي ِت ي ف
مصمم المواد النانوية ،نجد أنه يتناول بحوثه الستخدام التكنولوجيا النانوية
يس�ِّ ..
ِ
ف
والمجسات الحيوية؛ إالنتاج مواد مستجيبة للبيئة ،تدخل ي� تصنيع المالبس ،والوشوم،
ت
تغ� مستقبل الموضة.
واالكسسوارات ،والعدسات
إ
ال� يمكن أن ي ِّ
الالصقة؛ وهي المواد ي
ماساتشوستس العام �ف
يس� ـ الذي يعمل ف
ويتحدث ي ِت ي ف
ومستشفى
هارفارد،
جامعة
�
ي
ِ
ي ف
متحولة ،وما يمكن
ب
كم�يدج ـ أعن محاكاة حيود الضوء ي� أجنحة الفراشة ،وتصميم أردية ِّ
لمصممي االزياء وعلماء المواد أن يتعلموه من بعضهم البعض.
أ
ف
وغ�ها.
خالص االمنيات بقراءة ممتعة ومفيدة ي� هذه الموضوعات ،ي
رئيس التحرير
مجدى سعيد

النشر رقم .40032744 :وتُ َ
شهريا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر"
ًّ
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2015 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ
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Collection: Newly-Discovered Bioactive Natural Product
Androprostamines A and B, the
new anti-prostate cancer agents
produced by Streptomyces sp.
MK932-CF8

Isolation and structure
elucidation of the nucleoside
antibiotic strepturidin from
Streptomyces albus DSM 40763

Yohko Yamazaki et.al
doi:10.1038/ja.2014.135

Alexander Pesic et.al
doi:10.1038/ja.2014.16

New diketopiperazine derivatives
from a deep-sea-derived
Nocardiopsis alba SCSIO 03039
Qingbo Zhang et.al
doi:10.1038/ja.2012.88

Find more selected articles online at: http://www.nature.com/ja/focus/newlydiscovered
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ﻫـــﺬا اﻟـﺸـﻬـــــﺮ

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت
7

ﻃﺎﻗﺔ

7

ﻏﺬاء

9

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ

صراع الطاقة
قرار بريطاني قصير النظر بدعم محطة لتوليد
الطاقة النووية ،مع خفض دعم الطاقة المتجددة.

اختر وامزج ما تشاء
أصاب المسؤولون عن ا غذية بوضع نماذج
جديدة من البيانات ضمن قائمة السمة.
عملية سلسة
تقديرا لعا ِلم موسوعي ،أتاحت مجهوداته في
ً
علم الجبر إمكانية البحث في شبكة ا  Æنترنت.

رؤﻳﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ

 10أدلّة جدوى العج
بالطب البديل تحتاج إلى
بجدية
النظر 
ترى جو مارشانت إنه من
ا فضل أن نبحث في كيفية
إدماج آليات الطب التكميلي،
تماما.
بد ً من أن نرفضها ً

أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث
12

أﺧﺒـــــﺎر ﻓﻰ داﺋـﺮة اﻟﻀــﻮء
19

ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

حيوانات تزدهر في تشيرنوبيل /العدوى
ممتص رخيص للخيا
¥
تروع الجهاز المناعيّ /
الشمسية /إنسان أو ِل ّي له يد مألوفةَ /خ َرز
يرقص على موجات صوتيةُ /قط َْيرات تركب
آلية يضيء خيا
أمواج الجرافين /ل َْمس أعضاء ّ
عصبية /النحل يستمر في العودة إلى الكافيين

22

أﻣﺮاض ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ

إقرار استخدام لقاح المريا على نطاق ضيق
في أفريقيا.

ﻛﻴﻤﻴﺎء

اص
نجاح الكيميائيين في التنبؤ بكيفية تر ّ
الجزئيات في ا بعاد الفراغية الثثة.

23

اﻟﻔﻀﺎء

24

ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس

26

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ

28

وصول كوكب الزهرة والكويكبات إلى القائمة
القصيرة لبعثات الكواكب.
أخيرا
بعد سنوات حافلة با ختف ،تتقى ً
تجارب إعادة تعيين الكيلوجرام

عمالقة التكنولوجيا يغوون نخبة من
المتخصصين في علوم الحياة
اﻟﻔﻀﺎء

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ

تعقب وحش إل نينيو
بينما تتجمع حرارة ظاهرة »إل نينيو« الهائلة
بالمنطقة ا ستوائية من المحيط الهادئ ،يأمل
الباحثون في استغل ذلك قدر ا  Æمكان؛
دمرة.
الم ¥
لدراسة تلك الظاهرة ُ

52

54

مركبة المريخ الفضائية /ثقب ا وزون ا خير /حا ت
إصابة جديدة با  Æيبو  /مشروع ليزر مشترك /توقÚف
نفط القطب الشمالي /عرقلة حظر ا غذية المعدلة

ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﺜﻴﺔ

ﻷﺣـﺪث ﻗﻮاﺋــﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ واﻟﻨـﺼﺎﺋـﺢ

اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ،ﺗﺎﺑـﻊarabicedition.nature.com/jobs :

ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اللغز القا ر ّي
جون بتروورث
ا بحاث والشخصيات التي قادت قرنًا من
فيزياء الجزيئات دون الذ ¥رية.

التسعير قد يمنع زيادة استهك الكربون/
تداخل التخصصات ..مبدآن آخران /تَ َد ُاخل
ُ
التخصصات ..اجعلوه ّ
أشركوا
أقل
ً
غموضاِ /
الناس ..لوقف ا تجار في الدببة» /فولكس
َ
فاجن« ..والطريق إلى باريس

ﺗﺄﺑﻴﻦ
56

ﻣﻬﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ
89

ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن

ﻣﻮﺟﺰ اﻷﻧﺒﺎء

بطاقة تعريف لكل باحث
بطاقات التعريف الرقمية تميز بين العلماء
المختلفين الذين يحملون ا سماء نفسها،
وتنشئ سجت دائمة عمالهم.

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اسمي
إحياء جامعات العالم 
معاهد
ِمن أجل تعزيز العلوم ،يجب أن تَمنح
ُ
التعليم العالي ثقافةً واسعة للطلبة ،وتزيد من
كفاءتهم ،حسب قول نضال قسوم ،وأطهر أسامة.

ﻣﺮاﺳﻼت

ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣً ﺎ
16

44

المهمة التاريخية »روزيتا« يُخطط  Æنهائها
بالتصادم مع مذنب

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
34

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب

اﻟﺪﻣـﺎغ ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﺑﺎﻷﻣﻌــﺎء

يتقصى علماء ا عصاب العقة بين ميكروبات

ا معاء ،والنمو العقلي .صفحة 36
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96

فرضية
وسائل
التواصل
المتعددة
المتوازية
ماريسا
لينجن

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |

دﻳﺴﻤﺒﺮ

3 | 2015

w w w.ka cst.edu.sa

© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
ديسمبر  / 2015السنة الرابعة  /العدد 39
أﺑــﺤــــــﺎث

أﻧﺒﺎء وآراء

مكون من نصفين
ﻓﻠﻚ ُمذَ ن·ب ·
M Massironi et al

ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف

أﻟﻌـﺎب
اﻟﻌﻘـــﻞ
يستعرض الغف ا  Æسقاطات
المحورية للخرائط ا  Æحصائية،
التي تم الحصول عليها من 529
قاعدة بيانات مشتركة ،من خل
المستودع الرقمى Neurovault.
 ،orgمرتبةً وفقًا  Æسقاطاتها في
فضاء ثنائي ا بعاد ،وباستخدام
تحليل المكونات المستقلة .في
هذا ا ستعراض ،يستكشف راسيل
بولدراك ،ومارثا فرح التقنيات
حاليا لسبر وظيفة
التي تُستخدم Þ
الدماغ في البشر ،مع التركيز
بوجه خاص على دراسة ا سس
العصبية للعقل .صفحة 71

ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺎت

ﻧـﻈـــــﺮة
ﻃﻮﻳـــﻠﺔ

عاما
ا  Æبغ عن إنجازات حملة الخمسة عشر ً
للقضاء على المريا في جنوب الصحراء
الكبرى بأفريقيا.
صفحة 57
58

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

63

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮاد

64

ﻓﻴﺰﻳﺎء ﻧﺎﻧﻮﻳﺔ

66

ﺣﻤﺾ ﻧﻮوي رﻳﺒﻲ ﻏﻴﺮ ُﻣ َﺸ ﱢﻔﺮ

أستراليا على مفترق الطرق
للح ّد من التلوث
تغير السياسات؛ َ
كيف ¥
البيئي ،ولتحافظ على النمو ا قتصادي
ا سترالي.
بنجامين ل .بوديرسكي ،وألكسندر بوب

مفتاحا جزيئ Êيا
مضاد حيوي يخدع
ً
جزيئيا في
مفتاحا
مضاد حيوي يستهدف
ً
Þ
الم ْمرض،
ِب ْن َية حمض نووي ريبي ُمنظ¥م في ُ
ويعوق نموه.
توماس هيرمان

ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ُع َض ّيات ال ُكلَى البشرية مع
جميع مكونات ال ُكلَى
M Takasato et al
اصابة
وراﺛﺔ الجينات المسؤولة عن 
بسرطان الدم الليمفاوي المزمن
X Puente et al
أﺣﻴﺎء ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ آلية جديدة للتعاون الميكروبي
S McGlynn et al
ﻛﻴﻤﻴﺎء آلية جديدة لتنظيم الجينات،
تعتمد على الضوء
M Jost et al
76

68

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ دور )جاسديرمين-د( في
المناعة الفطرية
J Shi et al
ﻓﻠﻚ À
اكسجين الجزيئي على سطح المذَ ن·ب 67P
A Bieler et al

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 8أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ تقييم تدابير مكافحة المريا
S Bhatt et al
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت عامل طبيعي مضاد
للفيروسات القهقرية
A Rosa et al
مستقبت الجليسين
ﻛﻴﻤﻴﺎء ﺣﻴﻮﻳﺔ آل ّية
ِ
J Du et al
ﻓﻠﻚ قرص حطام  AU Micأثناء الحركة
A Boccaletti et al
70

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 29أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

الموجهة سترجاع
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب السيطرة
·
الذاكرة
P Rajasethupathy et al

ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺑﺤﺎث

قطرات تتقافز في نشاط
التبخر ووجود سطح شديد الكره للماء
يسببان ذلك ..مع انخفاض مستوى ضغط
المحيط الجوي.
دوريس فولمر ،وهانز يورجن بات

أدوات مجهرية لمحاكاة احتكاك
استخدام ا يونات الباردة ،التي تنزلق عبر
أنماط الطاقات الدورية؛ للكشف عن العلم
وراء ا حتكاك الجاف بين البلورات.
دافيدي مانديلي ،وإريو توساتي

74

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 22أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

ﻓﻴﺰﻳﺎء ﻛﻤﻴﺔ اختبار جديد لمتباينة ِ»بل«
B Hensen et al
79

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015

وراﺛﺔ تعديل التعبير الجيني
Y Lin et al

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 15أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

أﺣﻴﺎء ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ التواصل الوثيق بين À
افم
الحيوية البكتيرية
A Prindle et al

ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب استيعاب العقل البشري
R Poldrack et al

أﺣﻴﺎء ﺟﺰﻳﺌﻴﺔ هيكل قناة بيزو1
J Ge et al

ﻋﻠﻢ اﻷﺣﺎﻓﻴﺮ أنسجة رخوة محفوظة في
حفرية من العصر الوسيط
T Martin et al

ﻓﻠﻚ التدفق الكُ َت ِلي بالتطور النجمي
À
ا ·ولي المبكر
A Plunkett et al
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)RUSSELL POLDRACK & KELLY KRAUSE (SOURCE: NEUROVAULT.ORG

ﻛﻴﻤﻴﺎء ﺣﻴﻮﻳﺔ ِب ْن َية ناقل الفركتوز GLUT5
N Nomura et al
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10th anniversary special issue

Celebrating our
tenth anniversary

With the June 2015 issue, Nature Chemical Biology celebrates 10 years of serving the chemical biology
community through the publication of leading research and commentary at the interface of chemistry
and biology. In honor of our 10th anniversary, we will be presenting a collection of articles that highlights
the scientific accomplishments and promising future of chemical biology.
Visit the 10 year anniversary web collection with new content being published throughout 2015,
free to access all year long.
Articles in this issue include:
Editorial
What’s in a name?
Special Feature
Greatest hits
Commentaries
Know your target, know your molecule
Mark E Bunnage et al.
Layers of structure and function in protein aggregation
Motomasa Tanaka & Yusuke Komi
Q&A
Voices of chemical biology: Defining chemical biology
Perspective
Application guide for omics approaches to cell signaling
Zhong Yao et al.

To access the above and additional content published throughout the rest of 2015, please visit:

www.nature.com/nchembio/focus/10th_anniversary/index.html

© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

هــــذا الشﻬـــــــر

افتتاحيات

رؤية ﻛوﻧية من أ
الفضل أن نبحث في
كيفية إدماج آليات الطب التكميليً ،
بدل من
تماما ص10 .
أن نرفضها ً

علﻢ النبات كيف تخدع بذور
نبات جنوب أفريقي خنافس
الروث؟ ص13 .

أحداث فازت لقطة شديدة القرب
من عين نحلة العسل بمسابقة
للتصوير المجهري ص16 .

ﺻــــــــراع الطـــــاقـة

إن قرار الحكومة البريطانية بدعم محطة لتوليد الطاقة النووية مع خفض دعم الطاقة المتجددة هو قرار قصير النظر.
ّ

سبق ْأن كتب الشاعر إال ي ف
نجل�ي ويليام بليك« :الطاقة بهجة أبدية» ،ولكن ف ي� ذلك الوقت
ت
بحواىل  200سنة
لم يكن الشعراء يواجهون ال ُّت َهم ل�كهم المصابيح مضاءة ،بينما بعد ذلك
ي
المشكلة أ
هم
ال
تصبح
سنجد أن الطاقة ـ وكيفية إنتاجها والستفادة منها ـ ف ي� طريقها إىل أن
ّ
ت
ال� تواجه هذا الجيل.
ي
أ
ف
ف
خ� إقامة
بعد سنوات من التخطيط لها؛ تأكَّد لدينا ي� السبوع الثالث من أكتوبر
الما� ب
ي
محطة نووية جديدة ،كطاحونة شيطانية سوداء ،تقبع ف� أفق أ
الرض ف
الخرصاء المبهجة ت
ال�
ي
ي
رسمها بليك .وستكون هذه المحطة هي أ
ف
الوىل من نوعها ف ي� المملكة المتحدة ي� هذا القرن،
ف
ت
ال� وقعت ي� محطة
كما أنها إحدى أهم الصفقات النووية عىل
مستوى العالم ،منذ الكارثة ي
فوكوشيما ش
دايتس لتوليد الطاقة النووية باليابان ف ي� عام .2011
ي
ف
ف
ش
وتجوله
المتحدة،
المملكة
إىل
بينج
ج�
س
الصي�
ئيس
ر
ال
بها
قام
رسمية
زيارة
ففي أثناء
ي ي ي
ُّ
الشه�ة ،تم إالعالن عن أن ي ف
الص� ستحصل عىل حصة
يطانية
ال�
المواقع
من
عدد
بموكبه ف ي�
ي
ب
س» لتوليد الطاقة النووية ،وستمتلك ش�كةُ
مقدارها  %33.5من محطة
ي
«هينكىل بوينت ي
ت
الحصةَ
قدر نسبتها بـ.%66.5
ت
ال�
الباقية،
الكهرباء الفرنسية ()EDF
ُ
ي َّ
ف
قدر بمليارات الدولرات؛ من المنتظر أن تولِّد المحطة 3.2
ي
،
صي�
وبدعم استثماري ي ُ َّ
جيجا وات من الكهرباء عند تشغيلها ،كما هو مخطط لها ف ي� عام  .2025وبرصف النظر عن
النتيجة ..انظروا إىل التكلفة!
اتفقت الحكومة بال�يطانية مع المستثمرين ف ي� عام  2012عىل سعر ل يقل عن 89.50
ت
ت ف
ال� تنتجها المحطة،
دولرا
لي� (ً 137
ًّ
أمريكيا) لكل ميجا وات ساعة من الكهرباء ي
جنيه اس� ي
وهو ما يقارب ضعف التكلفة السوقية الحالية ،ولكن الحكومة تزعم أن «هذه الطاقة تنافس
الك�ى ،كالغاز ،وطاقة الرياح البحرية».
مصادر الطاقة ب
سيع� التخىل عن السياسة ت
المحافظة إىل أن ذلك ف
ال� انتهجتها
الحكومة
كما أشارت
ِ
ي
ي
ي
عدة إدارات سابقة باستبعاد الدعم الحكومي ش
لم�وعات توليد الطاقة النووية الجديدة.
ف ي� الحقيقة ،لم يكن أمام الحكومة خيار آخر (لم يكن لدى إالدارات السابقة مشكالت
ف� ت ف
الل�ام بالنهج المحدد ،ألنه لم يكن أمامها ش
م�وعات طاقة نووية جديدة لتدعمها)،
ي
أ
ت
ش
ال� يمكن أن تحصل
فمحطات توليد الطاقة النووية من الم�وعات القليلة العىل تكلفةً  ،ي
ت
ال� تش َّكلَت عىل أرضها بأن
عليها الحكومات ،وحيث إن بريطانيا سمحت ب
للخ�ة النووية ي
تضمحل؛ فقد خ�ت فرصة إخفاء التكلفة الحقيقية وراء مجموعة متشابكة من النفقات
العامة .وسواء جاءت النقود ش
فوات� الكهرباء الباهظة ،أم
مبا� ًة من الشعب ،عن طريق ي
بطريقة يغ� ش
أقر الساسة بال�يطانيون بأنه ل يمكن لهذه
فقد
العامة،
مبا�ة بع� الخزانة
َّ
التكنولوجيا أن تغطي نفقاتها بنفسها.
يف
المعارض� الذين
الكث� من
تعرضوا لنتقادات ،حيث إن هناك ي
بترصيحهم هذا ..فقد َّ
يقولون ـ ولديهم بم�راتهم ـ إن هذه الصفقة النووية أقل مما تستحقه بريطانيا ،ولكن
الشجاعة أ
الدبية يغ� المعهودة لهؤلء الساسة بشأن التكلفة ،تجعل من ال ِّنقاش الدائر حول
أ
ش
جدال أك� نزاهة ،عىل القل .ول يخفى عىل أحد أن غالبية ش
الطاقة ً
م�وعات الطاقة تحتاج
الماىل ،ك ش َُ� ،أم ّقل.
إىل الدعم ي
لي� عىل أ
اس� ف
تتكلف محطة «هينكىل بوينت س»  18مليار جنيه ت
القل .وهذا الثمن يفي
ي
ي
ي
أك� لنبعاثات الغازات الدفيئة ،مقارنةً بالنبعاثات الناتجة عن استخدام البديل
بخفض ب
الكربو� أ
ف
الكث� ت
لل� ي ف
ك�
تفعل
لم
يطانية
ال�
الحكومة
أن
بيد
الفحم،
وهو
أل
ا،
انتشار
وسع
ال
ي
ب
ً
ي
ف
تضيق الخناق بطريقة
عىل هذه
النقطة ،حيث يصعب عليها ذلك ،وهي ي� الوقت ذاته ِّ
منظمة عىل ت
با� وسائل توليد الكهرباء منخفضة الكربون.
ي
ف� العام ف
أمدت مصادر الطاقة المتجددة المملكة المتحدة بالكهرباء بنسبة
الما�َّ ،
ي
ي
ت
ال� ت ف
تل�م بدعم محطة
قدرها ( %19النسبة العالمية ي
حواىل  ،)%22ولكن الحكومة نفسها ،ي
شديدا .وتقول
س ،أخذت عىل عاتقها خفض دعمها للطاقة المتجددة ً
خفضا ً
ي
هينكىل بوينت ي
التجارية من جانبها إن آ
يف
العامل� ف ي� هذا الحقل سيفقدون وظائفهم.
اللف من
المؤسسات

أ
لخفْض
تعرض قطاعات من صناعة الطاقة الشمسية َ
وسوف تشهد ف العمال ً
انهيارا عىل إثر ُّ
ف
و� مغالطة
وتعرض قطاع طاقة الرياح لتهديدات ً
أيضا .ي
بمقدار  %87ي� الدعم الذي تتلقّاهُّ ،
ي�ر الوزراء تضحية الحكومة بمثل هذه المصادر الواعدة للطاقة النظيفة ،مستندين
واضحة ،ب ِّ
شع� ت ف
دعم
إنه
يقولون
ما
إىل
م�ايد.
بي
ت
«ال َي ْخ َفى على أحد
ال� تكافح
بالطبع ليست المملكة المتحدة
الدولة الوحيدة ي
ف
ف
أن ﻏالبية مﺸروعات من أجل إحداث توازن يب� التعقل ي� إالنفاق عىل المدى
الطاقة تحتاج إلى
القص� ،وحماية البيئة عىل المدى البعيد .وجدير بالذكر هنا
ي
تقريرا ف ي� وقت مبكر من
أصدرت
للطاقة
الدولية
الوكالة
أن
ر،
الدعم الماليَ ،ﻛ ُﺜ
ً
هذا الشهر ،جاء فيه أن مصادر الطاقة المتجددة أسهمت
أَمْ َق َّل».
عالميا ف ي�
جة
ت
المن
الطاقة
إجماىل
من
%45
مقدارها
بنسبة
َ
ًّ
ي
عام  ،2014ولكن الوكالة حذَّ رت من تباطؤ معدل نمو الطاقة المتجددة ،بسبب مشكالت
سياسية ،وبعض المخاطر ،ل سيما ف ي� أوروبا واليابان.
أ
ف
والتغ� المناخي بال�يطانية ،أندريا ليدسوم ،ي� السبوع
وقد استخدمت وزيرة الطاقة
ي
الثالث من أكتوبر ف
التعب� المكروه «معضلة ثالثية» ،واصفةً مشكلة الطاقة ت
ال� تواجه
الما� ي
ي
ي
ف
المملكة المتحدة بأنها ذات ثالثة أبعاد :رصورة الحد من النبعاثات الكربونية ،والحفاظ عىل
الموارد ،مع إبقاء النفقات منخفضة.
هناك ـ بدون شك ـ معضلة ثالثية أخرى تواجه مديري ش
الم�وعات ،وهي فرصورة توفُّر
ت
ثالث مزايا ف ي� أي ش
ال� يختارها
و�يعا،
جيدا،
م�وع :أن يكون ً
ً
ً
ورخيصاَّ .أما المقاربة التقليدية ي
«م ِزيَّتان تكفيان».
واضعو سياسات الطاقة ،فهيَ :

اﺧت ْر وامﺰجْ أ ما تﺸاء

أصاب المسؤولون عن الغذية بوضع نماذج جديدة من البيانات
ضمن قائمة السالمة.
عىل امتداد ِميل كامل داخل أروقة «معرض إكسبو ميالنو  ،»2015المعرض العالمي المخصص
للطعام هذا العام ،ت ف
ش
البنجالديس ،وفطائر
تم�ج روائح الشوكولتة إاليطالية ،والسمبوسك
أ ي
ف
ت
ت
خ� الذرة الشيلية ،ب ف
بف
وغ�ها من الطعمة العالمية
الشبا� باللحم البقري ال�
وخ�
كمانستا� ،ي
ي
ي
أ
ف
التقليدية ،لتمال أرجاء المكان ،وتسيل لعاب كل شخص من الحارصين .كل طعام من هذه
الطعمة له مذاق رائع ،لكن تظل هناك أسئلة عديدة :هل تتوافر ف� جميع هذه أ
أ
الطعمة
ْ
ي
مقومات السالمة الغذائية؟ َم ْن يمكنه أن يحكم ،وعىل أي أساس؟
الورو� ،تتكفل الهيئة أ
عىل المستوى أ
الوروبية للسالمة الغذائية  EFSAباتخاذ القرارات
بي
أ
أ
ف
المتعلقة بإمكانية طرح الطعمة الجديدة ي� السواق .ويزداد عمل هذه الهيئة ـ كسائر
الهيئات التنظيمية ف ي� العالم ـ صعوبة؛ حيث يساعد التقدم التكنولوجي عىل ابتكار مزيد
أ
ت
ال� لم يعهدها العالم من قبل.
من الطعمة ي
ت
أيضا هذه التكنولوجيا ذاتها ـ إىل جانب إالن�نت ،وقواعد البيانات ـ المزيد من
وفَّرت ً
مصادر المعلومات ،ت
ال� قد تؤثر عىل تقييم السالمة ،عىل سبيل المثال :يت�ابايت من
ي
وت� ،أو بيانات ش
المعلومات الجزيئية المستمدة من تحليالت الجينوم ،أو بال� ي ف
أك� نوعية
مستمدة من التعهيد الجماعي.
الوضاع ،تمر الثقة الشعبية ف� قرارات الهيئة أ
ف� ظل هذه أ
الوروبية للسالمة الغذائية
ي
ي
وح� آ
الن ،يتسم تعامل الهيئة مع المشكالت والحلول ال�ت
بحالة من عدم الستقرار .ت
ي
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هذا الشهر افتتاحيات

مؤتمر ُعقد ف ي� ميالنو عىل مدار ثالثة أيام
تقدمها التكنولوجيا بالبطء .ورغم ذلك ..شهد
ٌ
عىل هامش المعرض ،واختتم أعماله يوم  16أكتوبر ف
الما�  -يوم الغذاء العالمي  -إعالن
ي
الهيئة أ
الوروبية للسالمة الغذائية عن ت ف
ال�ام جديد بمجابهة التحديات الراهنة .وتستطيع
ت
ف
ال� ارتبطت
الهيئة استغالل هذه الفرصة لتبدأ مرحلة جديدة ،تسعى فيها إىل ي
تحس� صورتها ي
ـ مع أ
السف ـ بعدم الشفافية.
ف
ف
تأسست الهيئة ي� عام  2002ي� مدينة بارما إاليطالية ،و ُعرفت كهيئة استشارية علمية
أ
ورو� ،وتعرضت توصيتها العلمية المستقلة بشأن سالمة
مستقلةِّ ،
تقدم المشورة لالتحاد ال ب ي
أ
أ
ف
ورو�.
ال
التحاد
�
عضاء
ال
الدول
من
العديد
ل
ب
ق
ن
م
المتواىل
للرفض
ا
اثي
ر
و
المعدلة
الحبوب
ي ِ َِ
ًّ
أ بي
ي
ف� أغلب أ
الحوال ،لقت التوصيات ت
الوروبية
ال� صدرت عىل أسس علمية ِمن ِق َبل الهيئة
ي
ي
للسالمة الغذائية بشأن سالمة المنتجات الغذائية الجديدة ً
سياسيا ،دون إثارة العديد
قبول
ًّ
اثيا قد شجعت عىل خلق حالة
من عالمات الستفهام ،إل فأن قضية المحاصيل المعدلة ور ًّ
الخ�اء
وجد
سنوات،
مدار
وعىل
الخ�ات العلمية الرسمية.
من عدم الثقة
ب
الجماه�ية ي� ب
ي
المفوضون ِمن ِق َبل الهيئة لتحليل البيانات المتعلقة بخطورة التكنولوجيات أو
العلميون
َّ
اثيا عىل الصحة أو البيئة أن توصياتهم ُوضعت تحت ضغط مستمر،
ر
و
المعدلة
المنتجات
ًّ
فرضته جماعات الحتجاج ،ت
ال� تزعم أن لديها بيانات جديدة عن مخاطر هذه المنتجات.
ي
أ
ت
ورو� أن تتخذ ـ بصورة
وكاستثناء وحيد من قاعدة السوق المش�كة ،تستطيع دول التحاد ال ب ي
مناسبا من قرارات بشأن السماح بزراعة محصول بعينه .وقد سجلت تسع
فردية ـ ما تراه
ً
ش
اثيا ،رغم إقرار الهيئة بسالمة
ر
و
المعدلة
المحاصيل
اعة
ر
ز
عدم
باختيار
ات
ر
ع�ة دولة قرا
ًّ
هذه المحاصيل.
تقوم الهيئة أ
الوروبية للسالمة الغذائية بعمل جيد ف ي� مجال تقييم المخاطر ،كما تتمتع
بدرجة مقبولة من الشفافية ،لكنها بحاجة إىل بذل مزيد من الجهد؛ للحيلولة دون ت�ب
معقدا،
علما
ً
حالة عدم الثقة إىل كافة مجالت عملها ،ل سيما أن تقييم المخاطر يُ َع ّد ً
الجماه�ً ،
محتمل جديد
يصعب إيصاله إىل
ي
فضال عن زيادة درجة التعقيد مع كل مصدر َ
للمعلومات .وإضافة إىل ذلك ..ي ف
يتع� عىل الهيئة أن تتحىل بالشفافية التامة بشأن البيانات
ت
ت
ال� تعتمد
تعول عليها ف ي� إصدار أحكام تختص
ال� ِّ
بقضية بعينها ،وبشأن المناهج ي
الدقيقة ي
أ
ت
ف
أيضا أن تجد
ال� تحيط بهذه الحكام .ويجب عىل الهيئة ً
عليها لتحديد درجة عدم ي
اليق� ي
النس� ألنواع البيانات المختلفة ت
الوزن
الوسائل الالزمة لتحديد
ال� تم جمعها بدرجات
ي
بي
متفاوتة من الدقة العلمية ،وبموضوعية تامة.
جماه�ية بشأن
تبذل الهيئة جهو ًدا حثيثة ف ي� هذا إالطار؛ حيث أجرت هذا العام مشاورات
ي
حاليا لبتكار مجموعة جديدة من الوسائل؛ لختبارها
إالفصاح عما لديها من شكوك ،كما تسعى ًّ
بصورة منهجية خالل العام القادم .ربما تعالج هذه الوسائل ـ عىل سبيل المثال ـ كيفية
أ
ت
ال� تم الحصول
تقييم الدلة المستمدة من النمذجة الحاسوبية ،أو من بيانات الحيوانات ي
ت
ال� تم جمعها من وسائل التواصل الجتماعي ،أو
عليها داخل
ب
المخت�ات ،أو من البيانات ي
كيفية تقييم أ
لتغ� ي ف
مع� تم رصده ف ي� أحد الكائنات الحية.
البيولوجية
همية
ال
ي ُّ
يف
المواطن�
بكل وضوح ..لن يكون ف ي� مقدور تقييم المخاطر تقديم إجابات بسيطة ،كما أن
ف
ف
يف
الخ�ات العلمية؛ ولذا ..تكتسب
المعني� لن يضعوا ـ وهم ُم ِحقُّون ي� ذلك ـ ثقة عمياء ي� ب
أ
يقدم الفراد المختلفون
شفافية كل من مصادر البيانات ومناهج التحليل أهمية خاصة؛ فربما ِّ
يف
المواطن� بحاجة إىل
تفس�ات متباينة للمجموعة نفسها من البيانات المركبة ،مما يجعل
ي
مقيمي المخاطر للبيانات ،ليحددوا ـ بنا ًء عىل ذلك ـ مواقفهم
صورة واضحة عن كيفية ي
تفس� ِّ
بشأن قبول أو رفض القرارات النهائية الصادرة عن مديري المخاطر.

ما بعد مؤتمر «أسيلومار»

لم تَ ُع ْد المؤتمرات التي تُعقد تحت إشراف العلماء تمثل الطريقة
أ
لح ْسم المناقشات حول البحوث المثيرة للجدل.
الفضل َ

ف
ف
ف
مونت�ي الصخرية
حواىل  150عا ِل ًما ي� منتجع «أسيلومار» ي� شبه جزيرة ي
ي� عام  ،1975اجتمع ي
بكاليفورنيا ،لمناقشة ِعلْم َخلْط الحمض النووي من الكائنات الحية المختلفة ،حيث كان
ِعل ًْما حديث العهد بالوجود آنذاك .ت
وح� ذلك ي ف
الح� ،لم يكن العلماء قد أجروا الخطوات
أ
أ
خ�ة من هذه التجارب ،بسبب المخاوف المتعلقة بالسالمة والخالقيات .وبعد ثالثة
ال ي
ف
أيام من المناقشات ،اتفق الحارصون عىل وضع قيود اختيارية عىل أبحاث الحمض النووي
المحتملة لهذه التجارب،
المعاد تركيبه ،وقاموا بصياغة وثيقة ،عرضوا فيها قائمة بالمخاطر
َ
ُ
وكيفية القيام بها بصورة آمنة.
أ ت
العلْم ف ي� تصحيح مساره بنفسه،
ال� ينجح فيها ِ
يُنظَر إىل هذا الجتماع باعتباره المرة الوىل ي
عن طريق تالفيه للتدخل الحكومي ،وتهدئته للمخاوف العامة ،عن طريق معالجة َمواطن
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القلق المتعلقة بالسالمة الحيوية ش
مبا�ة .واليوم ،ل يكتمل جدل علمي ،دون المطالبة بعقد
ح� ف
مؤتمر عىل غرار مؤتمر «أسيلومار» .ويؤكد أنصار هذه الدعوة أنه ت
يتس� تحقيق ذلك عىل
الباحث� عدم الستمرار عىل أساس ت
يف
أرض الواقع ،ي ف
اف�اضات محفوفة بالمخاطر.
يتع� عىل
أ
ف ي� السياق ذاته ،أشارت جميع المناقشات الخاصة بالذكاء الصطناعي ،والسلحة
ذاتية التشغيل ،والهندسة الجيولوجية ،واستخدام تكنولوجيا تحرير الجينات ،إىل مؤتمر
"أسيلومار" كنموذج مفيد يجب أن يُحتذى به (ذهب المهندسون الجيولوجيون إىل أبعد
ف
و� شهر أكتوبر ف
الما� ،قام مجموعة
من ذلك ،حيث عقدوا لقاءاتهم ف ي�
«أسيلومار») .ي
ي
أ
يف
والم� ي ف
والفنان� ،ورجال العمال ،ومصممي ألعاب الفيديو ،ش
بن� كود
مج�،
من العلماء ،ب
أ
أ
السل�
التأث�
من
رض
ال
وكوكب
شخاص
ال
حماية
بغرض
Biosphere؛
Code
الغالف الحيوي
ي
بي
لخوارزميات الحاسوب ،حيث ُصممت بعد سلسلة من النقاشات
ت
«عندما يظهر
ال� ُعقدت ف ي� ستوكهولم ،عىل غرار مناقشات «أسيلومار».
ي
يبقى السؤال :هل يستحق مؤتمر «أسيلومار» هذه السمعة ال�ت
األفق،
الجدل في
ي
يتع َّين على
حققها؟ لقد ضم المؤتمر ـ الذي اقترص عىل أصحاب الدعوات
يف
فقط ـ عد ًدا ً
العلماء االنفتاح
الصحفي� وصناع القرار ،ولم يتسع للعنارص
قليال من
أ
ف
مؤخرا أن غالبية
تب�
كما
العلمي.
المجتمع
دائرة
خارج
خرى
ال
على العا َلم
ي
ً
احتياطات السالمة الصادرة عنه ربما كانت تتسم بق َْدر ملحوظ
الخارجي».
و� هذا الصدد ..يقول عالم أ
من المبالغة .ف
الخالقيات الحيوية،
ِ
ي
جوناثان مورينو« :لقد تحول مؤتمر أسيلومار ف� أذهان الناس إىل "وودستوك" علم أ
الحياء،
َّ
ي
نس الناس كم كانت مدينة وودستوك غارقة ف ي� الوحل».
الذه�؛ فقد
ي
أي العرص ب ي
لكن العلم الحديث ل يزال ش
أك� غرقًا ف ي� الوحل؛ حيث إنه ف ي� عام  ،2008ذكر أحد
المقالت بدورية  Natureإقرار بول يب�ج ـ منظِّم مؤتمر أسيلومار ـ بأنه من الصعب عقد
مثل هذا المؤتمر آ
الن ( ،)p. Berg Nature 455, 290 – 291; 2008فقد استسلم يب�ج
ف
ت
يتحملوا
وزمالؤه ي� عام  1975للمخاوف الصادرة عن مجتمعهم الم�ابط ،واستطاعوا أن أ ّ
ف
تقدم ي� هذه الثناء،
َوقْف أبحاثهم ،لقتناعهم بأن التكنولوجيا يغ� قادرة عىل تحقيق أي ُّ
ولكن ـ كسائر أ
الشياء ف� القرن الواحد ش
كب�
عدد
وصار
ا.
عالمي
والع�ين ـ أصبح
ي
العلم شأنًا ًّ
الباحث� يتمتعون ي بوصول غ� مقيد إىل المعلومات أ
والدوات سهلة الستخدام ،ال�ت
يف
من
ي َّ
أ ي
وف�وسات النفلونزا
«الصطناعية»،
الكائنات
وجود
إىل
أدى
مما
الوقت،
بمرور
سهولة
تزداد
ي
المعززة ،أ
وال ِج ّنة ش
اثيا ،بغض النظر عن استعداد العالَم لستقبالهم،
الب�ية
َّ
ُ َّ
المعدلة ور ًّ
ف
ت
تدم� هذه الكتشافات ،فإن إالرشادات
أو عدم استعداده .وح� لو نجح الباحثون ي� ي
ال� تمثل تكنولوجيا ش
ت
ت
انتشارا
أك�
ً
الخاصة بإنتاجها سوف تجد طريقها إىل شبكة إالن�نت ،ي
وخروجا عن السيطرة من أي كيان حيوي.
ً
كما أن العلم الحديث صار أقل انعز ًال مما كان عليه ف� ف
الما�؛ مما قد يجعل مؤتمر
ي
ي
«أسيلومار» يقام ً
منعزل هنا أو هناك عرضةً للضياع وسط الضجيج .وإضافة إىل ذلك ..شهدت
العقود أ
الربعة الماضية ظهور أطراف فاعلة جديدة عىل الساحة ،مثل صناعة التكنولوجيا
أ
ت
ال� تخضع ـ جز ًّئيا عىل القل ـ لحسابات الربح والخسارة؛ وكذلك الحكومة
الحيوية القوية ،ي
أ
المستقطبة عىل نحو يغ� مسبوق ف� التاريخ ،ت
ال� يمكنها تحويل أي تكنولوجيا
المريكية
ِ
ي
ي
ف
والناشط� الذين استعرضوا
سياس؛ وكبح جماح حزمة الجماعات الدينية
جديدة إىل سالح
ي
ي
ف
قدما.
الم�
عن
ا
اثي
ر
و
المعدلة
والكائنات
الجنينية
الجذعية
الخاليا
بحوث
ْف
عضالتهم لوق
يّ ً
ًّ
تقوم كل َ جهة من هذه الجهات بتصوير أ
المر ،والتفاعل مع الرأي العام بصورة منفصلة
أ
ف
ت
الشع�
الغضب
الذا�
َ
عن الجهات الخرى ،بينما يتجاهل العلماء الذين يرغبون ي� التنظيم ي
بي
ت
ال� يفرضها السياسيون
العارم من المخاطر
ِ
المحدقة؛ حيث ستعوق الضوابط التنظيمية ـ ي
ش
تأث�ا من أي تعليق
أك�
بشكل
وذلك
علمي،
تقدم
أي
ـ
الجماه�
ُق
ف
ا
و
ت
كسب
الذين يسعون إىل
ي َّ
يً
اختياري أ
لالنشطة ،كما قد يتسبب َف ْهمهم السطحي ف� إلحاق ف
الرصر بالمجالت ذات الصلة.
ي
أ
ف
ف
يتع� عىل العلماء المطالبة بعقد مؤتمر «أسيلومار» من
عندما يظهر الجدل ي� الفق ،فال ي
الجماه�ية عىل أي حال ،بل ي ف
يتع� عليهم
المشاركة
جديد ،الذي كان ف ي� السابق مغلقًا أمام
ي
تجاوز حدود عالمهم الضيق ،والنفتاح عىل العالم الخارجي .كما يجب أن تمتد المناقشات
الباحث� وعلماء أ
يف
الجماه�ية العريضة،
الخالق؛ لتشمل القاعدة
إىل ما هو أبعد من دوائر
ي
أو تصل إليها ،عىل أ
أمرا
ية
الجماه�
عالم
ال
وسائل
مع
الفعالة
المشاركة
تمثل
كما
قل.
ال
إ
ي
ً
ت
الشبك عن طريق إالن�نت ،مهما بلغت درجة شفافيته،
أساسيا؛ إذ ل قيمة عىل إالطالق للبث
ًّ
كانت أخبار هذا الجتماع قارصة عىل يحفنة من أ
الفراد المتاب ي ف
ع� بالفعل.
إذا
ِ
المث�ة للجدل للجمهور بشفافية وبطريقة
البحوث
هذه
ومنافع
مخاطر
إيصال
يبقى
ي
المر أ
مسؤولة هو أ
ال شك� أهمية عىل إالطالق؛ ولذا ..يحب أن تتجنب مناقشات تحرير
أ
الجنة ـ عىل سبيل المثال ـ أي إشارات غ� مفيدة بشأن الشخصيات المعدلة وراثيا �ف
َّ
ي
ًّ ي
ف
ف
المعاي�
فيلم «جاتاكا»  ،Gattacaالذي تم إنتاجه ي� عام  ،1997أو الطعن الخفي ي�
ي
أ
يف
يف
الغربي�.
للباحث� يغ�
الخالقية
كما يجب أن يستفيد أي مؤتمر حديث ـ عىل غرار مؤتمر «أسيلومار» ـ من ذلك الطيف
الواسع من الخ�ات والتقنيات المتاحة آ
الن .فقد كانت بعض الجهات الستشارية ،مثل
ب
أ
أ
ت
تضمنت تعزيز يف�وس
ال� ّ
لجنة الكاديميات الوطنية المريكية المختصة بالبحوث ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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افتتاحيات هذا الشهر

أ
خ�اء ف ي� القتصاد
النفلونزا ،تمتلك من بُ ْعد النظر والتخطيط المدروس ما جعلها تضم ب
وعلوم المستقبل ،بغرض وضع تحليالت وسيناريوهات المخاطر والمنافع بصورة واقعية.
الس�اتيجيات أ
كما يمكن أن تتضمن بعض ت
الخرى مناهج المناورات الحربية الشبيهة
ف
ت
العالم
ال� أُجريت ي� عام  ،2001وقامت فيها وسائل إ
بمناورة «الشتاء المظلم» ،ي
أ
ف
إرها�
المريكية ومسؤولون حكوميون ب
وخ�اء ي� الصحة ِوف َرق عسكرية بمحاكاة هجوم ب ي

ت
ال� يمكن أن تنجم عن ذلك.
حيوي؛ ألكتساب القدرة عىل توقُّع المشكالت ي
ف
ف
تيىل
ي� السبوع ي
التاىل لمؤتمر «أسيلومار» ،الذي ُعقد ي� عام  ،1975تَ َص َّدر الممثل ي
سافالس ـ نجم المسلسل البوليس «كوجاك»  Kojakـ ش
مؤ�ات التسجيالت الموسيقية
ي
بال�يطانية بنسخة صوتية من قصيدة «إذا»  Ifبواسطة فريق الروك "بريد" . Breadوقد
خطى العالَم خطوات واسعة منذ ذلك ي ف
للعلْم أن يحذو حذوه.
الح� ،ول بد ِ

حان وقت التطهير

يف
والتحف� عىل اتخاذ إجراءات إيجابية؛
الدوىل؛ لخلق الوعي بشأن هذا النوع من التلوث،
ي
ف
لمعالجة هذه المشكلة .ويضع هذا التفاق القضية بشكل دائم ي� دائرة اهتمامات مؤتمر
 ،ICCMويمثل خطوة أوىل حاسمة نحو ي ف
تدش� مبادرات فرصورية لمعالجة هذه المشكلة.
عت� مؤتمر  ICCMمنظمة متوسطة الحجم ،ذات دعم رفيع المستوى ،مما يجعلها
يُ ب
كب�ة ف ي� رصد التقدم نحو تحقيق هدف طوعي،
بنسبة
صالحياتها
وتتمثل
.
التأث�
عىل
قادرة
ي
ي
يضمن أنه بحلول عام  2020سيتم استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها بطريقة تقلل من
ت
كب�ا من رؤساء الدول عام
فأرصارها عىل صحة إالنسان والبيئة .وقد ل� هذا الهدف ً
دعما ي ً
ف
ف
ف
الوط� عىل استخدام الرصاص ي� الطالء ي� الدول
 ،2002مما ساعد عىل تطبيق الحظر
ي
النامية ،بما ف ي� ذلك أورجواي ،ونيبال.
أ
خ� .وهم عىل حق ف ي� ذلك ..حيث
سيذهب النقاد إىل التأكيد عىل ضعف التعهد ال ي
محددة لمواجهة المشكلة عىل النحو الذي نص عليه
يرفض هذا التعهد اتخاذ أي إجراءات َّ
حكوم� ب�و ،وأورجواي ،والجمعية الدولية أ
ت
لالطباء المنارصين للبيئة .وإضافة إىل
اق�اح
تي ي
ت
ف
والخ�اء ،بغرض إجراء
ذلك ..ل يتضمن هذا التعهد أي ال�امات بإنشاء شبكة من العلماء ب
ف
البحوث ،ش
الوط� .كما أنه ل
ون� المعلومات ،أو بغرض الرتقاء بمستوى الرصد الحيوي
ي
ال�امات قانونية جديدة عىل ش�كات أ
ت
ف
لتطه� عمليات تصنيع الدواء
دوية؛
ال
فرض
يتضمن
ي
من المواد الضارة.
أ
تمسكها بممارسات بيئية جيدة ،إل أن البحوث العلمية
رغم ما تؤكده ش�كات الدوية من ُّ
ف
أساسيا للتلوث الناتج عن المستحرصات الدوائية.
تُظ ِْهر أن تصنيع الدواء يمثل مصدرا
فعىل سبيل المثال ..تؤكد بيانات غ� ًمنشورةًّ صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي أ
المريكية
ي
أن نسبة ي ف
العقاق� تصل إىل خمسة أضعاف معدلتها الطبيعية ف ي� المخلفات
ترك� بعض
ي
أ
السائلة لمحطات معالجة مياه الرصف الصحي ،الخاصة بمنشآت صناعة الدوية ،مقارنةً
بالمحطات الخاصة بمنشآت أخرى.
تخس من إالجراءات المكلفة ت
إن الصناعات الدوائية والمائية القوية ،ت
ال� ش
ال� تساعد عىل
ي
ي
� َعت بالفعل ف ي� استعراض قوتها ،حيث تمكَّ نت ـ من خالل ممارسة ضغوط
حل المشكلة ،قد ش َ
شديدة ـ من عرقلة َالجهود أ
الوروبية لفرض قيود بيئية قانونية عىل ي ف
نوع� من الدواء ف ي� عام
آ
ف
تغي� هذا الواقع ،حيث إنه ف ي�
 .2012وقد حان الن دور اتفاقية مؤتمر ICCM؛ للمساعدة ي� ي
الحاىل بهذا الشأن ،ستجد المجموعات الصناعية وجماعات الضغط
ظل الهتمام العالمي ي
صعوبة بالغة ف ي� اللتفاف عىل المبادرات ،بما يحقق مصالحها .كما يمكن إجراء اختبار مبكر
لن� ت
للقرار ،حيث يضع صانعو السياسات ف ي� أوروبا خطة ش
اس�اتيجية لمعالجة التلوث
ف
المستحرصات الدوائية ف ي� المجاري المائية ف ي� المنطقة مع نهاية هذا العام.
الناتج عن

سيساعد العتراف الرسمي بالتلوث الناتج عن المستحضرات
النسان والنظم البيئية.
الدوائية على حماية إ

ً
وصول إىل الزنك.
تفرض غالبية الدول قيو ًدا صارمة عىل النفايات البيئية ،بد ًءا من الزرنيخ،
ورغم توافر أ
الدلة العلمية عىل الدمار الذي تُل ِْحقه المخلفات الدوائية بالبيئة ،لم تُفرض ت
ح�
َ
أ
آ
ف
الن أي قيود قانونية؛ للسيطرة عىل التلوث الناجم عن الدوية ،سواء ي� مرحلة تصنيعها،
أ
ف
أم استعمالها ،أم التخلص منها .فقد َّبينت هذه الدلة أن الهرمونات الموجودة ي� أدوية
منع الحمل تتسبب ف� نمو أعضاء تناسلية أنثوية لدى ذكور السمك ،وأن أ
الدوية المسكِّ نة
َّ َ
ي
ت
ت
ال� تُستخدم لعالج الماشية ف� الهند قد أ َّدت إىل القضاء عىل ي ف
ال� تتغذى
ي
مالي� النسور ي
ي
فطن العالَم إىل حاجته إىل اتخاذ إجراء حاسم حيال هذه المشكلة،
عىل الذبائح .ولم يَ ِ
إل ف� الجتماع الذي شهدته مدينة جنيف بسوي�ا ف� شهر أكتوبر ف
الما� ،برئاسة برنامج
ي
أ ي
ي
المم المتحدة للبيئة .ورغم أن هذا إالجراء لم يَ ْرق بعد إىل المستوى المطلوب ،إل أنه
مهما.
تطورا ًّ
يمثل ً
المستحرصات الدوائية ،الذي يصيب البيئة ـ ف� أ
ف
الساس ـ إىل عدم
عن
الناتج
التلوث
يرجع
ي
الموجودة ف
كفاءة محطات معالجة مياه الرصف الصحي ف
العقاق� ت
ال�
�
ّبات
ك
المر
الة
ز
إ
�
ي
ي
ي ي
ف
مستحرصات دوائية عالية تال� ي ف
ك�
يتناولها الناس ،ثم يفرزونها .وإضافة إىل ذلك ..يتم إلقاء
ف ي� المياه أثناء مرحلة التصنيع ،كما تصدر أنواع أخرى من التلوث ،ناتجة عن عدم التخلص
من أ
الدوية يغ� المستعملة بصورة آمنة ،ل سيما ف ي� الدول النامية ،حيث تت�اكم أدوية
وتعول الصناعات الدوائية عىل الدراسات
ب
الت�عات منتهية الصالحية ،وتت�ب إىل البيئةِّ .
ف
ت
خطرا ش
مبا�ا عىل صحة
يشكل
ل
الدوائية
المستحرصات
ال� تؤكد أن التلوث الناتج عن
ً
ي
ً
ف
ف
ال�ب إىل الدرجة ال�ت
ف
ترك� هذه المستحرصات ي� مياه ش
إالنسان ،حيث ل تصل نسبة ي
ي
يمكن أن تنتج عنها مشكالت صحية ،إل أن وجود هذه النسب ف
لتدم� الحياة
يكفي
البيئة
�
ي
ي
بال�ية ،والنظم البيئية.
الف�ة القريبة الماضية ف
شهدت ت
رسميا ـ ألول مرة ـ ي ف
ب� الدول ،شو�كات
ًا
ق
اتفا
السياق
هذا
�
ًّ
ي
صناعة الدواء ،والهيئات يغ� الحكومية ،عىل حاجة إالنسان والنظم البيئية إىل الحماية من
ف
الدوىل
المستحرصات الدوائية .كما يؤيد القرار الصادر عن «المؤتمر
التلوث الناتج عن
ي
ف
المع� بإدارة المواد الكيميائية»  ICCMـ الذي يُعقد كل ثالث سنوات ـ الحاجة إىل التعاون
ِيّ

عملية سلسة

تقديرا لعا ِلم القرن التاسع عشر الموسوعي ،الذي أتاحت لك
ً
النترنت.
مجهوداته في علم الجبر إمكانية البحث في شبكة إ

السبوع أ
لو ظل جورج بول عىل قيد الحياة ،لكان قد احتفل ف� أ
نوفم� ف
الما�
الول من
ب
ي
ي
لكن ل ف
ت
مع� لالإدلء بمثل هذا القول ،أو كتابته؛ فالناس
مئ� عامْ ،
ببلوغه من العمر ي
ش
سء يتقنه جورج بول ،فهو يتقن المنطق،
ل يُ ّ
عمرون إىل هذا الحد .وإذا كان هناك ي
واحدا.
ا
ئ
شي
وليست
أشياء،
ثالثة
إنها
والفلسفة.
والرياضيات،
ً
ً
ف
يس�ا يستطيع الجميع
ّ
أمرا ي ً
إن الدمج يب� الرياضيات ،والمنطق ،والفلسفة ليس ً
غالبا بالكلمات الثالث:
اتباعه ،أو استيعابه .ولهذا ..سنجد أن اسم بول  Booleيرتبط ً
وبالمكان دمجها
(البولية) ،إ
(ل ،و ،أو)  . NOT, AND, ORإنها تُسمى العمليات المنطقية ُ
لتكون لفظ (ول)  ،AND NOTألن العملية المنطقية )أو) ل ف
تع� ف ي� الواقع (أو)،
ً
معا؛ ِّ
ي
ف
تع� عاد ًة (ول).
بل ي
وتتبع هذه البناءات المنطقية عندما تُكتب باستخدام
ليس من السهل ً
دوما ف ْهم ُّ
الكث� من الناس يصفون جورج بول بالعبقري؛ فهو
جعل
الذي
السبب
الكلمات .ذلك هو
ي

أ
أ
ت
وطبقها
ال� لديهم ،ولنه ابتكر تلك الكلماتَّ ،
عبقري لنه لم تكن لديه المشكلة نفسها ي
(بغ� ما هو عليه
عىل الرياضيات .يقول الناس إنه لول جورج بول ،لكان العالَم الحديث ي
آ
الن) بدون حواسيب ،ول ت
إلك�ونيات .ومع ذلك ..ش
فالسء الجميل الذي ينبغي قوله هو
ي
ت
يأ� بالفكرة ذاتها ،أو
إنه من المحتمل ّأل يكون ذلك
صحيحاّ ،
ً
وأن ً
شخصا آخر كان يمكن أن ي
ً
جيدا ف ي� هذا السياق ،إذ أثبت أن
مثال
د
ع
ي
نفسه
بول
فإن
بفكرة مشابهة .عىل كل حال..
ً
َُ ّ
البتكارات ذات الصلة بأفكار «عمليات (ول)» يمكن أن ت
تأ� من مصدر يغ� متوقع.
ي
ذاتيا ..فدرس اللغات،
لم يحصل بول عىل تعليم نظامي ،أو تدريب أكاديمي .فقد تعلَّم ًّ
ودرس حساب التفاضل والتكامل .شن� بحوثًا علمية حول كيفية
ومنها الالتينية ،واليونانيةَ ،
تعليما
يتلق
لم
أنه
من
الرغم
وعىل
ية.
الج�
والمعادلت
بالرموز
تمثيل العالقات المنطقية
َّ
ب
ً
جامعيا ،فقد ُع ي ِّ ف� أستاذًا للرياضيات ف� جامعة ف ف
كوي� كوليج كورك ف ي� أيرلندا.
من ًّ المعلوم أن الطقس ف� أيرلندا يل يكون جافًّا ف� أغلب أ
الوقات ،ولذا ..فقد أصيب بول
ِ
ي
ي
عىل أ
القدام أثناء هطْل أمطار غزيرة .كانت
س�ا
بالتهاب رئوي إثر ذهابه ذات مرة إىل الجامعة ي ً
زوجته ماري ـ وهي عالمة رياضيات بارزة ـ ل تلم
ARABICEDITION.NATURE.COM
بأي مهارات ف ي� التطبيب ،فما كان منها إل أن بلَّلت
ّ
للتعليق على المقاالت ،اضغط
فراش زوجها وأغطيته بالماء؛ ما جعله يرتعد من
على المقاالت االفتتاحية بعد
بال�د .بدا أن ما فعلته زوجته لم يساعده ،وما
الدخول على الرابط التالي:
لبث بول ـ مع أ
السف ـ أن فارق الحياة.
go.nature.com/nqvdkp
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
أد ّلة جدوى العالج بالطب البديل
تحتاج إلى النظر بج ِّدية

ترى جو مارشانت إنه من أ
الفضل أن نبحث في كيفية إدماج آليات الطب التكميليً ،
تماما.
بدل من أن نرفضها ً

الطــب
التقليدي
اآلدمي
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GARRY SIMPSON

والرهاق (وكلها مشكالت من شأنها أن تؤثر عىل ف
مر� ال�طان أثناء
«هذا جنون»« ..إنها مهزلة»« ..هذا ِآخر ما يمكن أن تفعله هيئة الخدمات الصحية الوطنية».
والكتئاب ،والغثيان ،إ
العالج) .كما أن أ
ال� انطلقت عىل شبكة التواصل الجتماعي ت
ت
الدوية الخاصة ف ي� مثل هذه الحالت لها جوانب سلبية واضحة ،مثل
«توي�»،
كل ما سبقأ ما هو إل ِّ
عينة منف التغريدات ي
آ
أ
أ
ف
ف
ت
ت
ال� يُ ْح ِدثها الدواء ي� هذه
ثار
ال
غالبية
تكون
ما
ا
وغالب
دمان،
وال
المزعجة،
الجانبية
اض
ر
ع
ال
ـ
ا»
ر
ألكسند
ة
م�
ال
«مستشفى
رغبة
عن
الما�
أكتوبر
أوائل
�
جاءت
ال�
إ
ي
ً
ي
ي
ي
ر ًّدا عىل أالخبار ي
ف
ش
ف
الحالت ما هي إل استجابة وهمية .ومن ثم ،يكون من المنطقي أن يجد المريض راحة أك�،
تعي� معا ِلج بالطاقة الروحية
التابعة لمانة هيئة الخدمات الصحية الوطنية بال�يطانية ـ ي� ي
وأعر ًاضا جانبية أقل لدى معا ِلج متعاطف ،مقارنةً بتلك ت
(الريك) ف� مستشفى يقع ف� إيبينج .وقد خصصوا له راتبا يصل إىل  22,236جني ًها ت
ال� قد يجدها عندما يبتلع حبة دواء.
ا
ليني
اس�
ًّ
ً
ي
ي ي
ي
يقدم الشخص ي َّ ف
بالبر ،تتجاوز ما نعتقده عادة بأن
إن فوائد عالجات معينة ،مثل
عالجا بالطاقة
المع� ف ي� هذه الوظيفة
( 34ألف دولر
«ريك» ،والعالج بالوخز إ
أمريك) سنويًّا ،عىل أن ِّ
ً
ي
ي
الروحية ف
آثارها وهمية ،فمعالجو الطب البديل ل يحققون نتائج فقط ،ألنهم ماهرون ف ي� خداع الناس
للمر� ،بغرض تمكينهم من التغلب عىل ما يتعلق برحلة العالج من ال�طان ،من
سيتحسنون ،حيث يبدو أن للعديد من عنارص
َبج ْعلهم يظنون أنهم
جوانب عاطفية ،وجسدية ،وروحية.
َّ
الرعاية ت
ال� يقدمونها ـ بد ًءا من الحديث مع المريض ،إىل ل َْمسه ـ قوة
مناهج
يسمونه
ا
عم
ـ
ون
كث�
وهم
يدافع المعارضون لهذا إالعالن ـ
ي
ّ
ي
المريض من بعض أ
يف
عادة ما يكافح
العراض ،وقد تتسبب كذلك ف ي� تحقيق نتائج
تريح
المعارض� إلقاء
«المستندة إىل أدلّة» ،ولكن عىل هؤلء
الرعاية الصحية
ِ
نظرة ثانية عىل أ
إيجابية عىل المستوى الجسدي ،ولكن هذه العنارص ل تؤثر عند مقارنة
الدلة ،ألنها تثبت أن رفض مزايا العالجات البديلة ما هو
هذه العالجات بالعالجات المزيفة ،ألنها موجودة ف ي� كل من المجموعة
نفس،
إل تقليل من شأنها ،وتضليل للحقيقة .ولنتحدث بوضوح ..فعن ي
ال� تتلقى العالج الفعال ،أ
والخرى ت
ت
ت
ال� تتلقى العالج الوهمي.
والمعالجون
«الريك»،
ال� ّيدعيها معالجو
َّ
ي
ي
ي
ل أصدق الدعاءات الزائفة ي
يمكن لهذه الفوائد أن تكون يغ� ش
مبا�ة ،فعىل سبيل المثال ..القيام
الروحانيون؛ فال يوجد دليل عىل قدرتهم عىل دخول «مجالت الطاقة»
بمعالجة القلق لدى المريض أثناء إجراء عملية جراحية متعبة ـ مثل
لدى إالنسان ،ثم التحكم فيها؛ إلزالة أي انسداد بها ،ومن ثم شفاء
من أجل تحقيق
عمليات جراحة المنظار ـ يؤدي إىل تقليل خطر تفاوت معدل فرصبات
الكث� من أنواع
الجسد ،بيد أن مثل هذه الممارسات ل تختلف عن ي
المبا� عىل وظائف أ
العالج البديل ،من حيث كون تأث�ها يشبه تأث� العالج الوهمي ف
ش
العضاء
التأث�
بسبب
ذلك
يحدث
ول
القلب.
�
ي
ي
ي
ي
الجانب
يع� أن هذه أ
أيضا بسبب احتياج ف
ف
المر� إىل جرعات أقل من
النواع من العالجات ليست
فحسب ،ولكن يحدث ً
التجارب إالكلينيكية .وهذا ل ي
أ
المهدئات والمسكِّ نات.
فتجاهل ردود الفعال النفسية والفسيولوجية
لها قيمة عالجية خاصة،
ُ
يكافح الطب التقليدي من أجل تحقيق الجانب آ
المعقدة تجاه أ
الدمي ف ي� الرعاية،
الخط�ة ،وتجاهل طريقة عالجها ـ باعتبارها
المراض
ي
أ
ف
بسبب ما ينطوي عليه من أوقات محصورة للمواعيد ،وطاقم عمل
المصاب� بهذه المراض عىل الشفاء.
تأث�ات وهمية فحسب ـ ل يساعد
ي
ي
في الرعاية.
تش� دراسات علم أ
مج َهد من ضغط العمل .لذلك ..فأحد الحلول المنطقية هو ي ف
تعي�
العصاب إىل أن آثار العالجات الوهمية يمكن
ي
معا ِلج طب بديل .وهذا يضمن تنظيم هذه الطرق ف ي� العالج ،كما أنه
وغالبا ما تتطابق
أن تحفِّز ظهور استجابات فسيولوجية واضحة،
ً
ال� تحدثها أ
يضمن حصول ف
الدوية ،ت
يف
وي�اوح ذلك ما ي ف
المر� عىل العالج التقليدي الذي يحتاجونه .وجدير بالذكر أن عدة مؤسسات
الدوبام�
ب� الستجابة إىل انتشار
الستجابات معأ تلك ت ي ُ ْ ِ
ف
ت
التكميىل» ،فعىل
تقدم اليوم مثل هذا النوع من «الطب
ف ي� المخ لدى الشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش ،ح� الستجابة إىل تدفق مسكنات
طبية أكاديمية ي� الوليات المتحدة ِّ
ي
لالشخاص الذين يعانون من آ
اللم الداخلية أ
آ
ف
التكميىل عالج بوخز إالبَر ،بغرض المساعدة
سبيل المثال..
اللم.
يوجد ي� مركز ستانفورد للطب أ ي
أ
أ
ف
ت
الكيميا� .وهنا نجد أنه إذا ساعد هذا النو ُع من
عىل التغلب عىل العراض الجانبية للعالج
والجدل الذي ينتهجه المشككون الذين يريدون «الستناد إىل الدلة» ي�كز ي� أن كل
ي
ما سبق ليس ذا صلة ،حيث يرون أنه ت
جعل أعراضه الجانبية محتملة،
طريق
عن
التقليدي،
العالج
استكمال
عىل
المريض
العالج
ح� إذا كان للعالجات البديلة رد فعل حيوي ،فمن
َ
ْ
أ
أ
ف
الفضل ف
ف
المعالج� هناك.
فقد يؤدي ذلك إىل رفع معدلت البقاء ،حسب ما قاله يىل أحد
للمر� تلقِّي العالجات التقليدية المثبتة بالتجارب العملية؛ لنهم ي� هذه الحالة
ي
أ
ف
الخط� ،حيث إن إيجاز أنظمة العالج ال�ت
يقول المعارضون إن هذا رصب من الدجل
الفعال ،والثر الوهمي ،ولكن منطق هؤلء ل
ي
سوف يستفيدون من كل من أثر الدواء َّ
ي
تقوم عىل مبادئ يغ� علمية ـ مثل الهالت ،ومسارات الطاقة ـ يشجع الناس عىل العتقاد
التأث� الوهمي ،فليس العالج الوهمي كله سواء .كما أن العالجات
يستوعب حقيقة طبيعة ي
بقوى سحرية ،كما يرون أن ذلك يهدم الثقة ف
ت
العقاق� واللقاحات التقليدية.
�
فعىل
التقليدية.
العالجات
ثها
د
ح
ت
قد
ال�
تلك
من
أك�
استجابات
البديلة يمكنها أن تُ ْح ِدث
ُ
ي
ب
ْ
ي
م�وع بالطبع ،لكن رفْض يطرق العالج البديل ل يستند إىل أ
مزيف ِ بالبر ف� تخفيف أ
ّإن هذا القلق ش
الدلة الكافية
اللم بفعالية
ز
خ
و
ب
ب
س
ت
أن
التجارب
أحد
سبيل المثال ..حدث ف ي�
َ
ْ
إ
ْ َ َّ َ َ ٌ
َ ي
ف
ف
ف
ي� حد ذاته ،كما إنه ل يراعي المر� الذين يحتاجونه؛ فلنتعلم من هذه الطرق العالجية،
و�
فاقت الدواء المزيف (2006
; ،)T. J. Kaptchuk et al. Br. Med. J. 332, 391–397ي
تجربة أخرى تسبب ف� تخفيف أ
بدل من أن نرفضها من بابها ،وهذا ف
ً
العص�
القولون
متالزمة
عن
الناتجة
اض
ر
ع
ال
يع� أن نتخطى فكرة نبذ أي عالج ل يستطيع أن يهزم
اض
ر
بأع
َ َ َّ َ ي
ي
بي
ال� تتسبب فيها أ
الفعالة الحقيقية ت
ت
ال� تقدمها هذه الطرق
العنارص
من
نستفيد
أن
فعلينا
الوهمي.
العالج
T.
J.
(Kaptchuk
المتالزمة
لهذه
المتاحة
دوية
ال
َّ
ي
جانبية أقل من تلك ي
و� حقيقة أ
 .)et al. Br. Med. J. 336,ف
العالجية ،ت
ال� تختلف ف� طبيعتها ما ي ف
العقىل ،والمشاركة
والتصور
معينة،
طقوس
أداء
ب�
أثناء
ما
عالج
عجز
إذا
مر،
ال
999–1007; 2008
ي
ي
الوجدانية ،يوالرعاية ،ي أ
ح� ف
والمل؛ ت
يتس� لنا أن نعرف كيف تعمل؛ ومن ثم نتعلم كيف
فع ًال كما ّيدعي المعالج ،ولكن إذا
ليس
فهو
منه،
مزيفة
نسخة
عىل
تجربته عن التفوق
َّ
ندمجها ف� خدمات رعاية ف
المر�.
متاح.
عالج
أفضل
يكون
فقد
الكفاية،
فيه
بما
كب�
مزيف
تأث�
ي
كان يحدث ي
ي
إذا كانت أ
فعالة ،والستجابة للعالج
دوية
ال
َّ
ARABICEDITION.NATURE.COM
تأث� ِعلْم العقل عىل الجسد»
كث�ا ،ولكن
جو مارشانت صحفية علمية ،ومؤلفة كتاب «شفاء ..رحلة ل َف ْهم ي
الوهمي محدودة ،فذلك ل يهم ي
ً
المقالة
هذه
مناقشة
يمكنك
المقرر صدوره ف ي� يناير .2016
الناس عادة ما يتوجهون إىل الطب البديل؛ لعالج
مباشرة من خالل:
َّ ،Cure: A Journey into the Science of Mind Over Body
حالت ذاتية تتعلق بالجهاد ،مثل آ
اللم المزمنةgo.nature.com/Y5ntUm ،
اللكترونيjomarchant26@yahoo.co.uk :
البريد إ
إ

رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث

الم َغ َّ
اجعلوا المدى ُ
طى باللقاحات مؤش ًرا
ً
رئيسا من مؤشرات األمم المتحدة للصحة
يقول سيث بيركلي" :تتبعوا مدى التقدم نحو تحقيق الرعاية الشاملة باستخدام وسيلة تَ َد ُّخل تصل إلى أكبر
قاعدة ممكنة ،وتتمكن كل الدول من القياس بها بسهولة».
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حارصو اجتماع أ
يع� ف
سبتم� ف
ف
ت
بالرصورة
الما� ـ إىل
المم المتحدة بنيويورك ـ الذي تم ف ي� أواخر
ب
أشار ف ِ
ح� إذا أتاحت كل البلدان الحصول عىل فهذه التدخالت الصحية ،فهذا ل ي
ي
أ
أ
ف
يع� أنه ل يتمتع
حولوها إىل الهداف العالمية
الهداف الجديدة للتنمية المستدامة
َّ
بمسمى مختلف ،إذ َّ
أن الناس سيكونون أصحاء ،فك َْون إنسان ما ي� حاجة ف إىل الرعاية الصحية ي
أ
بصحة جيدة ،وقد يعزو ذلك إىل أن النظام الصحي ي� المكان الموجود فيه فشل بصورة ما
للتنمية المستدامة ،أو الهداف العالمية فحسب .وأيًّا كان المسمى الذي نطلقه عليها ،فإذا
الهداف العالمية ،أ
ف� منع إصابته بالمرض .ومع وجود العديد من مقاصد أ
السابيع القليلة القادمة غاية ف� أ
الهداف ف� تحقيق المراد منها؛ ستكون أ
نجحت هذه أ
فالهداف إالنمائية
الهمية؛
ي
ي
ي
أ
أ
ف
كث�ة عىل
الثمانية لاللفية كانت تشمل 21
خ�اء المم المتحدة ،ي� محاولة لالتفاق عىل
مقصدا فقط من تلك المقاصد ..وهناك ضغوط ي
ً
الحاىل ،يجتمع فريق من ب
فبحلول نهاية الشهر ي
أ
المم المتحدة؛ لتقليص عدد ش
المؤ�ات .فبالنسبة إىل التغطية الصحية الشاملة ،من المنتظر
كيفية قياس مدى التقدم والنجاح أو الفشل.
تحمل إالنفاق» ،ف
أن يختص أحد ش
وكل هدف من السبعة ش
بمع� أنه من المحتمل
بإجماىل  169هدفًا ،فعىل
ع� هدفًا ينقسم إىل عدة أهداف فرعية،
المؤ�ات بمسألة «القدرة عىل ُّ
ي
أن تُجمع كافة التدخالت ت
ال� وقع عليها الختيار ـ بما فيها ما ذُكر
توف�
«ضمان
عىل
ينص
الذي
ـ
3
رقم
العالمي
سبيل المثال ..فالهدف
ي
ي
مؤ� واحد .وهذه مشكلة بك�ى ،ت
يف
أعاله ـ تحت مظلة ش
فح� التعريف
وتحس� أحوال جميع الناس ،أيًّا كانت أعمارهم» ـ
الحياة الصحية،
الشائع لكلمة «صحة» عىل أنها حالة الخلُو من الصابات أ
نوع
أي
يوجد
ال
والمراض،
بالذكر
وجدير
الشاملة.
الصحية
التغطية
تحقيق
هو
آخر،
يشمل هدفًا
ُ
إ
أّ
بالمر الغريب أن يكون قياس
توجد خالفات حوله .ومن ثم ،ليس
أمر كانت منظمة الصحة العالمية تسعى
الشاملة
الصحية
أن التغطية
ٌ
الصحة محفوفًا بالمشكالت .وعندما تحاول أ
أنواع
من
تلم
أن
المتحدة
مم
ال
توف�
البلدان
كل
من
تطلب
كانت
حيث
،2005
عام
منذ
إىل تحقيقه
ي
ّ
يف
مؤ� واحد ،فهي تخاطر بإنتاج ش
بهذا القدر من التعقيد ف ي� ش
مؤ�
المواطن� بأسعار ف ي� متناول الجميع.
رعاية صحية شاملة لكل
أ
ف
صغ�ة مختارة
الحكْم عىل كل هدف من
يمكنه أن يقيس تغطية الخدمة بالنسبة إىل مجموعة ي
حاليا ي� كيفية ُ
تبحث المم المتحدة ًّ
أ
ش
من التدخالت العالجية فحسب.
«مؤ�ين» ،ولكن
هذه الهداف ،البالغ عددها  169هدفًا ،عن طريق ِّ َ
ما هو أفضل ش
ّإن التغطية العالمية الشاملة وسيلة للحصول عىل صحة أفضل،
يع� عن التغطية الصحية الشاملة؟
مؤ� يمكن أن أ ب ِّ
ال� سبقت أ
فعىل عكس أ
ت
ولكنها ليست غاية ف ي� حد ذاتها؛ ولذلك ..ل ينبغي أن نقيس الحالة
العالمية،
هداف
ال
لفية
لال
نمائية
ال
هداف
ال
إ
يصل إلى مثل هذا
ي
أ
الصحية بمدى إتاحة الوصول إىل العالجات ،مثل العالج ببدائل
والفق�ة ،عىل حد سواء ،فكلمة
خ�ة عىل كل من البلدان الغنية
ي
تركِّز ال ي
ف
ف
النيكوت� ،وجراحات الرئة ،بل ينبغي علينا ـ ً
بدل من ذلك ـ أن نتطلع
«شاملة» يجب أن تع� الجميع.
ي
ال� ييمكن أن تع� عن مدى التقدم ف
التداب� ت
ت
ال� تهدف إىل الحد ً
أصال
من
ذلك
وغ�
التبغ،
مكافحة
إىل
تحقيق
�
ي
ب
ي
ي ي
ومن الطرق ي
التدخ�.ف
من
التغطية الصحية الشاملة ..قياس إتاحة الوصول ،نسبةً إىل التدخالت
ي
ينبغي أن يكون ش
مؤ� التغطية الصحية الشاملة الحقيقي بمثابة
أي العالجات علينا أن نختار؟ فإذا ألقينا الضوء عىل
الصحية ،ولكن ّ
سيبقى آ
تَ َد ُّخل يُ َمكِّن أي بلد من أن يكون جاه ًزا لقياسه ،كما ينبغي أن يكون
ال َخر ف ي� الظالم ،ولكن ما مدى أهمية حصول
أحد العالجات؛
كل شخص عىل العالجات نفسها عىل أي حال؟ فالطفل المصاب بالنوع أ
متاحا بمساواة ،وبالجودة نفسها ،ويمكن العتماد عليه؛ من أجل ضمان حالة
إليه
الوصول
السكري،
من
ول
ال
ً
ف
مؤ�ا بهذا ف
ت
يف
ش
المع� ،فعىل الرغم من أن هناك
صحية جيدة للسكان.
ال� يحتاجها الطفل
الذي يعيش ي ف� ولية كانساس ،لن يحتاج بالطبع إىل «الناموسيات» نفسها ي
والتحص� يمكن أن يكون ً
بيانات تنقصنا ،إل أن البلدان كلها اتفقت عىل العمل عىل قياس معدلت التطعيم) .ولذلك..
الصوماىل عىل
الذي يعيش ي� الصومال ،فهل يمكننا أن نحكم عىل مستوى صحة الطفل
ي
هناك أصوات ـ بما فيها المنظمة ت
يف
والتحص�»
ال� أعمل بها «التحالف العالمي للقاحات
أساس إتاحة وصوله إىل أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز ف ي� الدم؟
أي
أ
ف
ف
التحص� الكامل لالطفال
يحث إطار عمل الهداف العالمية عىل َج ْعل
نظرا إىل التحدي الذي يواجهنا عند محاولة إاللمام بهذا القدر من التعقيد ي� أحد أنواع
بأن ّ
ي
 Gaviـ تنادي ْ
ً
القياس فحسب ،فإن أ
ش
المم المتحدة مستمرة ف ي� بحثها ،للحصول عىل ش
ً
منفصال للتغطية الصحية الشاملة.
طموحا
ا
مؤ�
مؤ� لقياس التغطية
ً
ً
التحص� ش
يف
الصحية الشاملة ،بحيث يمكن أن تتفرع منه ش
بأك� من  30جرعة لقاح عىل مستوى العالم كل ثانية ،ول يوجد أي نوع
يتم
مؤ�ات فرعية ،تسميها «دلئل» .تشمل الدلئل
أ
من أنواع التدخالت الصحية يصل إىل مثل هذا العدد من الشخاص ،أو يستطيع أن يقي من
المحتملة إتاحة الحصول عىل عالجات لمرض السل ،وارتفاع ضغط الدم ،ومرض السكري،
هذا الكَم المتنوع من المخاوف الصحية العامة ،بدءا أ
بالمراض المعدية الفتاكة ،كالحصبة،
التداب�
للف�وسات الرجعية ،وكذلك تحقيق
إ
ي
بالضافة إىل إتاحة الحصول عىل العالج المضاد ي
ّ
ً
المراض المدارية المهملة .أما الدلئل أ
الوقائية للحماية من أ
ف
ف
ً
التحص� يساعد ـ ي� الوقت نفسه ـ
أن
كما
الكبد.
و�طان
الرحم،
عنق
�طان
إىل
وصول
افق
ر
م
توف�
فتشمل
خرى،
ال
ي
ي
ُ َ
يف
التحص�
عىل التعرف عىل اتجاهات القلق ف ي� البلدان الغنية ،ومثال ذلك ..هبوط معدلت
وتوف� ناموسيات ُمعالَجة
حسنة ،ووجود قابالت ماهرات أثناء عمليات الولدة ،ي
صحية ُم َّ
الح�ية ،وإتاحة تحصينات أ
ف
بالمبيدات ش
تفس
الطفال كاملة .وقد تمتد القائمة ف ي� بعض البلدان،
ي� أجزاء من كاليفورنيا إىل مستويات تُ َع ِادل مستويات جنوب السودان ،مما أ َّدى إىل ش يِّ
أ
أ
ف
توف� رعاية الصحة العقلية ،وعالج إعتام عدسة ي ف
خ�ة.
وغ�ها
المراض ي� السنوات ال ي
الع� ،والرعاية بالمسكِّ نات ،ي
لتشمل ي
أ
من التدخالت الصحية أ
ف
التحص� ش
ً
منفصال ،فعليها أن توضح أن هناك
مؤ�ا
من
المتحدة
مم
ال
تجعل
لم
إذا
خرى.
ال
ي
ً
التحص� – تحمل من أ
الوىل ،فهي تغطي قطاعا عريضا ل بأس به من أ
تبدو القائمة متوازنة للوهلة أ
يف
دلئل تتضمنها قائمة ش
الهمية والثقل
المؤ�ات الطويلة – بما ف ي� ذلك
المراض،
ً
ً
أ
ف
حرصنا
فعليا،
ما ل يحمله يغ�ها .وعىل كل حال ،فطالما ّأن موضوع الصحة من الهمية بمكان؛ تً ُ
ويمكن مراقبة كل الدلئل بسهولة نسبية ،باستخدام مصادر البيانات الموجودة ًّ
ت
خ� من العالج».
«الوقاية
إن
تقول:
ال�
القديمة
الحكمة
هنا
مثل السجالت الصحية ،أو باستخدام السجالت
ي
ّ
ي
ARABICEDITION.NATURE.COM
ت
يف
اسات
تجه�ها ،بما ف ي� ذلك الدر
ال� يمكن
ي
يمكنك مناقشة هذه المقالة
أ
ف
ف
ف
والتحص�»  Gaviي� جنيف ،سوي�ا.
كل مدير تنفيذي ي� «التحالف العالمي للقاحات
ولكن هل تَ ْض َمن
مباشرة من خالل:
ي
الستقصائية لال ُ َ� المعيشيةْ ،
سيث يب� ي
لك� ف
ال ت
go.nature.com/FDRga1
و�sberkley@gavi.org :
يد
ال�
ما؟
منطقة
هذه القائمة صحة جيدة لسكان
إ
ب
ي

التدخالت
الصحية

العدد من
األشخاص.
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أﺿــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبیات العلمیـة

ِعلم أصول البشر
VALERI YURKO

ي لﻪ
أولِ ّ
إنسان َّ
يد مﺄلوفة
مكتشف
ربما مشى جنس بشري ّأولي ـ َ
منتصبا ،واستخدم أدوات،
مؤخرا ـ
ً
ًأ
أيضا.
وربما تَ َسلَّق الشجار ً
فقد أعلن باحثون في الشهر
الماضي عن اكتشاف عظام أحفورية
تخص  15شخصا على أ
القل من نوع
ً
أسموه  .Homo nalediوقد حلَّل فريق
بحثي بقيادة تريسي كيفيل ـ من جامعة
كينت في كانتربري ،المملكة المتحدة
ـ ما يقرب من  150عظمة يد من
الكتشاف ،بما في ذلك يد يُمنى كاملة
أن
ُوحظ ّ
(في الصورة ،إلى اليسار) .ول ِ
أ
بالنسان
اليدي تشبه تلك الخاصة إ
العاقل ،والبشر البدائيين ،وغيرهم
من مستخدمي أ
الدوات العاديين،
أ
على الرغم من أن الصابع الطويلة
المنحنية تشير إلى أن  H. nalediكان
يشعر بالراحة في أ
الشجار.
درس وليام
وفي دراسة منفصلةَ ،
هاركورت سميث ـ من جامعة مدينة
نيويورك ـ وجيريمي ديسلفا ـ من كلية
دارتموث في هانوفر ،نيو هامبشاير ـ
 107عظام ق ََدم ،بما في ذلك ق ََدم
تقريبا (في الصورة ،على
يُمنى كاملة
ً
اليمين) ،وخلصا إلى أن H. naledi
منتصبا .ومع ذلك ..ما زال هناك
سار
ً
بعض المالمح البدائية في الق ََدم،
حيث كان بعض عظام أ
الصابع
منحنيا أكثر من تلك العظام التي في
ً
البشر المعاصرين.
Nature Commun. 6, 8431; 6,
)8432 (2015

علم البيﺌة

حيوانات تزدهر في "تشيرنوبيل"

يبدو أن الحيوانات البرية ِآخذة في التزايد بالقرب من موقع
كارثة تشرنوبيل النووية ،الذي هجره الناس بعد انفجار
المفاعل النووي في عام .1986
وجد جيم سميث وزمالؤه ـ بجامعة بورتسموث ،المملكة
المتحدة ـ أن قطاع روسيا البيضاء من المنطقة المحظورة
َح ْول محطة توليد الكهرباء المدمرة يحوي أعدا ًدا وافرة من
أ
اليائل والغزلن والخنازير البرية المشابهة لتلك الموجودة
في أربع محميات طبيعية غير ملوثة في روسيا البيضاء.
وكانت أعداد الذئاب حول تشيرنوبيل أكثر من سبعة أضعاف
السرطان

تسبﺐ العدوى
ﻛيﻒ
ﱢ
سرطان الدم؟
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وأيسيدرو سانشيزـجارسيا ـ من جامعة
سالمانكا في إسبانيا ـ وزمالؤهما
لمسببات
الفئران ذات طفرات ِّ Pax5
أن
أمراض شائعة .كانت النتيجة ْ
أُصيبت الفئران بالسرطان ،بينما لم
المحتجزة
تُ َصب فئران  Pax5الطافرة
َ
في بيئة معقمة.
وعن طريق تعيين تسلسل الحمض
النووي للورم من الفئران المريضة،
وجد الفريق طفرات إضافية ـ تسببها
العدوى على أ
الرجح ـ في جينات ترمز
الشارات التي تساعد على
بروتينات إ
تنظيم نمو الخاليا .وخفض عالج
الفئران بجزيئات تعوق هذه البروتينات
من عدد الخاليا السرطانية ،مما يشير
إلى وسيلة جديدة للعالج.
Cancer Discov. http://doi.
)org/73j (2015

علم المناعة

تروع
العدوى ﱢ
الجﻬاز المناعي
بعد تَ َ
ط ُّهر الجسم من عدوى
أمعاء بكتيرية ،ظلت مناعة بعض
أ
النسجة المعوية ضعيفة لفترة
طويلة؛ وذلك ـ بشكل جزئي ـ بسبب
ميكروبات أ
المعاء.
قد تؤدي العدوى إلى اضطرابات
التهابية مزمنة .ولكتشاف آ
الليات
الممكنة ،أصابت ياسمين بلقايد
وزمالؤها ـ بالمعهد الوطني
للحساسية أ
والمراض المعدية في
بيثيسدا بولية ميريالند ـ بعض
الفئران بممرض يُنقَل عبر الغذاء،
 ،Yersinia pseudotuberculosisثم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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يمكن أن تتسبب العدوى في سرطان
اثيا ،مما
الدم في الفئران المستعدة أور ًّ
الكثر شيو ًعا
يشير إلى سبب بيئي للنوع
من السرطان في مرحلة الطفولة.
يشتمل الجين  PAX5ـ الذي
يشارك في تطوير الخاليا المناعية
ـ في أ
الطفال الذين يعانون من
سرطان الدم الليمفاوي الحاد
لسالئف الخاليا البائية على طفرات
تسبب
غالبا ،لكن الطفرات وحدها ل ِّ
ً
المرض .ولمعرفة ما إذا كانت العدوى
عرضت أرنت بوركارت ـ
هي السببّ ،
من جامعة دوسلدورف في ألمانيا ـ

أ
أيضا أي
أعدادها في المحميات الخرى .لم يجد الباحثون ً
عالقة بين مستويات التلوث بالقرب من موقع المفاعل،
وعدد آثار الحيوانات.
يقول الباحثون إن النتائج تتناقض مع دراسات سابقة
تجمعات
تشير إلى أن إ
الشعاع حول تشيرنوبيل ضار على ُّ
الحيوانات البرية ،وتظهر مرونة الثدييات الكبيرة عند
التعرض إلشعاع مزمن.
Curr. Biol. http://dx.doi.org/10.1016/
)j.cub.2015.08.017 (2015

أﺿواء على األبحاث هﺬا الشﻬر

راقبتها لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وجد الباحثون مجموعة متنوعة من
تضعف جهاز المناعة
التغيرات
التي ِ
في أنسجة أ
المعاء .فعلى سبيل
المثال ..تم تحويل خاليا مناعية
التغصنية" إلى أنسجة
تُدعى "الخاليا
ُّ
العقَد الليمفاوية،
عن
بعيدا
دهنيةً ،
ُ
حيث تقوم عادة بتنشيط الستجابة
المناعية .ويبدو أن إشارات ميكروبات
أ
أيضا.
المعاء تُ ْب ِقي على اللتهاب ً
تُظ ِْهر النتائج كيف يمكن أن تؤدي
التهابات متكررة إلى مرض مزمن في
وقت لحق.
)Cell 163, 354–366 (2015
علم النبات

NATURE PUBLISHING GROUP

بﺬور تشبﻪ الروث
تخدع الخنافﺲ
تخدع بذور نبات جنوب
أفريقي (في الصورة
العلوية) خنافس الروث،
لتنثرها ،عن طريق محاكاة
مظهر فضالت الظباء
ورائحتها (في
الصورة السفلية).
لحظ جيريمي ميدجلي
وزمالؤه ـ بجامعة كيب تاون
في جنوب أفريقيا ـ خنافس
روث ()Epirinus flagellatus
تُ َد ْح ِرج بذور النبات
،Ceratocaryum argentum
وتدفنها في باطن أ
الرض .بعد ذلك،
وضع الباحثون  195بذرة في 31
بقعة منفصلة ،وعادوا في وقت
لحق ،ليجدوا أن ما يقرب من نصف
البذور قد انتثر.
وأظهر التحليل الكيميائي أن
البذور تُ ْص ِدر جزيئات متطايرة مماثلة
لتلك الموجودة في روث الظباء.
ولم تقضم الخنافس البذور ،أو
تضع أي بيض عليها ،مما يشير إلى
أن الحشرات لم تدرك الخدعة ،إل
بعدما زرعت البذور .وأعلن الباحثون
تتلق أي مكافأة
أن الخنافس لم ّ
واضحة من هذا النشاط.
Nature Plants http://dx.doi.
org/10.1038/nplants.2015.141
)(2015
بيولوجيا تﻐير المناخ

المرجان يتﺄﻗلم مع
المياه الحمﻀية
يبدو أن لبعض أنواع المرجان
تحمض
القدرة على التكيف مع ُّ

المحيطات .وبزيادة انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،تمتص مياه
المحيطات المزيد من الغاز؛ وتصبح
أقل قلوية ،مما يهدد قدرة المرجان
والكائنات البحرية أ
الخرى على تكوين
عرضت لوسي
هياكل وأصداف .وقد ّ
جورجيو وزمالؤها ـ بجامعة غرب
أستراليا في بيرث ـ مستعمرات مرجان
 Porites cylindricaعلى الحاجز
المرجاني العظيم في أستراليا ألوهاد
معدلة .وقد َخفَّض هذا
بها مياه بحر َّ
أ
الس الهيدروجيني حول الحيوانات،
ً
مماثال للظروف
بحيث صار
المحمضة المتوقعة للمحيطات في
ّ
نهاية القرن .وبعد ستة أشهر ،لم
يجد الباحثون أي اختالف في معدل
نمو هياكل المرجان بين حيوانات
المراقبة ،وتلك التي تعيش في
ظروف أكثر حموضة.
ينتج المرجان ـ بشكل طبيعي
سائال يغمر أ
ـ ً
الجزاء النامية
لهياكله .ووجد الباحثون
أن السائل أكثر حامضية
من مياه الشعاب لجميع
المرجان في التجربة.
ويشير هذا إلى أن بعض
أنواع المرجان يمكنها التحكم
في درجة حموضتها؛
لتتحمل مستوى معي ًنا من
تحمض المحيطات ،كما
ُّ
يقول الباحثون.
Proc. Natl Acad. Sci.
USA http://doi.org/77b
)(2015
علم الﻬيدرولوجيا

براﻛين ُت َﻐ ﱢير
تدفق النﻬر
تغير الجزيئات الدقيقة المقذوفة
قد ِّ
إلى الغالف الجوي خالل الثورات
البركانية من دورة الماء ،بما يكفي
لتغيير كمية المياه في أ
النهار القريبة
لعدة سنوات.
فحصت كارلي آيلس وجابرييل
هيجيرل ـ من جامعة أدنبرة ،المملكة
المتحدة ـ سجالت تدفق المجاري
ئيسا ،بعد ثورات
نهرا ر ً
المائية لـً 50
بركانية يعود تاريخها إلى عام .1883
بعد الثوران ،انخفضت كمية المياه
التي تتدفق في أ
المازون ،والنيل،
وأنهار أخرى في العديد من المناطق
المدارية لمدة وصلت إلى ثالث
سنوات .وفي مناطق أخرى ،مثل
جنوب غرب أمريكا الشمالية ،زاد تدفق
المجاري المائية.
تعكس الجزيئات البركانية في الهواء

اختيـــــــار
المجتمــــع

البحاث أ
أ
الكثر قراء ًة على
مواقع التواصل الجتماعي

جوائز "نوبل" تﻔاجﺊ الجميع

يبدو أن الفائزين بجوائز "نوبل" لهذا العام فاجأوا العديد من الباحثين،
العالم الجتماعية .لقد ق ََّدرت جائزة
بناء على ردود أفعالهم على وسائل إ
"نوبل" للكيمياء اكتشافات في مجال إصالح الحمض النووي ،لكنها لم
تُم َنح للعلماء الذين فازوا بجائزة "لسكر" المرموقة في وقت سابق من هذا
العام عن بحوث في مجال مماثل .وتك َّهن الكثيرون بأن جائزة الفيزياء
أ
عاما ـ لكنها ُمنحت لرجلين،
س ُتمنح لمرأة ـ للمرة الولى منذ أكثر من ً 50
نظير عملهما على النيوترينوات .واكتشف أحد العلماء الذين تقاسموا جائزة
"نوبل" في الفسيولوجيا أو الطب ،الصيدلي الصيني يويو تو ،دواء للمالريا
يسمى أ
"الرتيميسينين" ،بعد دراسة نصوص الطب الصيني التقليدي .وكتب
ُ
مدونته (go.
الكيميائي أشوتوش جوجاليكار على َّ
" :)nature.com/loeardإن قصة أ
NATURE.COM
الرتيميسينين
لالطالع على
تشير بوضوح إلى أننا نحتاج إلى إيالء مزيد من
المزيد من األبحاث
لالمثلة المنسية من الطب آ
الهتمام أ
السيوي
داولة ..انظر:
ِ َّ
المتَ َ
ُ
www.nature.com/d2hnyf
التقليدي ،وإخضاعها للتمحيص".

أشعة الشمس إلى الفضاء ،مما ِّيبرد
ويحول أنماط التبخر
السطح أأدناهاِّ ،
المطار .وقد يحتاج مديرو
وهطْل
الموارد المائية للتخطيط لمثل هذه
النقطاعات ،نظرا إلى أهمية أ
النهار
ً
بالنسبة إلمدادات المياه.
Nature Geosci. http://dx.doi.
)org/10.1038/ngeo2545 (2015
الكيمياء

ممتﺺ رخيﺺ
ّ
للخاليا الشمسية
يمكن لمادة كيميائية قائمة على
الحديد امتصاص الضوء ،وتحويله
إلى إلكترونات بكفاءة تبلغ ،%92
مما يجعلها مادة واعدة لخاليا
الطاقة الشمسية.
"الم َح ِّسسات"
عاد ًة ما تُصنع ُ
 sensitizersـ التي تجمع الضوء في
الخاليا الشمسية ـ من عناصر نادرة مكلفة
وليجاد بديل
عند توسيع نطاق إالنتاج .إ
أرخصَ ،ص َّمم كينيث وارنمارك وزمالؤه ـ
قائما
بجامعة لوند في السويد ـ ُم َح ِّس ًسا ً
يحتجز الفوتونات ،وينقل
على الحديدِ ،
طاقتها إلى إلكترونات بطريقة مماثلة
يحول
لتلك القائمة على العناصر النادرةِّ .
الم َح ِّسس الفوتونات بكفاءة  ،%92أي
ُ
 %12أفضل من أحسن ُم َح ِّسس سابق
قائم على الحديد.
اتَّ َح َد ْت إلكترونات بسرعة مع
أضعف من
الشحنات الموجبة ،مما َ
التيار الفعال المولّد .ومع ذلك ..يقول
الباحثون إن استخدام مواد وفيرة
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ـ مثل الحديد ـ كمحسس أ
لاللواح
ُ َ ِّ
الضوئية يفتح آفاقًا لطاقة شمسية
منخفضة التكلفة.
Nature Chem. http://dx.doi.
org/10.1038/nchem.2365
)(2015
جيولوجيا

انﻔجارات برﻛانية أﻛبر،
بعد وﻗوع تصادم
بدأت البراكين في الهند تقذف المزيد
الح َمم عندما ضرب أحد الكويكبات
من ِ
أ
الرض منذ  66مليون سنة .أسهمت
هذه الثورات واصطدام الكويكب ـ على
حد سواء ـ في النقراض الجماعي الذي
قضى على الديناصورات.
استخدم فريق بحثي بقيادة
بول ريني ـ من مركز بيركلي للتقويم
الجيولوجي في ولية كاليفورنيا ـ نظائر
أ
الرجون؛ لتأريخ صخور بركانية من
مصاطب الديكان في الهند .وخلص
الباحثون إلى أنه في غضون  50ألف
سنة من التصادم ،بدأت البراكين في
هذه المنطقة تسكب المزيد من الحمم
البركانية مع كل ثوران ،على الرغم من
انخفاض وتيرة الثورات.
غيرت الموجات الزلزالية الناتجة
وقد َّ
عن التصادم ـ التي حدثت قبالة ما
يمثل آ
الن شبه جزيرة يوكاتان في
المكسيك ـ جيولوجيا مصاطب الديكان،
الح َمم،
عن طريق توسيع حجم غ َُرف ِ
على سبيل المثال.
)Science 350, 76–78 (2015
الطبعة العربية |
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هﺬا الشﻬر أﺿواء على األبحاث
المواد النانوية
NATURE COMMUN.

ُﻗ َط ْيرات ترﻛﺐ
أمواج الجرافين
جدا من
تتحرك جزيئات صغيرة ًّ
السائل بسرعة عبر طبقات رقيقة من
الكربون ،عن طريق "ركوب" أ
المواج
التي تتموج بها الصفائح.
استخدم أنجيلوس ميكيليديس
وزمالؤه ـ بكلية لندن الجامعية ـ
عمليات محاكاة حاسوبية؛ لستقصاء
تحرك السوائل عبر الجرافين،
كيفية ُّ
وهي طبقة من الكربونُ ،س ْمكها ذ ََّرة
تموجات
واحدة .أيحتوي الجرافين على ُّ
تشبه المواج ،تنقل القطيرات

نانومترية الحجم من الماء ،والزيت،
بل وجزيئات الجليد .يحدث هذا..
ألن الجسيمات تنجذب إلى ذرات
الكربون عالية الكثافة في جوف
الموجة .وتتحرك القطيرات النانوية
هذه على نحو أسرع بكثير على
طبقات المواد المرنة ،مثل الجرافين،
منها على المواد الصلبة ،كالمعادن.
وإذا أثبتت التجارب صحة هذا..
فمن الممكن استخدام هذه آ
اللية
ـ كما يقول الباحثون ـ للتحكم في
إيصال أ
الدوية القابلة للذوبان في
مكونة
الماء على أسطح مطلية بمادة َّ
من طبقات.
Nature Mater. http://dx.doi.
)org/10.1038/nmat4449 (2015
األطراف اﻻصطناعية

آلية
َل ْمﺲ أعﻀاء ّ
يﻀيء خاليا عصبية
يمكن أن يستشعر جهاز رقيق مرن
طائفة عريضة من الضغوط ،وينتج
إشارات تحفز الخاليا العصبية
في طبق.
َض َّم َنت زينان باو ومعاونوها ـ
بجامعة ستانفورد في ولية كاليفورنيا
ـ أنابيب كربون نانوية في بوليمر
ووصلوا تلك المواد بدائرة
مطاطيَّ ،

علم الصوتيات

َخ َرز يرﻗﺺ على موجات صوتية

السماعات تعليق جسيمات في الهواء،
يمكن لمجموعة من ّ
وتحريكها ،وتدويرها من جانب واحد (في الصورة) .فقد
الجسام الصغيرة ،لكن أ
استخدم الصوت لرفع أ
الجهزة
ُ
أحادية الجانب تقدم قدرة محدودة على المناورة .استخدم
أسيير مارزو وزمالؤه ـ بجامعة نافار العامة في بامبلونا،
إسبانيا ـ مصفوفة مسطحة من  64مكبر صوت؛ لرفع
حبات من البوليسترين ـ يصل قطرها إلى  3ملِّيمترات ـ في
الهواء .استخدم الباحثون خوارزميات لخلق أنماط تداخل
مرنة (مثبتة على يد روبوتية في
الصورة) .حاكَى الجهاز استجابة
الخاليا العصبية الحساسة للمس
الجلد ،عن طريق إصدار موجات
كهربائية سريعة منفصلة ذات تردد
متزايد عند الستجابة للضغط
الشارة
حول الباحثون إ
الممارسّ .
َ
اللكترونية إلى ضوءَ ،حفَّز بعد ذلك
إ
اثيا
ر
و
سة
مهند
لفأر،
عصبية
خاليا
َ
ًّ
لتصبح حساسة للضوء في المختبر.
يقول الباحثون إن هذا الجلد
يوما ما
الصطناعي قد يعيد ً
الحساس ألشخاص يستخدمون
إ
أطرافًا اصطناعية.
)Science 350, 313–316 (2015

النحل يستمر في
العودة إلى الكافيين
يَخدع الرحيق المتشرب بالكافيين
َ
ليغير سلوك بحثه عن
نحل العسل؛ ِّ
الطعام بطرق قد تفيد النبات.
تنتج نباتات عديدة مادة الكافيين
| 14
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ُم َّرة المذاق؛ لردع الحيوانات
أيضا على
العاشبة ،ولكنها تعتمد ً
النحل؛ لنشر حبوب اللقاح من
أجل التكاثر .ولدراسة تأثير الكافيين
على الملقّحات ،رصدت مارجريت
كوفيلون وزمالؤها ـ بجامعة ساسكس
قرب برايتون ،المملكة المتحدة ـ ً
نحال
يتغذى من محلول سكري ،ثم قارن
الباحثون سلوك النحل بذلك الذي
يتغذى على المحلول نفسه ،ولكن مع
إضافة كافيين بالتركيز الموجود في
الرحيق .عاد النحل الذي تغذي على
الكافيين مرة أخرى إلى أجهزة التغذية
مرات أكثر مما ف ََعل ُ
نحل المراقبة،
المتهادي الذي
وضا َعف الرقص
ِ
يؤديه لتجنيد النحل من الخلية ثالث
مرات على أ
القل.
أ
ولن الكافيين يخفي تركيز السكر
المنخفض ،قد يكون الرحيق الذي
يعود به النحل إلى الخلية دون
المستوى .ويتوقع الباحثون أن ذلك قد
يعني إنتاج عسل أقل من المستعمرة.
Curr. Biol. http://dx.doi.
org/10.1016/j.cub.2015.08.052
)(2015

علم الﻔلﻚ

ﺿال
ّ
عمالق أحمر
فـي "أندروميدا"
"نجما شار ًدا" عمالقًا
رصد علماء فلك ً
مسر ًعا خالل مجرة أندروميدا ،وهو
أ
مجرة
الول من نوعه الذي يُرصد خارج ّ
درب التبانة.
وفي حين أن غالبية النجوم تجري
معا حول مركز المجرة ،ينتقل بعض
ً
"الشاردين" ـ في
منها ـ المعروف باسم
ِ
اتجاهات وسرعات مختلفة بالنسبة إلى
أقرانها ،بل وربما تفلت هذه النجوم
مجرتها .ويُ َع ّد اكتشاف عمالق
ً
تماما من ّ
أمرا نادر الحدوث؛ ألن
شارد
أحمر هائل
ً
النجوم في هذه المرحلة المتأخرة من
الحياة غادرت مكان مولدها منذ فترة
طويلة ،مما يجعل اكتشاف سرعتها غير
العادية أكثر صعوبة من "الشاردين"
أ
الصغر س ًّنا.
وقد درست كيت إيفانز ،وفيليب
ماسي ـ من مرصد لويل في فالجستاف،
أريزونا ـ عمالقًا أحمر ً
هائال في
مجرة أندروميدا ،معروف باسم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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علم البيﺌة

في الموجات فوق الصوتية ،حيث شكلت مناطق عالية
ومنخفضة الحدة ـ على شكل مالقط ،أو أعاصير ،أو زجاجات
ـ سمحت لها باحتجاز الجزيئات ،ومن ثم تحريكها في
اتجاهات مختلفة.
يقول الباحثون إنه يمكن استخدام الجهاز في معالجة
المستهدف ،أو تشغيل أجهزة
جزيئات؛ بغرض إيصال الدواء
َ
جراحية صغيرة من خارج الجسم.
)Nature Commun. 6, 8661 (2015

أضواء على األبحاث هذا الشهر

 ،J004330.06+405258.4وحسبوا أنه
يسافر أسرع من جيرانه بنحو 450–400
كيلومترا في الثانية .يقول الباحثان إن
ً
رصد خارج
النجم هو أأول شارد ضخم يُ َ
مجرتنا ،والسرع في أي مكان ،بالنظر
ّ
إلى حجمه.
)Astron. J. 150, 149 (2015
علم األعصاب

تنبؤي لإلصابة
دليل ُّ
بمرض األلزهايمر

KEVIN LOOPE

تظهر على الشباب أ
الكثر عرضة
لالإصابة بمرض أ
اللزهايمر وظيفة غير
طبيعية في جزء من الدماغ َم ْع ِن ٍّي
بالتجول في أ
الماكن.
فقد استخدم نيكولي أَكْسماخر
وزمالؤه ـ بجامعة الرور في بوخوم
في ألمانيا ـ التصوير العصبي؛ لقياس
وظائف نظام "خلية الشبكة" في
القشرة المخية أ
النفية الداخلية ،عندما
تجول مشاركون لديهم جين خطر
ّ
الصابة  APOE–ε4هذا ،أو بدونه ،في
إ
ساحة افتراضية.
بدا على أ
المعرضين
الفراد الـ38
َّ
لخطر شديد انخفاض في أداء خاليا
الشبكة ،مقارنةً بأفراد المراقبة الـ،37
وكانوا يميلون إلى تج ُّنب وسط الساحة.
وكان النشاط في منطقة الحصين أعلى
عندما أُعيق نظام خلية الشبكة ،كما
لو كانت محاولة لتعويض العجز.
ويرى الباحثون أن انخفاض أداء خاليا
مؤشرا
مفيدا ،بوصفه
الشبكة قد يكون ً
ً
حيويا مبكرا على مرض أ
اللزهايمر.
ًّ
ً
)Science 350, 430–433 (2015
علم المناعة

ديدان تتآمر مع
ميكروبات األمعاء
تتالعب الديدان المعوية بالجهاز
المناعي لعائلها؛ من أجل ضمان بقائها
على قيد الحياة ،عن طريق تغيير أيض
ميكروبات أ
المعاء بالعائل جز ًّئيا.
تصيب الديدان ـ وتُد َعى الديدان
الطفيلية ـ حوالي  2مليار شخص
حول العالم ،وهي قادرة على منع
الستجابات اللتهابية الضارة في
البشر والفئران .فقد درست نيكول
هاريس وزمالؤها ـ بالمعهد التحادي
السويسري للتكنولوجيا في لوزان
ـ بعض الفئران المصابة بالدودة
الطفيلية Heligmosomoides
polygyrus bakeri؛ ووجدوا أن الفئران
التي عولجت بمضادات حيوية لقتل
بكتيريا أ
المعاء قبل التعرض للديدان

أصيبت بالتهاب المسلك الهوائي
التحسسي أكثر من الحيوانات المصابة
بالدودة ،وغير المعالَجة .تسببت
عدوى الدودة في إنتاج الجراثيم
بمستويات أعلى من أحماض دهنية
قصيرة السلسلة في الفئران ،والخنازير،
وفي ستة متطوعين من البشر من أصل
ثمانية .وفقدت التأثيرات المضادة
لاللتهاب ،الناجمة عن عدوى الدودة
في الفئران التي تمت هندستها؛ لتفتقر
إلى مستقبل أ
الحماض الدهنية.
ِ
تشير النتائج إلى أن الديدان الطفيلية
المعاء طورتا هذه آ
وميكروبات أ
اللية
َّ َ
لتنظيم الجهاز المناعي للعائل عبر
ماليين السنين ،وفقًا آلراء الباحثين.
Immunity http://dx.doi.org/
10.1016/j.immuni.2015.09.012
)(2015
علم الجينوم

تنظيم الجينات
يسبق الحيوانات
استخدم أقدم َسلَف للحياة الحيوانية
الح َيل نفسها التي يستغلها البشر
ِ
المعاصرون لتنشيط الجينات ،وتعطيلها.
درس أليكس دي مندوزا
فقد
وزمالؤه ـ َبمعهد علم أ
الحياء
التطوري في برشلونة ،إسبانيا ـ
تنظيم الجينات في كائن حي وحيد
الخلية ،يشبه الفطرياتCreolimax ،
 ،fragrantissimaتَ َش َّع َب في مسار
تطوري مستقل قبل تطور الكائنات
متعددة الخاليا.
ومن أجل إنتاج أنواع مختلفة من
الخاليا ،تَستخدم الكائنات متعددة
الخاليا ثالث عمليات رئيسة لتنظيم
الجينات :عوامل النسخ ،والتضفير
البديل ،والحمض النووي الريبي
المرمز .وجد الباحثون أن C.
غير ّ
 fragrantissimaيستخدم العمليات
ذاتها للتبديل بين مراحل الحياة ،وهذا
يعني أنه من المرجح أن هذه العناصر
التنظيمية اس ُتخدمت من ِق َبل ِآخر َسلَف
مشترك عام لجميع الحيوانات.
)eLife http://doi.org/8kh (2015
علم المواد

جلـد حديـدي
يستشعر َأ َر َّق لمسة
ثمة جلد اصطناعي قائم على الحديد،
يمكنه استشعار أَ َخ ّف لمسة .فقد
َصنع أحمد الفضل ،ويورجن كوسيل
ـ من جامعة الملك عبد هللا للعلوم
والتقنية ،الكائنة في ثول بالمملكة

اختيـــــــار
المجتمــــع

البحاث أ
أ
الكثر قراء ًة على
مواقع التواصل الجتماعي

دوريات "فرونتيرز" في القائمة السوداء
ّ

الباحثون منقسمون على وسائل إالعالم الجتماعي حول قرار أمين المكتبة
أ
الكاديمي جيفري بيل إلدراج دوريّات "فرونتيرز" في "قائمته السوداء" "للناشرين
موضع الشك" .أعلن بيل ـ الذي يعمل بجامعة كولورادو دينفر ـ عن هذه الخطوة
في تغريدة لهً ،
قائال إن القرار أتى في أعقاب "استنكار واسع من العلماء".
المحتمل
ن
م
ات،
ي
دور
من
بقائمة
المفتوح)
العلمي
(الوصول
ويحتفظ موقعه
ّ ِ
َ
أن تكون "لناشرين مستغلين" – المصطلح الذي أطلقه بيل على المنشورات التي
رسوما على العلماء لنشر البحوث ،لكنها ل تقدم خدمات مثل مراجعة
تفرض ً
أِ
القران ،أو التي تصرح َبمز ِاعم مضلِّلة عن عوامل التأثير أو الفهرسةَّ .يدعي
منتقدو إضافة بيل دوريات "فرونتيرز" إلى القائمة السوداء ّأن ناشر الوصول
المفتوح حسن السمعة ،ويقدم مراجعة أقران مناسبة .و َك َتب دانيال لكينز
ـ أستاذ علم النفس التجريبي في جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا،
والمحرر المشارك في دورية "فرونتيرز ْإن سيكولوجي :إالدراك" (Frontiers in
 )Psychology: Cognitionـ في تغريدة لهً ،
قائال:
NATURE.COM
"تكشف إضافة فرونتيرز إلى قائمة بيل عن ضعف
لالطالع على
كبير في القائمة .إنها ل تستند إلى بيانات موثوقة،
المزيد من األبحاث
لكن تعتمد على حدس بيل" .وأخبر بيل دورية
داولة ..انظر:
المتَ َ
ُ
www.nature.com/ch66au
 Natureأنه يتمسك بقراره.
مستشع ًرا ل َْم ِس ًّيا،
العربية السعودية ـ
ِ
عن طريق ط َْمر أسالك حديد نانوية في
الشعر ،تُدعى (أهدابًا)،
هياكل تشبه َّ
ومصنوعة من بوليمر يُسمى (بولي
دايمثيل سيلوكسان) في مستشعر
مغناطيسي .وعندما تنحني أ
الهداب
الممغنطة بواسطة اللمس؛ فإنها
المستشعر.
تستثير
ِ
ِمن الممكن أن ينثني الجلد.
واعتمادا على حجم أ
الهداب ،قد
ً
حساسا بما يكفي لقياس نبض
يكون
ً
رسغ الشخص .ونظرا إلى أن أ
الهداب
ً
تَستخدم مغناطيسات دائمةً ،
بدل من
المغناطيسات الكهربائية ،يقول الباحثان
إن الجهاز ل يحتاج إلى الكثير من
الطاقة ،ويمكنه أن يعمل تحت الماء،
وأن يقيس تدفق السائل ،خالفًا لمعظم
أجهزة استشعار اللمس أ
الخرى.
Adv. Mater. http://doi.org/
)f3jp2n (2015
سلوك الحيوان

الدبابير ذات القرابة
تقترف الخيانة
تعيش الدبابير ذات السترة الصفراء
لخدمة أمها (الملكة) ،لكنها تقتلها إذا
أخفقت في الحصول على أكثر من
رفيق واحد.
تحتوي مستعمرات الدبابير ذات
السترة الصفراء (Dolichovespula
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arenaria؛ في الصورة) على ملكة
نادرا
واحدةِ ،
تنتج العامالت ،الالتي ً
ما تتكاثر ،والذكور المتناسلة ،لكن
كيفن لوبي ـ من جامعة كورنيل في
إيثاكا ،نيويورك ـ وجد أن ما يقل
ً
قليال عن نصف المستعمرات يثور في
نهاية المطاف ،حيث تقتل العامالت
الملكة ،وتنتج ذكورها بأنفسها .ولمعرفة
جمع لوبي أعشاش الدبابير،
السببَ ،
وقاس صلة قرابة العامالت .كان قتل
أ
الم أكثر شيو ًعا في المستعمرات التي
تربط عامالتها صلة وثيقة.
يعني هذا أن الملكة كان لها رفيق
واحد فقط ،مما يجعل العامالت أقل
ارتباطًا بأبناء الملكة من أبناء العامالت
أ
الذكور
العامالت
وتفضل
الخرياتِّ .
ُ
َ
أ
القرب صلة إليها ،ولذلك ..من
مصلحتها إالطاحة بالملكة ،وإنتاج
أبنائها بأنفسها.
Curr. Biol. http://doi.org/8vz
)(2015
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يومـا
ﺛالﺛـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

منشآت

النشاءات الخاصة
بدأت أعمال إ
مترا في
23
آته
ر
م
قطر
يبلغ
بتليسكوب
ً
التاسع من أكتوبر الماضي في مرصد
"روك دي لوس موتشاتشوس" في
جزيرة لبالما ،التابعة لجزر الكناري
السبانية .وهو نموذج تجريبي ُم َع ّد
إ
أل ْن يكون ـ هو ونظيره في نصف
الكرة الجنوبي في مرصد بارانال في
شيلي ـ جز ًءا من مصفوفة التليسكوب
"تشيرينكوف" ،وهو المشروع الدولي
الذي من المتوقع أن تزيد تكلفته على
 300مليون دولر أمريكي؛ إلنشاء أكبر
مرصد في العالم لرصد أشعة جاما.
سوف يرصد الطبق الومضات الباهتة
إلشعاع تشيرينكوف ،وهو الضوء
أ
اللكترونات
الزرق الصادر عن وابل إ
التي تُط ِْلقها فوتونات أشعة جاما عند
اصطدامها بالغالف الجوي .ومن
المتوقع أن يدخل التليسكوب الخدمة
في أواخر عام .2017

مشروع ليزر مشترك

تم افتتاح منشأة ليزر عالية الكفاءة
رسميا في
بالقرب من مدينة براج ًّ
التاسع عشر من أكتوبر الماضي.
هذه المنشأة التي تكلف إنشاؤها 250
مليون يورو (ما يعادل  284مليون
دولر أمريكي) في جمهورية التشيك
هي أول مرفق يتم إنشاؤه لمشروع
بنية الضوء أ
القصى التحتية (K)ELI
المكون من ثالثة أفرع ،وهو تجربة
َّ
يجريها التحاد أ
الوروبي لبناء منشآت
بحثية عمالقة في بلدان ل يمكنها
تحمل تكلفة ذلك بمفردها
عاد ًة ُّ
(انظرNature 500, 264-265; :
 .)2013سيتم تمويل المشروع عن
الموال أ
طريق أ
الوروبية المخصصة
تمول
للمشروعات العمرانية ،التي ِّ
المشروعات المدنية بشكل عام،
كإصالح الطرق ،وتنظيف النفايات.
ِومن المقرر إنشاء منشأتي ليزر أخريين
في المجر ،ورومانيا.
أحداث

مختبر ناﺷﺊ

الم َخ ِاطر
ستنشئ شركةُ رأس المال ُ
"واي كومبينيتور"  YCـ الواقعة في
ماونتن فيو بولية كاليفورنيا ـ فر ًعا غير
| 16
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RALPH CLAUS GRIMM

بدء إنشاء تليسكوب

جدا لعين نحلة عسل
صورة
مقربة ًّ
َّ
فازت هذه اللقطة شديدة القرب من عين نحلة العسل
( )Apis melliferaالمغطاة بحبوب لقاح نبات الداندليون
بجائزة مسابقة "عالَم نيكون الصغير" السنوية للتصوير
صورا مجهرية،
تعرض المسابقة ً
المجهري الفوتوغرافيِ .
التقطها علماء وفنانون وغيرهم من جميع أنحاء العالم.
التقط الصورة مدرس المرحلة الثانوية أ
السترالي رالف

هادف إلى الربح ،مخصصا أ
لالبحاث
ً
أ
الساسية في مجالت متعددة ،بد ًءا
من تكنولوجيا المعلومات ،وانتهاء إلى
أ
الحياء .سيتولى مركز "واي كومبينيتور"
البحثي توظيف علمائه ،وسيحتوي ـ
مختبر واحد فقط .وقد
مبدئيا ـ على َ
ًّ
ذكر رئيس الشركة ،سام ألتمان ،أنه
سيسهم في المشروع بمبلغ  10ماليين
دولر من ماله الخاص ،وأن أغلب
التفاصيل ما زالت سرية.

حاﻻت جديدة لإليبوﻻ

أعلنت منظمة الصحة العالمية
( )WHOعن ظهور حالتين جديدتين
لالإيبول في السادس عشر من أكتوبر
الماضي ،لتنتهي بذلك الفترة التي
أ
رصد خاللها
امتدت لسبوعين ،لم تُ َ
حالت إصابة جديدة في غرب أفريقيا.
سيحصل أ
الشخاص المخالطون
للحالتين على لقاح تجريبي لالإيبول،
كجزء من تجربة إكلينيكية جارية .هذا..
عتبر منظمةُ الصحة العالمية
ول تَ ِ

جريم ،الذي عمل سابقًا في مجال تربية النحل ،وخصص
أربع ساعات في التقاط العين وإضاءتها وتركيز الصورة.
وفازت بالجائزة الثانية صورة لقولون فأر مستعمر ببكتيريا
بشرية ،وجاءت في المرتبة الثالثة صورة مصيدة نبات
المحدب ( ،)Utricularia gibbaوهو نبات آ ِكل
بالديرورت
ّ
للحوم ،يعيش في المياه العذبة.

اليبول ،إل بعد
المنطقةَ خالية من إ
يوما ،بدون ظهور حالت
مرور ً 42
إصابة جديدة.

زلزال أفﻐانستان

لقي ثالثمائة شخص ـ على أ
القل
ـ مصرعهم ،مع توقعات بتزايد
أعداد القتلى ،بسبب زلزال ،بلغت
قوته  7.5درجة ،ضرب شمال شرقي
أفغانستان في السادس والعشرين من
أكتوبر الماضي .وذكرت هيئة المسح
الجيولوجي أ
المريكية أن مركز الزلزال
كيلومترا جنوبي
القوي كان على بُ ْعد 76
ً
مدينة فايز آباد ،وعلى عمق 210
سبب في انهيارات
تقريبا ،وتَ َّ
كيلومترات ً
أرضية وجبلية في منطقة هندو كوش
النائية ،وخلَّف توابع زلزالية ،شعر
بها السكان في باكستان المجاورة،
وامتدت إلى مدينة دلهي الهندية .يُذكَر
أن الزلزل في تلك المنطقة النشطة
ّ
تكتونيا تنتج عن اصطدام شبه القارة
ًّ
الهندية بآسيا الوسطى.

أبحاث

ﺛقﺐ األوزون األخير

أعلنت المنظمة العالمية أ
لالرصاد الجوية
ـ في التاسع والعشرين من أكتوبر
الماضي ـ أن مساحة ثقب طبقة أ
الوزون
فوق منطقة القارة القطبية الجنوبية هي
ثالث أكبر مساحة له يتم رصدها على
إالطالق ،فقد بلغ متوسط مساحة الثقب
يوما متتالية خالل شهري
على مدار ثالثين ً
سبتمبر وأكتوبر  26.9مليون كيلومتر
مسجل بعد
مربع ،وهو أكبر رقم َّ
رقمي عامي  ،2000و .2006تُ ِرجع الهيئة
السبب وراء تلك الزيادة إلى انخفاض
درجات الحرارة أكثر من المعتاد في طبقة
الستراتوسفير فوق المنطقة القطبية.
وقد تَ َس َّبب ذلك في تكوين المزيد من
السحب ،التي يتحول الكلورين على
ُّ
سطحها سريعا إلى مركّب يدمر أ
الوزون،
ً
إل أنه على المدى البعيد ما زال يُتوقع
أن تتعافى طبقة أ
الوزون ،بعد أن قضت
تدريجيا
اتفاقية مونتريال في عام 1987
ًّ
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يوما هﺬا الشﻬر
ﺛالﺛون ً
GEORGE STEINMETZ/CORBIS

تريليون دولر أمريكي على مستوى
العالم في رفع كفاءة الطاقة ،وتطوير
تكنولوجيات منخفضة الكربون خالل
عاما القادمة؛ لتعويض
الخمسة عشر ً
التقليص المخطَّط في استخدام
الوقود أ
الحفوري.

على العديد من المواد الكيماوية التي
أسهمت في تدمير طبقة أ
الوزون.

مرﻛبة المريﺦ الﻔﻀائية

أعلنت وكالة الفضاء أ
الوروبية ( )ESAفي
الواحد والعشرين من أكتوبر الماضي
المقترح لهبوط أول عربة
عن المكان
َ
مريخية أوروبية "إكزومارس" ،ExoMars
ّ
وهو سهل واسع غني بالطين على سطح
المريخ ،اسمه وادي "أوكسيا" Oxia
 .Planumو"إكزومارس" هي نتاج الجهد
المشترك بين وكالة الفضاء أ
الوروبية،
ومثيلتها الروسية "روسكوسموس"
 ،Roscosmosوسوف تهبط في عام
2019؛ للبحث عن أدلّة على وجود حياة
على سطح المريخِ .ومن ِضمن المعدات
بالمركبة ..حفّار قادر على الحفر حتى
عمق مترين من سطح المريخ .اُختير
وادي "أوكسيا" من بين أربعة مواقع
مرشحة لهبوط المركبة (انظرNature :
 ،)508, 19-20; 2014وسوف تؤكد
الوكالتان الختيار قبل انطالق المهمة
في عام  2018بستة أشهر.
سياسات

َ
صﻔقتي نﻔﻂ
إلﻐاء

ألغت وزارة الشؤون الداخلية أ
المريكية
ـ في السادس عشر من أكتوبر الماضي
ـ صفقتي إيجار متعلقتين بالنفط والغاز
في منطقة القطب الشمالي ،معلِّلة
ذلك بانخفاض أسعار النفط ،وضعف
اهتمام الصناعة .جاء القرار بعد تعليق
نامج الحفر التابع
شركة "شل" للنفط بر َ
لها في بحر تشاكشي بمنطقة القطب
الشمالي في شهر سبتمبر الماضي ،بعد

SOURCE: M. R. MACLEOD ET AL. PLOS BIOL. HTTP://DOI.ORG/8CF; 2015

مراﻗبة اﻻتجاهات

يشير تحليل أُجري على آلف أ
الوراق
البحثية (M. R. Macleod et al. PLoS
 .)Biol. http://doi.org/8cf; 2015إلى أن
اختبارات أ
الدوية التى تُجرى على الحيوانات
حقيقيا يتمثل في التحيز
تهديدا
تواجه
ً
ًّ
بسبب التصميم السيئ للدراسة .وهناك
منشورات عديدة ل تذكر طرق تج ُّنب
التحيز .وتشتمل تلك الطرق على الختيار
العشوائي للحيوانات التي ستشكل المجموعة
المتلقية للعالج ،أو المجموعة المرجعية،
وحساب حجم العينة الالزم للحصول على
إحصائيا ،وعدم إخبار الباحثين
نتيجة قوية
ًّ
أي من الحيوانات التي
حول
بمعلومات
ٍّ
تم اختيارها لعالجات معينة .لالطالع على
المزيد ..ادخل إلى الموقع:
go. nature.com/j7ipin

عرﻗلة حظر األﻏﺬية

أن وجدت كميات من النفط والغاز أقل
مما كان متوق ًَّعا .كان من المخطط إتمام
صفقتي إاليجار في عام  2016في بحر
تشاكشي ،وفي عام  2017في بحر
بيوفورت (في الصورة) .ورفضت الوزارة
كذلك طلبات من شركة "شل" وشركة
النفط النرويجية "ستاتويل" بتجميد
حاليا في القطب
عقود إيجار جارية ًّ
الشمالي ،واستئنافها في وقت لحق.

علماء ﻻجﺌون

أطلقت المفوضية أ
الوروبية ـ في
الخامس من أكتوبر الماضي ـ مبادرة
"العلْم من أجل الالجئين"؛ لالإسهام
ِ
في إرشاد العلماء الالجئين إلى الوظائف
الشاغرة .تسمح الخدمة ِل َّالجئين بأن
يقدموا سيرتهم الذاتية خالل بوابة
إلكترونية تحتوي على إعالنات لوظائف
ِوم َنح دراسية في معاهد أوروبية .تقول
المفوضية إن أ
الماكن المفتوحة لتوظيف
الالجئين وطالبي حق اللجوء س ُتوضع
"العلْم من
عليها عالمة تحمل عبارة ِ
أجل الالجئين" .Science4Refugees
سيتنافس المرشحون للوظائف بنا ًء
على القواعد ذاتها التي يتنافس عليها

المتقدمون آ
الخرون ،وعليهم أن يكونوا
حاصلين على تأشيرات وتصاريح عمل.
وعلى المدى البعيد ،تنوي المفوضية
إضافة دورات توجيهية ،ودورات
في اللغة ،وفرص تدريب أخرى.
لالطالع على المزيد ..انظرgo.nature. :
.com/kzth45

محادﺛات عن المناخ

تمت صياغة مسودة لتفاقية خاصة
بخفض المستويات العالمية للغازات
الدفيئة ،خالل المحادثات التي دارت في
بون بألمانيا في الفترة بين التاسع عشر،
والثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.
وخالل تلك المحادثات ،أصبحت دولتا
والمارات العربية المتحدة
سريالنكا ،إ
في المركزين الـ 155و 156للدول التي
قدمت تعهدات باتخاذ إجراءات محلية
أساسا
إلزامية ،وستكون
تلك التعهدات ً
ألي اتفاقية قادمة أ
لالمم المتحدة حول
المناخ ،يتم التوصل إليها في باريس
في هذا الشهر .وبالتزامن مع ذلك..
قالت الوكالة الدولية للطاقة في التوجيه
الصادر في الواحد والعشرين من أكتوبر
الماضي ،إنه ل بد من استثمار 13.5
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أ
مقترحا يسمح
رفض
البرلمان الوروبي أ ً
للدول أ
العضاء بالتحاد الوروبي
الغذية أ
بحظر استيراد أ
والعالف
اثيا ،التي اع ُتمدت على
َّ
المعدلة ور ًّ
التحاد أ
الوروبي .وفي
مستوى
التصويت الذي أُجري في الثامن
والعشرين من أكتوبر الماضي،
احتج أعضاء البرلمان بأن النسحاب
المبرمة على نطاق
من
التفاقيات َ
التحاد أ
الوروبي؛ للسماح ببيع
أ
اثيا ،يتعارض مع
الغذية المعدلة ور ًّ
أ
السوق الوحيد لالتحاد الوروبي.
أَجلَت المفوضية أ
الوروبية النظر في
َّ
المقترح لشهر إبريل القادم ،بعد
َ
أن تم التفاق على السماح للدول
العضاء بالتحاد أ
أ
الوروبي باختيار

عدم المشاركة في زراعة المحاصيل
المعدلة وراثيا ،وهو أ
المر الذي
َّ
ًّ
أقدمت عليه  19دولة من أصل 28
دولة حتى آ
الن.
تمويل

َد ْعم لعلم األعصاب

أعلنت كل من مؤسسة "كافلي" وشريكاتها
من الجامعات ـ في أ
الول من أكتوبر
الماضي ـ عن إنفاق أكثر من 100
مليون دولر أمريكي على أبحاث علم
أ
العصاب ،شاملة إنشاء ثالثة معاهد
أ
"كافلي" جديدة لعلم العصاب،
لالبحاث أ
مخصصة أ
الساسية .ستسهم
أ
الجامعات المريكية التي ستضم
المراكز ـ وهي جامعة جونز هوبكينز
في بالتيمور بولية ميريالند ،وجامعة
روكفلر في نيويورك سيتي ،وجامعة
كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ـ في
تمويل تلك المراكز .كما ستزيد "كافلي"
ـ التي تقع في أوكسنارد بكاليفورنيا ـ
من تمويل المعاهد أ
الربعة التابعة لها
القائمة بالفعل ،والمتخصصة في علم
أ
العصاب ،بما فيها المعهد الموجود
بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا
تقاسم علماؤه
في تروندهايم ،الذي َ
جائزة "نوبل" في الفسيولوجيا أو الطب
في العام الماضي.
ARABICEDITION.NATURE.COM

يمكنـﻚ متابعة التحديﺚ األسبوعي
لﻸخبار من خالل التسجيل على:

go.nature.com/hntmqc
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أخبـــــار في دائرة الضـوء
كيمياء نجاح الكيميائيين في التنبؤ
بكيفية تراص الجزئيات في أ
االبعاد
ََ ّ
الفراغية الثالثة ص22 .

علم القياس تجارب إعادة تعيين
أخيرا قبل انتهاء المهلة
الكيلوجرام تتالقى ً
في عام  2018ص24 .

مزارع سمكية تغذي العالقات
مشاركة بيئية
الدبلوماسية ُ
الم َح َّسنة َ
ناشئة بين كوبا ،وأمريكا ص25 .

يتقصى علماء
علم األعصاب َّ
أ
االعصاب العالقة بين ميكروبات
أ
االمعاء ،والنمو العقلي ص36 .

KAREL PRINSLOO/AP/PRESS ASSOCIATION IMAGES

متواضعا من الحماية.
قدرا
يقدم
أظهرت تجارب لقاح محاربة المالريا األول في العالم بدول جنوب الصحراء األفريقية أنّ ﻪ
ً
ً
ﱢ

أمراض طفيلية

تعزيـز َﺣ ِ
ـذر للقـاح المـالريـا
االتجاه إلى استخدام لقاح المالريا على نطاق ضيق في أفريقيا.

إوين كاالواي ،وآمي ماكسمن

يفترض أن يقدم لقاح محاربة المالريا أ
االول في العالم من
ُ َّ
ُ
خالل تجربة استطالعية محدودة في أفريقيا ،حسب تصريح
مجموعة استشارية بمنظمة الصحة العالمية ( )WHOفي
جنيف في يوم  23من شهر أكتوبر الماضي.
وقد أيّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا
عاما من عمليات تطوير
القرار
رسميا؛ وذلك عقب  28أ ً
ًّ
االدوية جالكسو سميث
اللقاح ،التي قامت بها شركة
كالين ( )GSKـ المتمركزة في لندن ـ وعقب ظهور مؤيّدين
آخرين ،مثل «مؤسسة بيل وميليندا جيتس» في سياتل
االنفاق على هذا الدواء 565
بواشنطن ،إذ بلغ مجموع إ
مليون دوالر أمريكي.
تستدعي الحاجة تنفيذ تلك التجارب ،التي تشمل تطعيم
ما قد يصل إلى مليون طفل .وال يصبح اللقاح ً
فعاال في
مواجهة المالريا ،إال إذا حصل كل طفل على أربع جرعات

يقدم اللقاح
شهرا ..وحتى بعد ذلكِّ ،
موزعة على مدى ً 18
متواضعا فقط من الحماية.
قدرا
ً
ً
«إذا لم يكن هذا اللقاح ً
فعاال ،وقمنا باستخدامه على
نطاق واسع ،سنكون بذلك قد أهدرنا ً
أمواال طائلة في غير
موضعها» ..هكذا قال جون أبرامسون في تصريح صحفي؛
أ
المعدية في كلية
وهو طبيب أطفال متخصص في االمراض ُ
ويك فوريست للطب في ونستون-سالم بكارولينا الشمالية،
ورئيس مجموعة «سيج»  SAGEللتطعيم ،التابعة لمنظمة
الصحة العالمية ،وهي مجموعة استشارية استراتيجية مكونة
من متخصصين في مجاالت متعددة.
وعيوب لقاح «آر تي إس،إس»  ،RTS,Sالذي يُباع تحت
اسم «موسكيريكس»  ،Mosquirixمعروفة ،فقد وجدت
التجارب المجراة على أكثر من  15,000طفل ،تُوبعوا لمدة
أربع سنوات في سبع دول بجنوب الصحراء أ
االفريقيةّ ،أن
تحصينهم بسلسلة من أربع جرعات قد خفَّض عدد حاالت
المالريا بحوالي  %36فقط في أ
االطفال الصغار ،و %26في
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1
نظرا
تأثيرا ًّ
مهماً ،
الرضع  ،لكن حتى هذا التأثير المتواضع يبقى ً
إلى أن المالريا تقتل حوالي نصف مليون شخص كل عام،
االطفال ،وكافة اللقاحات أ
غالبيتهم من أ
االخرى المرشحة ما
أ
زالت في مراحل التطوير االولى.
وقد أوصت المجموعة االستشارية بإجراء سلسلة من
 5-3تجارب استطالعية في المناطق التي تكون فيها حاالت
إاالصابة بالمالريا متوسطة إلى مرتفعة ،متضمنة نحو مليون
إجماليا .وحسب رؤية أبرامسون ،سيكشف ذلك ْإن كان
طفل
ًّ
آ
االباء سيحرصون على إحضار أطفالهم مجد ًدا لتلقي جرعات
أ
اللقاح االربع ،أم ال ،كما ستساعد هذه التجارب في الكشف
عن أمور السالمة المرتبطة باللقاح ،كاحتمال نشوء االلتهاب
السحائي ً
مثال.
قد تبدأ التجارب في عام  ،2016ومن المتوقع أن تستمر
من ثالث إلى خمس سنوات .ومن جانبه يقول سيث بيركلي ـ
رئيس تحالف «جافي» ( )Gaviللقاحات في جنيف بسويسرا
قريبا إذا كانت ستساعد في تمويل
ـ إن مؤسسته ستقرر ً
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء

تطابق ضعيف

أتى قرار «سيج» بإطالق هذه التجربة االستطالعية على
اللقاح في أعقاب دراسة نُ ِشرت في يوم  21من شهر أكتوبر
الماضي ،كشفت 2عن أن أ
االداء الضعيف للقاح في التجارب
إاالكلينيكية يعود جز ًّئيا لتقليده لساللة من طُفيلي المالريا
 ،Plasmodium falciparumغير الشائع في أفريقيا.
يتكون اللقاح جز ًّئيا من قطعة من بروتين غالف الحيوان
البوغي « ،CS »circumsporozoiteالموجود على غالف
الطفيلي .أ
فاالشخاص الذين قد أُعطوا لقاح «آر تي إس،إس»
يظهر في أجسامهم قدر من المناعة ضد المالريا ،لكن
للطفيليات المختلفة بروتينات مختلفة بعض الشيء ..فقد
أظهرت الدراسة أن أقل من  %10من الطفيليات التي أصابت
نحو  5,000طفل في التجارب تطابقت مع البروتين الموجود
باالمكان إعادة تصميم اللقاح،
في اللقاح .لذا ..إن كان إ
ليحتوي على أجزاء من عدة أنواع من بروتينات الغالف،
فعندها قد يكون اللقاح أكثر فعالية ،كما تقول ديان ويرث،
الباحثة في أ
االمراض المعدية في كلية هارفارد تي إتش تشان
للصحة العامة في بوسطن بماساتشوستس ،التي قادت
الدراسة السابق ذكرها.
وبرغم أن بعض الباحثين يتناقش حول االحتماالت
بالفعل ،قد تستغرق عملية إعادة التصميم سنوات،
حسب اعتقاد ديفيد كاسلو،المتابع لعملية تطويره
في المنظمة غير الهادفة إلى الربح «باث» .PATH
ويضيف« :ليس من السهل تطويع اللقاح ليتالءم مع
السالالت السائدة في منطقة معينة ،لكن المسألة
ليست مستحيلة».
أما أدريان هيل ،المتخصص في علم اللقاحات بجامعة
أكسفورد في المملكة المتحدة ،فيرى ّأن التوصيات بتنفيذ
تجارب لقاح «آر تي إس،إس» تبعث الرسالة الصحيحة..
ويقول« :ما يحتاجه هذا المجال هو دخول العبين جدد،
أ
يدفعون بلقاحاتهم االحدث إلى الساحة»■ .
1. RTS,S Clinical Trials Partnership. Lancet 386,
31–45 (2015).
2. Neafsey, D. E. et al. N. Engl. J. Med. http://dx.doi.
org/10.1056/NEJMoa1505819 (2015).
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THE YOMIURI SHIMBUN VIA AP IMAGES, REUTERS/STRINGER, REUTERS/BRIAN SNYDER

تلك التجارب االستطالعية ،أم ال .ويضيف« :من المؤكد
ً
احتماال بأن يوافق المجلس على ذلك ،لكن ليست
أن هناك
هناك ضمانات» .وبينما تتوافد البيانات ،ستراجع مجموعة
«سيج» موقفها ..فقد يأتي قرار نهائي بإصدار توصيات
بنشر اللقاح على نطاق أوسع خالل هذه الفترة.
سيتقبل
كيف
وحتى إذا حدث ذلك ،فمن غير الواضح
ُ
االمر .فبرغم أن الشخصيات أ
أ
االفريقية الرسمية المسؤولة
عن مكافحة المالريا ترحب بلقاح «آر تي إس،إس» ،إال أنها
تقول ّإن ّثمة حاجة إلى المزيد من التمويل لنشره ،حيث
إن الميزانيات المخصصة للوقاية من المالريا وعالجها،
أ
سرة المعالَجة
باستخدام إجراءات معينة ـ مثل شبكات أاال ّ
بالمبيدات الحشرية ،وعالجات توليفات االرتيميسينين ـ قد
اس ُتنفذ معظمها بالفعل.
أما شركة «جالكسو سميث كالين» ،فقد صرحت بأنها
سعرا يتراوح بين دوالر أمريكي واحد ،وعشرة
ستضع ً
دوالرات لكل جرعة؛ لتغطية تكاليف التصنيع ،وجني عائد
يبلغ  ،%5يعاد استثماره في لقاحات جديدة للمالريا وأمراض
أ
أيضا
أخرى شائعة في الدول النامية ،لكن االمر سيتطلب ً
أ
ً
امج المعلومات.
أمواال ألنقل اللقاح لالطفال ،ولتنشر البر ُ
وعلى االهل أن يَعلموا ّأن أطفالهم يظلون عرضة لالإصابة
بالمالريا ،برغم تلقيهم للتطعيم ،كما يقول جيمس
تيبنديرانا ،مدير التطوير في رابطة المالريا بأوغندا.

ساتوشي أومورا ،ويويو تو ،وويليام سي كامبل (من اليمين إلى اليسار) يتقاسمون جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب.

طب

الصيـن تحتفـل بأ َّول
جائزة من جوائز «نوبـل»
أخصائية في علم الصيدلة تتقاسم جائزة «نوبل» عن بحث حول العدوى الطفيلية.
إوين كاالوي ،وديفيد سيرانوسكي

االولى يفوز أحد العلماء الصينيين بالجائزة أ
للمرة أ
االسمى
مكانةً في العلوم؛ جائزة «نوبل» .ففي الخامس من أكتوبر
الماضيُ ،م ِن َحت أخصائية علم الصيدلة يويو تو ،التي
قادت فريق في بكين اكتشف العقار الرئيس لعالج
المالريا  -أرتيميسينين  -في أواخر الستينات والسبعينات،
جائزة نوبل لعام  2015في الفيسيولوجيا أو الطب .وقد
تقاسمت الجائزة مع اثنين من باحثي أ
االحياء المجهرية،
هما ويليام سي كامبل من جامعة درو في ماديسون بوالية
نيو جيرسي ،وساتوشي أومورا من جامعة كيتاساتو في
أيضا عالجات
اليابان ،وذلك لتطويرهما في السبعينات ً
المدورة الطفيلية.
مضادة للديدان
َّ
ويعقِّب ويي يانج ،رئيس المؤسسة القومية الرئيسة
لتمويل أ
االبحاث ـ مؤسسة علوم الطبيعة القومية
قائال« :هذه أخبار رائعة للصين ً
في الصين ـ ً
فعال..
ونتوقع المزيد في المستقبل» .أما الن شيو ،أخصائي
دراسات االبتكار في جامعة تسينجهوا في بكين ،فيقول
إن الرسائل المتسائلة عن الجائزة قد انهمرت عليه.
ّ
االنجاز ،لكني آمل أن
ويضيف« :سيحتفل الجميع بهذا إ
يتحلُّوا باالتّزان ،أال ّن هناك الكثيـر مما يمكـن تَ َعلُّمه من
هذه الجائزة».
كثيرا
الحاضر
الوقت
في
ه
ن
أ
إلى
ا
أيض
ويشير شيو
ً
ّ
ً
ما يُطلب من الباحثين الشباب السفر إلى الخارج إالجراء
أبحاث جيدة ،ونشر الكثير منها في الدوريات العلمية
أبدا خارج الصين،
عالميا ،لكن تو لم تعمل ً
المعترف بها ًّ

ولم تنشر الكثير من أ
االبحاث .ويضيف« :خالفت تو كل
أ
التوقعات ،وحصلت على جائزة «نوبل» الصالة عملها
البحثي .إنّها أفضل مثال يستشف منه الباحثون الصينيون
الع َبر».
الكثير من ِ
عالج داء المالريا

بدأ بحث تو ـ الفائز بنوبل في أ
االكاديمية الصينية للعلوم
الطبية الصينية في بكين ـ بتمويل حكومي في عام ،1967
من أجل اكتشاف عالجات جديدة للمالريا ،بعد أن صار
االساسيان (الكلوروكين ،والعالج أ
العالجان أ
االقدم كوينين)
غير مجديَ ْين .فعملت تو مع فريقها على فحص ما يقرب
من  2,000نوع من أ
االعشاب الصينية ذات الخواص
باحثين عن أدوية مضادة للمالريا ،حتى ثبتت
العالجيةِ ،
لهم فعالية ُخالصة نبتة  .Artemisia annuaومن ثم،
ففي عام  ،1972نجح العلماء في عزل مادة أ
االرتميسينين
النقية من تلك النبتة.
يقول يي راو ،عالم أ
االعصاب في جامعة بكين في بكين،
الذي قام ببحث ِاكتشاف أ
االرتيميسينين« :أنا سعيد للغاية
أ
باالمر ..هي حقًّا تستحق الفوز» ،إال أنه كان هناك بعض
الجدل الدائر حول استحقاق نسب االكتشاف لتو ،كما يقول
راو ،فهي لم تفُز بأي جائزة مهمة داخل الصين ،ولم تخترها
أي من أ
االكاديميتين الكبيرتين الصينيتين ،ال أكاديمية الصين
للعلوم ،وال أكاديمية الصين للهندسة.
أشخاصا آخرين شاركوا
ويضيف راو« :على الرغم من أن
ً
واضحا بال شك ّأن تو هي َمن قادت
في االكتشاف ،إال أنّه كان ً
تقديرا ً
عادال في الصين».
العمل ..لكنها لم تلق
ً
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في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

من جانبه يقول ستيفن وارد ـ من كلية ليفربول لطب
المناطق المدارية في المملكة المتحدة ـ إن أ
االرتيميسينين
قد «أنقذ ماليين أ
االرواح» .ويضيف ً
قائال إن عمل كامبل
معا مجموعة من المركّبات المعروفة
وأومورا ،اللذين اكتشفا ً
باسم أ
«اال ِف ْرمكتينات»  ،avermectinsالتي تقتل الدودة
المدورة الطفيلية التي تسبب التهابات ،مثل العمى ال َّنهري،
وداء الخيطيات الليمفاوي ،قد أسهم في حماية الماليين
من المرض.
أثناء عمله في اليابان ،قام أومورا بعزل سالالت من
أن لها
بكتيريا التربة  ،Streptomycesكان يُعرف عنها ّ

مواصفات مضادة للجراثيم .وفي عام  ،1974قام باستخراج
كائن مهم من التربة بالقرب من ملعب للجولف ،وأرسله
مع كائنات أخرى إلى فريق يقوده كامبل في «معهد ميرك
أ
لالبحاث العالجية» في راهويي بوالية نيو جيرسي( .في عام
متعاقدا على
 ،1973كان المعهد الذي يعمل فيه أومورا
ً
مشاركة بحثية مع ميرك).
َومن ثم ،قام فريق كامبل بعزل مادة أ
االفرمكتين من مزارع
ليطورها إلى
البكتيرياّ ،
وعدل بنية أحد أكثر المركّبات الواعدةّ ،
عقار «إيفرمكتين» .وفي عام  ،1987أعلن معهد «ميرك» عن
استعداده للتبرع بالعقار لكل َمن يحتاجه لعالج العمى النهري.

وبعد عقد من الزمن ،بدأت الشركة في التبرع بالعقار لعالج
أيضا .وبذلك ..تتبرع «ميرك» كل
داء الخيطيات الليمفاوي ً
عام بحوالي  270مليون عالج بالعقار ،حسب تصريح برنامج
«ميكتيزان» للتبرع في ديكاتور بوالية جورجيا.
يشير وارد إلى أن جائزة «نوبل» هذا العام تسلط الضوء
على القبول العالمي أالهمية عدوى الطفيليات ،أ
والمراض
المهملة بشكل عام .ويقول« :قد يعيدنا
المناطق المدارية َ
التنوع الهائل في المنتجات
أن
فكرة
ذلك إلى التركيز على
ُّ
الموجودة في البيئة الطبيعية هو نقطة بداية ممتازة
أ
الكتشاف االدوية»■ .

جائزة نوبل

عملية قلب النيوترينو تفوز بجـائزة الفيـزياء
تغير هويات الجسيمات دون الذرية.
فيزيائيان يتقاسمان جائزة «نوبل» ،لح ِّلهما لغز ُّ
REUTERS/KYODO N

إليزابيث جيبني ،وديفيد كاستلفيتشي

حصل باحثان على جائزة «نوبل» للفيزياء لهذا العام،
السهاماتهما في إثبات تأرجح النيوترينوات بين أ
االنواع أو
إ
«النكهات» المختلفة أثناء تنقلها ،الذي أثبت بدوره أن تلك
الجسيمات المر ِاوغة لها كتلة.
تقاسم الجائزة كل من تاكاكي كاجيتا من جامعة طوكيو،
وآرثر ماكدونالد من جامعة كوينز في كينجستون بكندا،
وذلك من جراء اكتشافاتهما مع فريقيهما أثناء عملهما
في كاشفين عميقين للنيوترينو تحت أ
االرض :عمل كاجيتا
في كاشف النيوترينو «سوبر-كاميوكاندي» في هيدا في
اليابان ،وعمل ماكدونالد في مرصد النيوترينو «سادبوري»
في كندا.
تناضل فيزياء الجسيمات بنموذجها التقليدي ـ الذي يُعد
حاليا ـ لتفسير امتالك
أفضل شرح لجسيمات الكون وقواه ًّ
النيوترينوات للكتلة.
لذا ..أثارت اكتشافات الفريقين في عامي  1998و2001
موجة من التجارب الجديدة التي تسعى لتحديد خواص
النيوترينو .فحسب قول دانييل هوبر ،عا ِلم الفيزياء
النظرية في جامعة شيكاغو في إلينوي« :عدا جسيم «هيجز
بوزون» ،يمكنني القول إن هذا االكتشاف هو أ
االعظم في
فيزياء الجسيمات خالل الثالثين عاما أ
االخيرة».
ً
تُ َع ّد النيوترينوات أكثر الجسيمات وفرة في الكون بعد
الفوتونات؛ حيث في كل ثانية تتدفق المليارات منها في كل
سنتيمتر مكعب من أ
االرض ،إال أنها تتفاعل بشكل ضعيف
مع المواد أ
االخرى .ولذلك ..ال نعرف عنها سوى القليل.
في الستينات ،ظهرت أول إشارة إلى كون النيوترينوات
في الواقع هي أغرب مما هو متوقَّع ..إال أن تجربة أُجريت
في منجم ذهب «هومستيك» في جنوب داكوتا وضعتنا
أمام لغز محير :فقد كشفت عن تدفق نيوترينوات من
االلكترونات من الشمس بشكل أقل مما توقَّعه واضعو
نوع إ
النظريات .و(الحقًا ،حصل ريموند ديفيس ـ الذي قاد
تجربة «هومستيك» ـ بجانب ماساتوشي كوشيبا من
جامعة طوكيو على نصف جائزة «نوبل» للفيزياء لعام
 ،2002بسبب تطويره لتقنيات الكشف عن النيوترينوات
في الفضاء).
بدأ أعضاء فريق كاجيتا توضيح هذا اللغز في عام

تكاكي كاجيتا ،وآرثر ماكدونالد يتقاسمان جائزة نوبل للفيزياء لعام .2015

 ،1998حين سجلوا إمكانية تغيير النيوترينوات لنكهاتها،
بينما تتنقل من مكان إلى آخر ،حيث بدا لهم أن جسيمات
ميون الناتجة عن تصادم أ
االشعة الكونية بالغالف الجوي
أ
لالرض تختفي في طريقها إلى كاشف «سوبر-كاميوكاندي»،
يتكون من خزان فوالذي مملوء بالماء النقي ،يقع في
منجم للزنك.
كافيا اكتشاف
يكن
لم
قاطع،
بشكل
ذلك
والثبات
إ
ً
أيضا إظهار عملية
النيوترينوات المختفية فحسب ،بل ً
تحولها إلى نكهات أخرى .ففي عام  ،2001وباستخدام
خز ُّان الماء في المنجم الذي يقع تحت سطح أ
االرض بأكثر
من  2000متر ،أعلن فريق «سادبوري» أن النيوترينوات
تتأرجح بين النكهات المختلفة أثناء سفرها من الشمس
إلى أ
االرض.
فعوضا
كان لذلك االكتشاف مجال واسع من التطبيقات..
ً
عن اعتقاد أن نكهات النيوترينوات الثالث ليس لها كتلة،
باالحرى ليس لها كتلة ثابتة ،يعتقد الفيزيائيون آ
أو أ
االن أن
النيوترينوات ال بد أنها مكونة من مزيج  -أو تراكبات كمية –
من حاالت الكتلة الثالث المختلفة ،التي تتغير ِن َسبها أثناء
تنقل الجسيمات .وقد يقود الكشف عن خواص النيوترينو
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والمادة المضادة له  -النيوترينو المضاد  -إلى ف ْهم العلم
الفيزيائي وراء النماذج التقليدية ،حسب قول أندريه روبيا،
عا ِلم فيزياء النيوترينو في المعهد الفيدرالي السويسري
للتكنولوجيا بزيوريخ.
ويضيف« :نحن نعتقد أن الفروق بين طرق تأرجح
النيوترينوات والنيوترينوات المضادة ـ على سبيل المثال
ـ هي أفضل تفسير محتمل لدينا ،بسبب سيادة المادة في
الكون اليوم ،وليس المادة المضادة»■ .
تصحيح

ورد لدينا تصحيح بشأن اقتباس من موضوع سابق،
بعنوان «سر الميتوكوندريا» في قسم «تحقيقات
أخبار» ،نُ شر في عدد نوفمبر الماضي (Nature
 ،)525, 444–446; 2015إذ جاء فيه أن «معايير
اختبار الشامبو تبدو أشد قسوة»؛ حيث نَ َس ْبنا ذلك
االقتباس إلى تيد مورو ،عالِ م األحياء التطورية،
بينما كان تيد ـ في واقع األمر ـ يصف كالم باحث آخر
في هذا الصدد ،وال يتحدث عن رأيه الشخصي.
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء
ﺗﺤﺪي ّ
اﻟﺒﻠﻮرة

ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺠﺰيء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻮرة ﺻﻌﺒﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺪد ﺧﻮاص اﻟﺠﺰيء.
OH
–Cl
O
H2O

S
+

H2N
NH2

ﺗﺘﻜﺮر اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻠّ ﻮرﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻮاص اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ،
واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰيء.

ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻳﺤﺮز اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻮن
ً
اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺮاص ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.

ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰيء ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﺬرات ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد.

كيمياء

برنامﺞ ﺣاسوبي يتن َّبأ
بالب َنى البلورية
ِ

اص
نجح الكيميائيون
في إنجاز مهمة صعبة للغاية ،وهي التنبؤ بالكيفية التي سوف تتر ّ
أ
بها الجزئيات في االبعاد الفراغية الثالثة.

إليزابيث جيبني

إذا ما رسمت بنية جزيء عضوي على سطح منديل ورقي،
فقد يغيب عنك أن هناك ماليين الطرق التي يمكن أن
تتراص بها مثل هذه الجزيئات في البنية البلّورية ثالثية
أ
االبعاد .وفي الوقت الحاضر ،تمكَّن تحالف مكون من عشرات
الكيميائيين ومبرمجي الحواسب من النجاح في التنبؤ بالبنية
ثالثية أ
االبعاد لخمسة جزيئات عضوية معقدة التركيب
أ
«ذات خواص شبيهة باالدوية» ،وذلك بدون أن يستخدموا
سوى خريطة ثنائية أ
االبعاد ،توضح ارتباط الذرات ببعضها
االنجاز ـ الذي أُعلن عنه في يوم  27أكتوبر
البعض .هذا إ
الماضي في ورشة عمل في كمبريدج بالمملكة المتحدة ـ
يم َّهد الطريق لبرنامج حاسوبي ،سوف يتمكن من خفض
االدوية والمنتجات الكيميائية أ
تكلفة تصميم وتصنيع أ
االخرى،
أ
كما أنه سوف يوسع من فهمنا الساسيات الكيمياء.
تحدد البنية البلورية للجزيئات خواصها (انظر« :تحدي
ِّ
االدوية أ
البلّورة») .ففي عام  ،1998تعلمت شركة أ
االمريكية
«أبوت البوراتوريز»  Abbott Laboratoriesهذا الدرس
بصورة قاسية ،وذلك عندما اضطرت للتوقف عن إنتاج
كبسوالت عقار «ريتونافير» ،الذي يُستخدم في عالج فيروس
نقص المناعة البشرية المكتسبة؛ أالن هذا العقار بدأ في
التحول إلى بنية بلّورية غير متوقعة أثناء عملية التصنيع.
والبنية البلورية التي يتخذها الجزيء هي ـ في العادة ـ أقل
ِالب َنى الممكنة طاقةً  ،غير أن التنبؤ بصيغة هذه البنية أالي
جزيء يُ َع ّد بمثابة «مهمة صعبة للغاية» ،حسب تعبير كولن
جروم ،المدير التنفيذي لمركز كمبريدج للبيانات الخاصة
بعلم البلّورات (.)CCDC
وحتى عندما يتعرف الكيميائيون على صيغة ترابط
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الذرات ،فإن الذرات ال تزال قادرة على الحركة في اتجاهات
مختلفة ،بسبب مقدرة الروابط بين ذرة وأخرى على االنحناء
والدوران في اتجاهات ال تُحصى .ويمكن أن تتراص الذرات
بعدد كبير من الطرق ،حيث «يشبه أ
االمر البحث عن إبرة
في كومة قش مهولة الحجم» ،حسب تعبير أنتوني رايلي،
عالم الكيمياء البنيوية في مركز .CCDC
ومنذ عام  ،1999نظَّم مركز  CCDCست منافسات،
تعرف باسم :االختبار أ
االعمى لطرق التنبؤ ِبب َنى البلّورات
ُ
العضوية .وال ينظر منظمو هذه
المسابقة إليها على أنها منافسة« ،أخيرًا َت َم َّك ّنا
نهايتها الفوز ،أو الخسارة ،بل على من استبعاد
ِ
ُ
أنها مجهود تعاوني ضخم؛ لمقارنة
ستخدم من
الم
نقاط قوة أحدث التقنيات .يقول المعادلة».
المشاركة
جروم« :تمثل المجموعات
ِ
تقريبا كل مجتمع الباحثين العاملين على موضوع التنبؤ
ً
المستخدمة هي أفضل ما
بالب َنى البلورية ،كما أن الطرق
َ
ِ
تم التوصل إليه».
عاد ًة ما تستغرق هذه المسابقة ما يزيد على فترة عام
كامل ،كما أنها تطرح مسألتين رئيستينً :
أوال ،يتحتم أن
تتوصل الفرق المتنافسة إلى قائمة بكل الصيغ الممكنة
جري ِف َرق
التي يمكن أن تنتظم بها الجزيئات في البلّورة .وتُ ِ
حسابات تقريبية لطاقة كل صيغة؛ لكي تتمكن من استبعاد
االمر الذي يستغرق مئات آ
بعضها ،أ
االالف من ساعات عمل
الحواسب؛ بينما تقوم مجموعات أخرى بالتخمين «وتوليد»
صيغ فراغية معينة ،عن طريق التكرار؛ بغرض الوصول إلى
وثانيا ،في المرحلة
الهيئات الفراغية المحتملة بصورة أسرعً .
التالية ،تأخذ المجموعات المتنافسة القوائم القصيرة التي
تم االتفاق عليها ـ والتي قد يتم تجميعها بواسطة مجموعة

أخرى ـ ثم تجري حسابات أكثر دقة لطاقة كل بنية فراغية،
أ
االمر الذي ينتج عنه التوصل إلى ترتيب للصيغ الممكنة.
أ
أنتجت المنافسة االخيرة ،التي شملت  25فريقًا  -بزيادة
 10فرقاء عن المنافسة السابقة التي أجريت في عام 2010
ضخما في النتائج» ،حسب قول جروم .كما كانت
 «تحس ًناً
الجزيئات التي تم اختيارها «صعبة ومن أنظمة واقعية» ،ومن
العينة ذات الحجم والتعقيد الذي يجعلها موضع اهتمام
شركات أ
االدوية .وقد شملت المنافسات السابقة جزيئات
مرنة ،أو مركبات ذات أجزاء متعددة ،بينما دمجت منافسة
هذا العام هذه الخصائص في هذه الجزيئات نفسها؛ بهدف
موحد ،حيث طُلب من المشاركين أن يقوموا بالتنبؤ ،ال ببنية
َّ
مستقرة واحدة فحسب ،بل بكل الصيغ المستقرة للمركّب،
التي تعرف باسم أ
«االشكال البلّورية المتعددة».
ُ
تم حل المشكلة

المشاركة على قدر التحدي ،حيث إنه في
كانت الفرق
ِ
ورشة كمبريدج ،أعلن مركز  CCDCأن كل المركّبات الخمسة
المستهدفة ،وأشكالها البلّورية المتعددة ،ظهرت على أ
االقل
في إحدى القوائم القصيرة التي تم استنتاجها باستخدام
الطرق المختلفة .وسوف تُنشر ورقة علمية تحتوي على
النتائج الكاملة لهذا العمل في عدد خاص من دورية Acta
.Crystallographica Section B
وإضافة إلى ما سبق ..فإن فريقًا بقيادة ماركوس نيومان
في الشركة أ
االلمانية «أفانت جراد ماتيريالس سيميوليشن»
 Avantgarde Materials Simulationفي مدينة فرايبورج
تضمن الحل الصحيح للمركبات المستهدفة في كل
قد َّ
القوائم القصيرة التي توصل إليها .ولو َو َّحد هذا الفريق
مجهوداته مع الفريق آ
االخر ـ الذي يقوده عالم الكيمياء
النظرية ألكسندر تيكاتشينكو في معهد فريتز هابر في برلين،
والذي حصل على الدرجات الكاملة في مرحلة الترتيب ـ لكان
معنى هذا أن الفريقين قد حصال على الدرجات الكاملة في
المرحلتين لكل الجزيئات المستهدفة .هذا ..ولم يحصل أي
فريق على مثل هذه النتائج قط في تاريخ هذه المنافسة.
يقول نيومان في هذا الصدد« :عندما تنظر إلى ما أنجزته،
ً
معقوال أن نزعم أن
وما تمكَّن تيكاتشينكو من إنجازه ،يصبح
أ
وضح لنا أن مشكلة التنبؤ بالبنية البلورية
هذا االختبار االعمى َّ
للمركبات العضوية قد تم حلها بدرجة كبيرة».
وعلى غير ما كان عليه الحال في االختبارات العمياء
السابقة ،وضع كل فريق من الفرقاء ـ ومنها فريقا نيومان،
وتيكاتشينكو ـ إسهام التداخالت المتعلقة بميكانيكا الكم في
طاقة ِالب َنى المختلفة في الحسبان بدرجة أكبر .وبصورة خاصة،
استخدم تيكاتشينكو طريقة نُشرت قبل عام واحد فحسب،
تشمل استخدام هذه التداخالت على مدى أكبر مما كان عليه
الحال سابقًا .كذلك يقول نيومان إن برنامجه الحاسوبي فريد
في كونه يتخذ كل قراراته بنفسه؛ حيث تتطلب غالبية البرامج
أ
االخرى أن يقوم البشر باتخاذ القرارات ،بعد أن ينتهي الحاسب
ستخدم من
من إجراء حساباته،
الم ِ
و«أخيرا تَ َمكَّ ّنا من استبعاد ُ
ً
المعادلة» ،حسب قول نيومان.
آ
االنجاز
وبرغم أن االخرين يتفقون مع من يقول إن هذا إ
المشترك يشكل عالمة فارقة في هذا المجال ،إال أنهم ليسوا
مستعدين بعد لالإعالن عن االنتهاء من حل مشكلة التنبؤ بكل
ِالب َنى البلّورية بصورة نهائية .وفي هذا الصدد تقول سالي
برايس ،عالمة الكيمياء النظرية في يونيفيرستي كوليج لندن:
«هذا ال يعني أنهم حلوا مشكلة التنبؤ بكل ِالب َنى البلّورية
للمركّبات العضوية».
باالحباط من رفض نيومان
وهناك علماء آخرون يشعرون إ
االعالن عن شفرته الحاسوبية ،حيث خاطب ورشة العمل
إ
ً
قائال« :في اليوم الذي أحصل فيه على معاش تقاعد
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في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

مضمون ،سوف أتكلم عن هذه الشفرة بال قيود» .وهذا أ
االمر
يصعب من مهمة العلماء الراغبين في تطوير النتائج
سوف ِّ
توصل نيومان إليها .تقول كلير إدجمان ،عالمة الهندسة
التي َّ
الكيميائية في جامعة إمبريـال كوليج لندن :التي شاركت
في الورشة« :في حقيقة أ
االمر ،نحن ال نعرف الطريقة التي

تعمل بها شفرة البرنامج الحاسوبي ،إال أنني أتفهم عدم
رغبته في إطالعنا على مزيد من التفاصيل».
يخطط تيكاتشينكو ،ونيومان في الوقت الحالي للعمل
معا ،حيث يقول تيكاتشينكو« :مجال اهتمامي هو ف ْهم
ً
االدوات للمهتمين أ
االشكال البلّورية ،وتوفير أ
تعدد أ
باالمر،

NASA/JPL

درجات اللون األزرق في هذه الصورة لكوكب الزهرة تكشف عن تباينات في السحب المحيطة بالكوكب.

الفضاء

«ناسا» تختار المرشحين
النهائيين
كوكب الزهرة والكويكبات يصالن إلى القائمة القصيرة لبعثات الكواكب.
ألكسندرا ويتز

برز كوكب الزهرة والكويكبات على قمة وجهات «ناسا»
الستكشاف الكواكب في المستقبل .وفي  30سبتمبر الماضي،
أعلنت الوكالة قائمة قصيرة مكونة من خمسة متنافسين على
بعثاتها من الفئة «ديسكفري»  ،Discoveryالبالغ قيمتها 500
مليون دوالر أمريكي.
كوكب
المقترحة
بعثات
الخمس
من
اثنتان
سوف تستهدف
َ
الزهرة ،الذي لم تزره «ناسا» أالكثر من عقدين ،حيث ستقوم
مركبة مدارية السلكية برسم خرائط لسطح الكوكب المحاط
بالسحب من أعلى ،بينما سيهبط مسبار الغالف الجوي
خالل طبقات الضباب مباشرة« .إنها خيارات مثيرة للغاية،
وتركز على جرم لم يحظ بالكثير من االهتمام» حسب قول
ستيفن هاك ،عا ِلم الكواكب بجامعة كيس ويسترن ريزيرف
في كليفالند ،أوهايو.
تتضمن مفاهيم بعثات الكويكبات تليسكوبًا للبحث عن
االجرام الخطرة بالقرب من أ
أ
االرض ،وزيارة لكويكب «سايكي»
 Psycheالغريب الغني بالمعادن ،وجولة بأربعة كويكبات
قريبا من كوكب المشترى .وسوف
«تروجان»  ،Trojanتدور ً

تعطي وكالة «ناسا» كل بعثة من البعثات المقدمة  3ماليين
دوالر؛ لتطوير أفكارها إلى أبعد من ذلك .وبحلول سبتمبر
 ،2016سوف تختار الوكالة بعثة واحدة ـ أو اثنتين ،لو سمحت
الميزانية ـ لتحلِّق في النهاية (بدأت وكالة الفضاء بقائمة من
 27بعثة مرشحة).
شهورا من االنتظار والترقب لكثير من علماء
توج االختيار
ً
الكواكب بالواليات المتحدة ،الذين قدموا أفكارهم منذ فبراير
الماضي .يقول هارولد ليفيسون ،عا ِلم الكواكب بمعهد أبحاث
مقترح
الجنوب الغربي في بولدر ،بوالية كولورادو ،الذي يترأس َ
ً
مذهال .لقد تلقيت
يوما
بعثة كويكبات «تروجان»« :كان ً
المكالمة أثناء قيادتي السيارة ،وأنا في طريقي إلى العمل.
وقد اضطررت إلى إيقاف السيارة».
من حيث المبدأ ،منافسة «ديسكفري» مفتوحة أ
لالفكار
المقترحة لزيارة أي هدف في المجموعة الشمسية ،بخالف
أ
االرض والشمس .ومن بين مفاهيم البعثات المقترحة ،التي
خسرت في النهاية ،كان اقتراح مرور خاطف لمركبة فضائية
بالبراكين المندلعة على قمر المشترى «أيو»  ،Ioواقتراح آخر
بتحليل أ
االعمدة الدخانية المنبعثة من قمر زحل «إنسيالدوس»
واعدا لوجود حياة
 ،Enceladusالذي يعتبره الكثيرون مكانًا ً
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بينما اهتمام نيومان تجاري في المقام أ
االول ،إال أنني على
ثقة من إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة ».وفي الوقت
ذاته ،يعمل كل من برايس ،ونيومان مع مجال الصناعة
ستخدم فيها حسابات التنبؤ
على الكيفية التي يمكن أن تُ َ
أ
في تطوير االدوية■ .

خارج كوكب أ
االرض .كما كان على الهامش عدة مقترحات
المذَ نَّبات ،وثالثة تركز على أقمار المريخ.
لدراسة ُ
أربعا من الخمس بعثات على القائمة
السيدات
تقود
ً
القصيرة .فسوزان سمريكار ،التي تعمل في «مختبر الدفع
النفاث»  JPLفي باسادينا ،كاليفورنيا ،ترأس بعثة «فيريتاس»
 VERITASلرسم خرائط الزهرة بدقة أعلى ،وفي ترددات
السلكية مختلفة عن بعثة «ناسا» «ماجالن» Magellan
التي انطلقت في أوائل التسعيناتّ .أما لوري جالز ،التي
تعمل في مركز جودارد لرحالت الفضاء التابع لـ«ناسا» في
جرينبيلت ،ميريالند ،فهي تقود تطوير مسبار سوف يهبط
مجريًا
خالل الغالف الجوي للزهرة لمدة ساعة
ً
تقريباِ ،
القياسات في طريقه.
وأبعد من ذلك في المجموعة الشمسية ..ترأس عالمة
الكواكب ليندي إلكينز تانتون مقترح الدفع لزيارة الكويكب
بدائيا غير مكتمل ،حيث تجرد من
كوكبا ًّ
«سايكي» .وهو يمثل ً
طبقاته الصخرية الخارجية ،ليكشف عن قلبه المعدنيّ .إن
«سايكي هو اللب الوحيد على إاالطالق ،الذي يمكن للجنس
البشري رؤيته» ،حسب تعبير إلكينز تانتون ،التي تعمل في
جامعة والية أريزونا في تيمبي .وتضيف« :لقد زرنا أجر ًاما
معدنيا».
جرما
غازية ،وصخرية ،وثلجية ،لكننا لم نزر ً
أبدا ً
ًّ
ومن المخطط أن تنطلق بعثة «سايكي» في عام  ،2020لتصل
في عام .2026
أما بعثة «لوسي»  ،Lucyالخاصة بهارولد ليفيسون ـ
المسماة على اسم حفرية إاالنسان البدائي الشهيرة ـ فسوف
تحلِّق عبر حزام الكويكبات الرئيس ،في طريقها لزيارة كويكبات
جيدا بعد
«تروجان» .فهذه الصخور الفضائية التي لم نفهمها ً
تقاسم المشترى في مداره ،ولكنها قد تكون نشأت أبعد من
ذلك في المجموعة الشمسية .ويقول ليفيسون في هذا الصدد:
«هناك تنوع كبير في هذه الفئة .وهذا التنوع يخبرنا بالكثير عن
تطور المجموعة الشمسية» .وسوف تنطلق بعثة «لوسي» في
عام  ،2021وتصل إلى نهاية مهمتها في عام .2032
ستخدم بعثة الكويكبات «نيوكام» NEOCam
وسوف تَآ ِ
االجرام القريبة من أ
تصوير أ
منظارا
رض)
اال
(اختصارا اللة
ً
أ ً
باالشعة تحت الحمراء؛ للبحث عن الكويكبات الصغيرة
ً
محتمال ،وذلك بقيادة إيمي مينزر،
خطرا
والخافتة ،التي تمثل ً
التي تعمل في مختبر الدفع النفاث .وقد مرت الفكرة بعملية
االختيار «ديسكفري» مرتين من قبل؛ حيث رفضت وكالة «ناسا»
االقتراح في عام  ،2006ولكنها أعطت مينزر ً
تمويال في عام
2010؛ لتطوير كواشف بمنظار أ
االشعة تحت الحمراء .تقول
مينزر« :نريد حقًا أن نعثر على بعض الكويكبات؛ لتسوية
مسألة ما إذا كان أحدها متج ًها نحونا ،أم ال».
ورغم أنه من المفترض إطالق بعثات «ديسكفري» كل
عامين ،إال أن المرشحين الحاليين هم أول َمن اختير منذ
عام  .2010وتشتمل بعثات «ديسكفري» الحالية على مركبة
الفضاء «دون»  ،Dawnالتي تدور حول الكويكب «سيريس»
 ،Ceresوكذلك تشتمل على تليسكوب «كبلر» ،Kepler
الذي يبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية .وتخطط
««ناسا»» إالطالق مركبة «ديسكفري» الفضائية القادمة المسماة
«إنسايت»  InSightفي مارس المقبل ،حيث ستضع المركبة
مقياسا للزالزل على سطح المريخ■ .
ً
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علم القياس

تجـارب إعـادة تعييـن
الكيلوجـرام تتـالقى أخيـ ًرا
بعد بضع سنوات حافلة باالختالف ،تتوافق النتائج في الوقت المناسب؛ للوفاء بالمهلة
التي تنتهي في عام .2018
إليزابيث جيبني

يعمل علماء القياس منذ عقود على إحالة أسطوانة «لو
وااليريديوم
جراند-ك» إلى التقاعد ،وهي أسطوانة البالتين إ
تعين قيمة الكيلوجرام ،والموضوعة
التي ظلت لمدة ً 126
عاما ِّ
خارج باريس .ويبدو آ
االن أن لدى
في قبو شديد الحراسة
الباحثين أخيرا البيانات الالزمة الستبدال أ
االسطوانة بتعيين
ً
قائم على الثوابت الرياضية.
يأتي هذا التطور في الوقت المناسب؛ ليكون الكيلو جرام
ضمن عملية إعادة تعيين لوحدات أوسع نطاقًا  -بما في ذلك
وحدة أ
االمبير ،والمول ،والكلفن  -مقرر إجراؤها في عام .2018
وكان من المقرر في أكتوبر الماضي اجتماع «اللجنة الدولية
أ
لالوزان والمقاييس»  CIPMفي باريس؛ لدراسة الخطوات
المقبلة ،وتقليب الرأي فيها على كل الوجوه .يقول ديفيد
نيويل ،الفيزيائي الذي يعمل في «المعهد الوطني أ
االمريكي
للمعايير والتكنولوجيا» NISTفي جايثرسبيرج ،بوالية ميريالند:
تتويجا لجهود مكثفة ممتدة
«إنها لحظة رائعة ،حيث تُعتبر ً
في كل أنحاء العالم».
والكيلوجرام هو الوحدة الوحيدة بنظام الوحدات الدولي
 SIالتي ال تزال تستند إلى جسم مادي .وعلى الرغم من وجود
تجارب مشروحة في سبعينات القرن الماضي ،يمكنها تعيين
الكيلو جرام من حيث الثوابت أ
االساسية ،إال أنه في العام
الماضي فحسب حققت فرق بحثية نتائج تتسم بالدقة
والتوافق الكافيين لالإطاحة بالتعيين المادي للكيلوجرام،
وذلك باستخدام أسلوبين مختلفين .وإعادة تعيين الكيلوجرام
لن تجعله أكثر دقة ،لكنها ستجعله أكثر استقر ًارا .فالجسم
المادي بمرور الوقت قد يفقد أو يكتسب ذرات ،أو قد يتلف،
لكن الثوابت تبقى كما هي .كما سيسمح التعيين القائم على
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الثوابت ـ من الناحية النظرية على أ
االقل ـ بإتاحة القياس
المضبوط للكيلوجرام أالي شخص في أي مكان على هذا
الكوكب ،ال أالولئك الذين يمكنهم الوصول آمنين إلى فرنسا
فحسب ،حسب قول ريتشارد ديفيز ،الرئيس السابق لقسم
الكتلة بالمكتب الدولي أ
لالوزان والمقاييس  BIPMفي سيفر
بفرنسا ،حيث تستضيف الكيلوجرام المعدني.
في عام  ،2011وافقت اللجنة الدولية أ
لالوزان والمقاييس
بشكل رسمي على صياغة الكيلوجرام في ضوء ثابت بالنك،
الذي يربط طاقة الجسيم بتردده ،ويربطه من خالل المعادلة
 E = mc2بكتلته .ويعني هذا أول تعيين لقيمة ثابت بالنك
باستخدام التجارب على أساس الكيلوجرام المعياري الحالي،
ثم استخدام هذه القيمة لتعيين قيمة الكيلوجرام .وتوصي
لجنة  CIPMالمعنية بالكتلة
باتفاق ثالثة قياسات مستقلة «أعتق ُد أن كل
لثابت بالنك ،يَستخدم اثنان منها عالِم قياس يشعر
أسلوبين مختلفين.
بالقلق ،فماذا لو لم
أحد أ
فريق
ابتدعه
االسلوبين
تتالق القياسات؟».
دولي ،يُعرف باسم مشروع
«أفوجادرو» ،وينطوي على حساب عدد الذرات في كرتي
سيليكون  ،28كلتاهما تزنان وزن الكيلوجرام المعياري نفسه.
وهذا يتيح لهم حساب قيمة ثابت أفوجادرو ،التي يحولها
الباحثون إلى قيمة ثابت بالنك .ويَستخدم أسلوب آخر
جها ًزا يُسمى «ميزان وات» إاليجاد قيمة ثابت بالنك عن طريق
وزن كتلة اختبار تمت معايرتها وفقًا للكيلوجرام المعياري،
ومقابلتها بقوة كهرومغناطيسية مكافئة لقيمة الوزن .وقد ثبت
أن التوصل إلى اتفاق أمر صعب ،حتى فكَّر بعض الباحثين في
أوائل عام  2011في حل بسيط ،وهو ْأخذ متوسط قياسات
جهازين مختلفين (انظرNature http://doi.org/cjzwdn; :

Steele, A. G. et al. Metrologia 49, L8–L10 (2012).
Schlamminger, S. et al. Metrologia 52, L5–L8 (2015).
Sanchez, C. A. et al. Metrologia 52, L23 (2015).
Mana, G. et al. J. Phys. Chem. Ref. Data 44, 031209
(2015).

1.
2.
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نسخة طبق األصل من كتلة الكيلوجرام المعيارية ،المقرر أن يحل محلها تعيين قائم على الثوابت.

ويعبر ديفيز عن مخاوفه ً
قائال« :أعتقد أن كل عا ِلم
ِّ .)2011
قياس يشعر بالقلق ،فماذا لو لم تتالق القياسات؟».
مثل هذا القلق ليس ضروريًّا ،وذلك بفضل ثالث سنوات
من العمل المكثف ،حسب قول يواخيم أولريش ،رئيس
المعهد الوطني أ
االلماني للمقاييس  PTBفي براونشفايج ،حيث
ينسق مشروع أفوجادرو ،ويترأس اللجنة االستشارية حول
الوحدات في لجنة  .CIPMوجاءت أول عالمة على التقدم،
بعدما قام مختبر علم القياس والمعايير في أوتاوا ـ المنبثق
عن المجلس الوطني للبحوث في كندا  NRCـ بشراء وإعادة
بناء ميزان وات ،الذي ُش ِّيد ً
أصال في مختبر الفيزياء الوطني
للمملكة المتحدة في تدينجتون .وفي المختبر الجديد ،أخذ
فريق المجلس الوطني للبحوث الجديد في حسبانه بعض
أ
االخطاء المنهجية المتوقعة ،التي ال تؤخذ في االعتبار،
1
ونُشرت النتيجة في يناير  ،2012حيث اقتربت من نتيجة كرة
السيليكون في مشروع «أفوجادرو».
وبرغم تلك النتائج ..ظلت النتيجة آ
االتية من «المعهد
الوطني أ
االمريكي للمعايير والتكنولوجيا» كأنها نتيجة شاذة،
حسب قول نيويل ،رئيس مجموعة العمل للثوابت الطبيعية
باللجنة الدولية لبيانات العلوم والتكنولوجيا  ،CODATAالتي
توفر أفضل قيمة للثوابت ،مثل ثابت بالنك ،كل أربع سنوات،
بعد أخذ نتائج كل التجارب التي أجريت بشأن الثوابت في
جديدا
االعتبار .ويضيف نيويل« :لقد جلبنا فريق بحث
ً
بالكامل ،وتحققنا من كل المكونات ،واختبرنا كل أ
االنظمة» .ولم
أبدا على سبب الخالف ،ولكن في أواخر عام ،2014
يعثروا ً
حقَّق 2فريق المعهد الوطني أ
االمريكي للمعايير والتكنولوجيا
توافقًا مع االثنين آ
االخرين ،3,4اللذين قلَّصا في الوقت نفسه
عدم يقينهما النسبي في حدود المستويات المطلوبة .وفي
أغسطس  ،2015عندما نشرت مجموعة  CODATAآخر قيمة
لثابت بالنك ،فإن عدم اليقين كان  12جز ًءا في المليار ،وهو
ما يزيد ً
قليال على ربع قيمته في تقرير  CODATAالسابق ،ويقع
في حدود متطلبات لجنة .CIPM
كان من المقرر أن تناقش لجنة  CIPMتحركاتها المقبلة خالل
اجتماعها في مكتب  BIPMيومي  15و 16أكتوبر الماضي،
ليشمل ذلك مناقشة مسودة القرار المتوقع صدوره بإعادة
تعيين قيمة وحدة أ
االمبير ،والمول ،والكلفن ،والكيلوجرام،
أ
وذلك خالل المؤتمر العام لالوزان والمقاييس في عام .2018
وما زال مكتب  BIPMيعمل على بروتوكول يسمح للفرق البحثية
باستخدام التعيين الجديد للكيلوجرام ،دون اضطرار للوصول
إلى ميزان وات ،أو كرة السيليكون.
وال يزال هناك مجال للمفاجأة .فالفرق البحثية لديها من
الوقت حتى  1يوليو  2017فحسب ،لنشر المزيد من البيانات،
قبل تثبيت قيمة ثابت بالنك ،واعتمادها .وقبل هذا الموعد،
يخطط فريق أولريش الستخدام دفعة جديدة من الكرات
من روسيا في التجارب التي يأمل أن تؤدي إلى قيم أكثر يقي ًنا
تسبب تباعد النتائج مجد ًدا« ،وعندها
لثابت بالنك ،ولكنها قد ِّ
سنكون في ورطة» ،حسب تعبير أولريش ،الذي يضيف ً
قائال:
«لكنني واثق من أن هذا لن يحدث» .ويوافقه نيويل على رأيه،
ً
قائال« :هذا القطار لديه الكثير من الزخم ،ويجب أن يكون
خطيرا بالفعل».
ا
ئ
شي
يعرقله
الذي
الخطأ
ً
ً
وإذا ثبت أنها صحيحة ،فبحلول عام  ،2018سوف تلحق
كقطعة مكانها المتحف.
أسطوانة «لو جراند-ك» بأداة المتر،
ٍ
ويقول ديفيز عن هذا« :سوف نحتفظ بها ،لكنها لن تحدد أي
آ
شيء بعد االن»■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
PETE OXFORD/MINDEN PICTURES/GETTY

الجوي ( )NOAAسفينة أبحاث ،على متنها علماء كوبيون؛
للقيام بجولة حول الجزيرة .وفي الخامس من أكتوبر
الماضي ،أعلن وزير الخارجية أ
االمريكي جون كيري،
ومسؤولون كوبيون في مؤتمر عن المحيطات في شيلي،
أن البلدين في طريقهما إالتمام خطط التعاون في مجال
أ
واالدارة في المناطق البحرية المحمية.
االبحاث والتعليم إ
وكان من المتوقع االنتهاء من العمل على هذه االتفاقية مع
بداية أكتوبر الماضي ،حسب ما ذكره بيلي كوسي ،المدير
االقليمي لمكتب الوكالة المختص بالمحميات البحرية
إ
الوطنية في مدينة كي ويست بفلوريدا.
المحرك السياسي

سمك القرش  ،Carcharhinus pereziiالموجود في الشعاب الكاريبية ،هو واحد من بين أنواع كثيرة يمكن رصدها في المياه الكوبية.

مزارع سمكية

كوبا تختلق روابط مع الواليات
المتحدة؛ لحماية َسمَ ك القرش
مشاركة بيئية ناشئة.
تغذي العالقات الدبلوماسية ُ
الم َح ّسنة َ
جيف توليفسون

إن دولة كوبا محاطة بسمك القرش ،الذي يقوم الصيادون
باصطياده ،ويتغذى عليه السكان المحليون ،كما تتزايد أعداد
السائحين آ
ومؤخرا ،بدأت هذه الدولة ـ
االتين لمشاهدته.
ً
أ
االشبه بالجزيرة ـ في االستعداد للسيطرة عليه ،وتعزز الجهود
مشاركة بيئية وليدة مع الواليات المتحدة.
التي تبذلها َ
يقول جورج أنجولو-فالديز ،رئيس مجموعة المحافظة
على البيئة البحرية في مركز البحوث البحرية بجامعة هافانا،
أ
واالستاذ الزائر بجامعة فلوريدا في جينسفيل« :هذه خطوة
أ
مهمة إلى االمام بالنسبة إلى كوبا والمنطقة .لقد حان
الوقت لنعمل معا ،ولنحدد أ
االهداف المشتركة في إدارة
ً
الموارد ،ونسعى لتحقيقها».
في  21من شهر أكتوبر الماضي ،أطلقت كوبا خطة
إدارية؛ لوضع أسس للبحوث؛ ومن ثم القوانين المنظِّمة
التي تهدف إلى حماية المجموعات الضخمة من سمك
القرش ،وسمك الرقيطة ،التي لم يتم حصرها بدرجة
كبيرةُ .رصد ما يقرب من  50نو ًعا من سمك القرش من أصل
 100نوع تستوطن البحر الكاريبي وخليج المكسيك في مياه
كوبا ،تشمل بعض أ
االنواع التي تناقصت أعدادها بدرجة
أ
كبيرة في المناطق أ
االخرى ،مثل السمك أبيض االطراف
 ،Carcharhinus longimanusوسمك ماكو طويل الزعانف
 .Isurus paucusوقد استعانت الحكومة الكوبية بمختصين
في علم البيئة ،وباحثين أكاديميين من الواليات المتحدة
ومن بلدان أخرى؛ لوضع هذه الخطة.

يقول روبرت هيوتر ،مدير مركز أبحاث سمك القرش في
مختبر وحوض موتي البحري في ساراسوتا بفلوريدا ،وهو أحد
مهما للتنوع الحيوي
المتعاونين مع علماء كوبا « :أتُ َع ّد كوبا مرك ًزا ًّ
االبحاث بعد إلى الدرجة التي تمكِّ ننا
لسمك القرش ،ولم تصل
من القيام بتقدير أعداد هذا السمك بصورة دقيقة ،إال أننا
نسير في اتجاه تنفيذ الخطة».
يأتي الجزء أ
االكبر من المعلومات المعروفة بخصوص
مجموعات سمك القرش في كوبا من المزارع السمكية ،التي
عادة ما تصطاد سمك القرش بصورة عرضية أثناء عملها
المعتاد .وقامت حكومة
كوبا بالفعل بتحديد مناطق «أخيرًا أق َّرت
بحرية محمية على مساحة الحكومتان على
تمتد بطول  %20من الخط المأل أنهما في الواقع
ً
مباشرة
الساحلي بها ،كما تخطط تعمالن معً ا
لتوسيع هذه الشبكة في على القضايا البيئية».
إطار مساحة المزارع السمكية
الساحلية ،التي تبلغ  70ألف كيلومتر مربع .وبدأت الدولة
المستخدمة في الصيد ،كما أنها
أيضا في تنظيم المعدات
ً
َ
تنظر في أمر تحديد حصص الصيد أالنواع مختلفة من
السمك ،بما فيها سمك القرش.
يقول العلماء أ
االمريكيون والكوبيون إن التعاون بينهما
يساعد على تمهيد الطريق للمزيد من التعاون الرسمي،
إذ أعاد هذان الخصمان القديمان ـ منذ الحرب الباردة ـ
العالقات السياسية فيما بينهما .وفي شهر إبريل الماضي،
أرسلت الوكالة الوطنية أ
االمريكية إالدارة المحيطات والغالف
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بدأ أخصائيو العلوم البيئية أ
االمريكيون في الدفع بفكرة
التعاون مع كوبا؛ للمحافظة على البيئة البحرية ،بعد
انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام  ،2008الذي وعد أثناء
حملته االنتخابية بمثل هذا التعاون .وبدأت االشارات أ
االولى
إ
للتقدم الفعلي في أ
االمر في شهر سبتمبر من عام ،2009
حسب قول دانييل ويتل ،الذي يقود برنامج كوبا لصندوق
دعم حماية البيئة ( ،)EDFوهي مجموعة بيئية ،مقرها في
مدينة نيويورك؛ إذ سمحت الواليات المتحدة حينئذ أالربعة
علماء من كوبا ـ يعمل ثالثة منهم في البحوث البحرية
والساحلية ـ بحضور سلسلة من االجتماعات المنعقدة
هناك .وفي شهر نوفمبر من العام الماضي ،قامت مجموعة
من العلماء الكوبيين ـ من بينهم أنجولو-فالديز ـ بزيارة
وزارة الخارجية ،وااللتقاء بعدد من أعضاء الكونجرس .وبعد
شهر واحد من هذه الزيارة ،أمر أوباما بإعادة العالقات
الدبلوماسية مع كوبا.
وفي إشارة للروابط الناشئة بين البلدين ،يقول ويتل:
«بدأت أ
االمور في التغيير ببطء ..وهنا تأتي أهمية ما أُعلن
أ
أخيرا أقرت الحكومتان على المال أنهما في الواقع
في شيليً :
معا مباشر ًة على القضايا البيئية».
يعمالن ً
يحاول كذلك صندوق دعم حماية البيئة ومجموعات
المحافظة أ
االخرى بناء سبل تعاون بين كوبا والمكسيك
والواليات المتحدة في حدود خليج المكسيك .وتُ َع ّد سفينة
االبحاث البحرية التي أطلقتها الوكالة الوطنية أ
أ
االمريكية
إالدارة المحيطات والغالف الجوي في إبريل الماضي ،والتي
ركزت على حصر أعداد يرقات التونا زرقاء الزعانف Thunnus
 thynnusفي المياه الكوبية والمكسيكية ،أول عمل رسمي
حكومي مشترك في هذا إاالطار ،منذ إعالن أوباما في شهر
ديسمبر ،كما يقول كوسي.
والسؤال المهم الذي يواجه الخطة الموضوعة آ
االن
دعما
عما إذا كان بمقدور الحكومة الكوبية أن تخصص ً
هو ّ
كافيا لتنفيذها ،أم ال .فقد قام صندوق دعم حماية
ماليا ً
ًّ
ومجموعات أخرى بجمع أ
االموال الالزمة لتمويل بعض
البيئة
الخطوات االبتدائية في هذه الخطة ،التي تشمل تدريب
أطقم الصيادين على التعرف على سمك القرش الذي
واالبالغ عنه؛ إال أن العلماء يحتاجون إلى إجراء
يصطادونه ،إ
مسوح مستقلة عن تلك التي تقوم بها المزارع التجارية ،بينما
تفتقر معاهد أ
االبحاث الكوبية إلى إاالمكانيات لذلك.
هناك سفينتا أبحاث بحريتان فقط في كوبا ،صالحتان
للعمل ،كما ال يتوفر سوى القليل من الموارد إالعدادهما
وضعها
وتشغيلهما .ويمكن أن تصل تكلفة العالمات الواجب ْ
لتعقُّب حركة سمك القرش باستخدام أ
االقمار الصناعية إلى
 2,500دوالر لكل واحدة ،وحتى آ
االن ،علّمت كوبا أربع سمكات
فقط بمثل تلك أ
االجهزة.
تقول أنجولو-فالديز« :ينبغي أن نراقب كيفية تنفيذ
الحكومة لهذه الخطة ،وكيف ستتغلب على مشكلة التمويل.
كبيرا»■ .
سيكون ذلك تحديًا ً
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عمالقة التكنولوجيا يغوون نخبة
من متخصصي علوم الحياة
يتزاحم نجوم الطب الحيوي على منطقة وادي السيليكون ،بينما تتوجه شركة «جوجل»
وأمثالها نحو الرعاية الصحية.
هايدن
ِ
إيريكا تشيك

طعام لذيذ بالمجان ،ودراجات بألوان براقة ،ومرتبات عالية..
تميز مجمع جوجل « ،»Googleplexالمقر
تلك أمور معروفة ِّ
الرئيس إالدارة شركة «جوجل» المشهورة بمدينة ماونتن فيو في
كاليفورنيا ،لكن تلك االمتيازات لم تكن هي ما جذب أخصائية
أمراض القلب جيسيكا ميجا ،إاليقاف مسار حياتها المهنية
المزدهر بمدرسة هارفارد للطب ،كي تصبح مديرة القسم
الطبي لفريق علوم الحياة بشركة جوجل ،بل جذبها طموح
قريبا ليصبح تحت
الجهود المبذولة،
حيث سينضم الفريق ً
إدارة مؤسسة جوجل أ
االم «ألفابيت»  .Alphabetوباالستفادة
من خبرة شركة «جوجل» في تحليل وهندسة البيانات ،من
المتوقع أن ينشئ فريق علوم أ
االحياء أجهزة إلكترونية ُمصغّ رة؛
سبل أخرى لجمع وتحليل كمية أكبر من
ليستخدمها مع ٍ
البيانات الصحية ،وبشكل أكثر استمرارية عما هو متاح اليوم.
آسرا هو اندماج أشخاص ذوي
تقول ميجا« :ما أجده
خلفيات تكنولوجية قوية ،مثل ًمهندسي أ
االجهزة والبرمجيات،
جدا».
كبيرا ًّ
مع أشخاص مثلي في مكان واحد .تأثير ذلك يبدو ً
وقرار ميجا باالنتقال إلى العمل بشركة جوجل في شهر
واحدا ضمن سلسلة من قرارات اتخذها
مارس الماضي كان ً
علماء وأطباء مرموقون باالنضمام إلى هذه المهمة ،وهم
روا ًدا في هذا المسار المعني الجديد من نوعه.
يعتبرون ّ
ُوبالرغم من أن الباحثين أ
االكاديمين في مجاالت مثل علوم
الحاسب والهندسة سبق أن قادوا مشروعات مبتكرة خاصة
باالنترنت ،المعروفة
بشركة جوجل (مثل النظارة المتصلة إ
باسم «جالس»  ،)Glassإال أن الشركة وغيرها من شركات
التكنولوجيا تزيد من توظيف أخصائيين في علوم الحياة،
يوسع وادي السيليكون مداه في مجال الرعاية الصحية.
بينما َّ
يقول إيريك توبول ،مدير معهد «سكريبس» في الهويا
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بوالية كاليفورنيا« :أشعر أننا سنشهد توظيف المزيد من
العلماء البارزين».
إنسل ،مدير
توماس
أعلن
الماضي،
سبتمبر
وفي شهر
ِ
المعهد أ
االمريكي القومي للصحة العقلية في بيثيسدا
قريبا إلى شركة علوم الحياة
بوالية ميريالند ،أنه سينضم ً
الخاصة بشركة جوجل؛ للمساعدة في تطوير أساليب لتطبيق
التكنولوجيا في مجال الصحة العقلية .كما انضمت في العام
الماضي عالمة أ
االحياء الجزيئية سينثيا كينيون ،إحدى رائدات
بحوث الشيخوخة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسسكو،
لشركة التكنولوجيا الحيوية ،التي تدعمها شركة جوجل،
«كاليكو»  Calicoفي سان فرانسسيكو بكاليفورنيا.
يقول أخصائي أمراض القلب إيوان آشلي من جامعة
ستانفورد ،التي تقع في قلب وادي السيليكون ،إن علماء
أ
دائما
البيانات االكاديميين ً
ما تغريهم الشركات التي «إن الموارد المتوفرة
تنتظرهم خارج حدود الحرم أكبر بكثير مما يمكن
الجامعي .ويضيف:
«دائما أن تحصل عليه في
ً
خارج
ا
فور
ما يتم تعيينهم ً
األوساط األكاديمية».
الجامعة .إننا في منافسة مع
شركة جوجل ،والشركات التكنولوجية أ
االخرى ،فعامةً هم
يستطيعون دفع مرتبات أعلى بكثير من جامعة ستانفورد»،
لكن المال ليس مصدر إاالغراء الوحيد ..فوادي السيليكون
يوفر موارد تكنولوجية كبيرة ،يصعب توفيرها في أ
االوساط
أ
باالضافة إلى فرصة تحقيق
االكاديمية ،على حد قول توبول ،إ
أ
أ
االهداف التي تصعب في الوسط االكاديمي ،حيث ال يُكافَأ
فيه العلماء على طرحهم لتطبيقات واقعية .ويضيف« :إن
الموارد المتوفرة أكبر بكثير مما يمكن أن تحصل عليه في
االوساط أ
أ
االكاديمية ،كما أن المقاييس مختلفةً ..
فبدال من نشر
أ
أ
فعليا» فقط».
االبحاث ،يتمحور االمر حول ْأن «يُ َنفَّذ العمل ًّ
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دراجات ملونة لموظفيها؛ لقيادتها حول مقر الشركة بكاليفورنيا.
توفر «جوجل» ّ

ّإن تنفيذ العمل كان ما يشغل بال مهندس الكهرباء برايان
أوتيس ،حين ترك وظيفته الثابتة في جامعة واشنطن في
سياتل في عام  ،2012لينتقل إلى العمل لدى شركة جوجل.
انتقل إلى هناك ليعمل على عدسات الصقة «ذكية» ُمخصصة
لمرضى السكري ،تقيس مستوى السكر في الدموع .واجه
المشروع سؤالين كبيرين في بدايتهً :
أوال ،هل يمكن لعدسة
الصقة قابلة لالرتداء أن تتضمن إااللكترونيات المطلوبة لصنع
وثانيا :هل ستقدم
مستشعر السلكي فعال لقياس الجلوكوز؟ ً
الحافز وراء أ
االمر
مقاييس مناسبة لمستويات الجلوكوز؟ كان
ووسائل إاالجابة على هذين السؤالين بمثابة دوافع قوية ،كما
يقول أوتيس ،ويتذكر كيف كان يفكر حينها ً
قائال لنفسه« :لو
دخلت عالم جوجل بهذين السؤالين ،فسيكون أمامي جميع
ُ
إاالمكانيات والموارد الالزمة لالإجابة عليهما».
نجح المشروع في النهاية؛ ورخصت شركة أ
االدوية العمالقة
«نوفارتيس» تكنولوجيا العدسة الالصقة في العام الماضي.
االن قسم تطوير أ
أما أوتيس ،فيرأس آ
االجهزة والمعدات الطبية
الخاص بفريق علوم الحياة في شركة جوجل .ويقول« :كان
مصدر الجذب الرئيس بالنسبة لي هو أن أَ ْع ُبر الطريق من
المبادئ التأسيسية أ
االولى إلى تنفيذ الرؤية التخيلية ،وهذا هو
آ
ما يُبقيني هنا حتى االن».
أيضا إلى مجال الرعاية الصحية.
انضمت شركة «آبل» ً
ففي شهر مارس الماضي ،أعلنت عن إصدارها لما أطلقت
عليه اسم «ريسيرتش كيت»  ،ResearchKitوهو بمثابة
نظام عمل ،يمكِّن الباحثين من إنشاء تطبيقات تجمع
بيانات من الهواتف المحمولة الخاصة بالمرضى .وفي شهر
إبريل ،أصدرت شركة «آي بي إم»  IBMخدمتي «IBM
 »Watson Healthو« ،»Watson Health Cloudاللتين
تستخدمان تكنولوجيا الحوسبة المعرفية الخاصة بالشركة
لمعالجة كميات كبيرة من البيانات الصحية المأخوذة من
مصادر متنوعة ،ويمكن أن تساعد أ
االطباء في إدارة الحالة
الصحية للمرضى بواسطة تدفق البيانات من أجهزة إلكترونية
شخصية ،أو أن تمكِّن شركات أ
االدوية من إدارة التجارب
ُ
إاالكلينيكية بكفاءة أكبر ،باستخدام الحوسبة السحابية .وفي
الوقت نفسه ،تقوم شركة «إنتل»  Intelبتطوير خدمات
الحوسبة السحابية؛ لدعم عناية شخصية أكثر بمرض
السرطان؛ كما انضمت ّكل من شركة «فيسبوك» ،وشركة
«مايكروسوفت» ،و«أمازون» إلى المجال ذاته.
ونهج شركة جوجل يميزها عن غيرها ..فهي تنفق موارد أكثر
باالضافة إلى كونها تبحث
المنتظرة ،إ
على التطبيقات الصحية ُ
ويقدر المراقبون أن جوجل تنفق
غيرها.
في اتجاهات أكثر من
ِّ
أكثر من مليار دوالر سنويًّا على بحوث علوم الحياة ،برغم أن
الشركة تقول إنها ال تج ّزئ إنفاقها بهذه الطريقة.
يعمل فريق علوم الحياة بشركة جوجل آ
االن على مشروعات
متنوعة ،تشمل تطوير أساليب جديدة لمتابعة الحالة الصحية.
وكما حدث مع مشروع العدسة الالصقة الذكية ،هناك مشروع
«الدراسة المرجعية»  ،Baseline Studyالذي يهدف إلى جمع
كميات ضخمة من البيانات عن الناس ،لتحسين القياس الكمي
للصحة والمرض ،بهدف تقديم رعاية وقائية مبكرة ،وأكثر
فعالية .كما تدعم الشركة ماديًّا مجموعة ضخمة من المشا َركات
الخارجية مع أكاديميين؛ فشركة «جوجل جينومكس» Google
ً Genomics
مثال تدرس تطبيق الحوسبة السحابية في مجال
علم الجينوم ،بينما قامت شركة «كاليكو»  Calicoبتوقيع عدد
مشاركات مع معاهد أكاديمية وشركات أخرى.
كبير من عقود
تقول جوديث َكامبيسي ،عالمة أ
االحياء الخلوية والجزيئية
بمعهد بَكْ لبحوث الشيخوخة (Buck Institute for
 )Research on Agingفي نوفاتو بكاليفورنيا« :إنهم
االوساط أ
يتواصلون مع أ
االكاديمية بأسلوب ال تستخدمه
شركات التكنولوجيا الحيوية عادةً» ..وهذا ما يُ َمكِّن العلماء

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

من التعاون مع شركة «جوجل»ً ،
بدال من االنضمام إليها كليةً .
يقول ستيفن هايمان ،الطبيب بمعهد «برود» ،التابع لكل
من معهد ماساتشوستس للتقنية ،وجامعة هارفارد بكمبريدج

في ماساتشوستس« :إن االنضمام إلى شركة تكنولوجية
يعتبر فرصة جديدة مثيرة بالنسبة لبعض أ
االكاديمين ،لكنها
ُ
«ليست وجهة َمن يرغبون في تقليل المخاطرة .وفي النهاية،

من المرجح أن تتغير أهداف أصحاب شركات «جوجل»،
قريبا ،مع
و«أبل» ،و«مايكروسوفت» الخاصة بعلوم الحياة ً
جديدا بالنسبة لهم»■ .
استكشافهم لهذا المجال الذي يُعتبر ً

جوائز

متت ِّبعو عمليات إصالح الحمض النووي
يفوزون بجائزة «نوبل» في الكيمياء
توماس ليندال ،وبول مودريتش ،وعزيز سانكار يتقاسمون جائزة بخصوص أعمالهم المتعلقة بكيفية إصالح الحمض النووي لنفسه.
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دانييل كريسي

ُمنحت جائزة «نوبل» في الكيمياء لعام  2015في أوائل
تقديرا أالعمالهم حول
شهر أكتوبر الماضي لثالثة باحثين،
ً
عمليات إصالح الحمض النووي ،وهم :توماس ليندال،
وبول مودريتش ،وعزيز سانكار ،الذين عملوا على «وضع
خريطة لكيفية إصالح الخاليا للحمض النووي التالف على
المستوى الجزيئي ،وحماية المعلومات الوراثية» ،على حد
تعبير أ
االكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم،
المانحة للجائزة.
والحمض النووي هو بمثابة جزيء غير مستقر ،يتحلل ببطء
مع مرور الوقت .ولكي تستمر الحياة ،ال بد من وجود آليات
إصالحية للتصدي لمثل هذه العملية ،وهو أ
االمر الذي أدركه
ليندال أالول مرة ،حين كان يعمل في معهد كارولينسكا في
ستوكهولم في السبعينات .ومنذ ذلك الحين ،سجل العديد
من العلماء طرقًا كثيرة يتم بها إصالح الحمض النووي التالف،
كما يقول ستيفين ويست ،الذي يعمل على عمليات إصالح
الحمض النووي بمعهد فرانسيس كريك بلندن ،حيث يعمل
ليندال آ
االن كرئيس فخري للفريق .ويضيف ويست« :يُعتبر
مجال إصالح الحمض النووي ً
واسعا ،وكثير منا اعتقد
مجاال ً
أن جائزة نوبل لن تُم َنح لهذا المجال ،حيث يوجد فيه الكثير
ممن يستحقون الجائزة» .إن آليات إاالصالح الثالث المحددة
االليات أ
االرجح – آ
التي منحت بسببها الجائزة «هي  -على أ
االكثر
ُ
أهمية أ
واالفضل َف ْه ًما» ،على حد قوله ..كما أضاف ً
قائال إن
الجوائز «ممنوحة عن جدارة».
مهام اإلصالح

َس َّجل ليندال ،الذي يُعتبر أحد مؤسسي هذا المجال ،عملية
يُطلق عليها «إصالح بحذف قاعدة نيتروجينية» ،تقوم فيها
إنزيمات معينة بالتعرف على القواعد ،وقطْعها ،وإصالحها
في جزيء الحمض النووي .ويقول كيث كالديكوت ،الذي
يدرس عمليات إصالح الحمض النووي في جامعة ساسيكس
في برايتون بالمملكة المتحدة ،والذي عمل في مرحلة ما بعد
الدكتوراة مع ليندال ،إنه يعتقد أن ليندال كان أول َمن «اهتم
تدخال ً
ً
فعاال من
حقيقة بفكرة أن الحمض النووي يتطلب
ِق َبل مجموعة من عمليات الصيانة الذاتية؛ للحفاظ عليه في
حالته المستقرة».
أما سانكار  -الذي ُولد في سافور بتركيا ،وقضى أغلب حياته
المهنية بالواليات المتحدة ،ويعمل آ
االن في جامعة كارولينا
الشمالية في شابيل هيل  -فقد عمل في الثمانينات على شرح

توماس ليندال وبول موندريتش وعزيز سانكار يتشاركون الفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لعام .2015

كيفية استخدام الخاليا لالإنزيمات؛ إالصالح تلف الحمض
النووي الناتج عن أ
االشعة فوق البنفسجية ،أو العوامل
المسرطنة أ
االخرى ،من خالل نظام إصالح يُدعى «إصالح
ِ
بحذف نيوكليوتيد».
وفي عام  ،1989نشر مودريتش  -الذي يعمل بكلية الطب
في جامعة ديوك بمدينة دورهام في والية كارولينا الشمالية
– أ
االعمال التي قام بها حول آلية ثالثة ،هي «إصالح عدم
أ
التطابق» ،إذ تتعامل مع االخطاء التي تحدث أثناء عملية
نَسخ الحمض النووي.
أيضا الجائزة المرموقة
م
الماضي،
وفي شهر سبتمبر
نحت ً
ُ َ
االساسية) أ
الطبية أ
لالعمال التي
(جائزة ألبرت السكر للبحوث
أُجريت حول كيفية إصالح
الخاليا لتلفيات الحمض «نحن بحاجة لعمليات
النووي؛ لكنها ذهبت إصالح الحمض النووي،
إلى باحثين آخرين ،هما لكن ال يعجبنا وجودها
إيفلين ويتكن من جامعة في الخاليا السرطانية».
روتجيرز في نيو برونزويك
بوالية نيو جيرسي ،وستيفن إيليدج من مستشفى بريجهام
والنساء في بوسطن بوالية ماساتشوستس.
تأثيرات في نطاق أوسع

في مؤتمر نوبل الصحفي في ستوكهولم ،أشار ليندال
أثناء حديثه للصحفيين إلى أن فهم عملية إصالح
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الحمض النووي ستكون له تأثيرات على صحة البشر..
أ
االصالح تزداد
فاالشخاص المصابون بخلل في أنظمة إ
االصابة بالسرطان ،حيث إن الطفرات
لديهم مخاطر إ
المدمرة يمكن أن تُترك دون تصحيح ،لكن خاليا السرطان
نفسها يمكن أن تنجو من التلف باستخدامها إالنزيمات
إصالح الحمض النووي .ويبدو أن هناك اهتماما آ
االن
ً
االصالح تلك
بالعالجات التي تستهدف مسارات عمليات إ
في الخاليا السرطانية .فكما يقول ليندال« :نحن بحاجة
إلى عمليات إصالح الحمض النووي ،لكن ال يعجبنا
وجودها في الخاليا السرطانية».
إن العمل في هذا المجال له تأثير على مجاالت أخرى
أيضا؛ فقد أثبت بحث ليندال فعاليته في الثمانينات
ً
والتسعينات ،حين عمل العلماء أالول مرة على استخالص
وتحليل الحمض النووي القديم .وفي الوقت الحاضر،
تُستخدم أنماط تلف الحمض النووي التي قام بوصفها
في البداية كطابع أصالة يُظ ِْهر ِق َدم الحمض النووي،
وينفي كونه من الملوثات الحديثة .وعلى الجانب آ
االخر،
تَ ِب َعت جائزة الكيمياء جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو
الطب ،التي ُم ِن َحت لكل من ويليام كامبل ،وساتوشي
أومورا ،ويويو تو ،تقديرا أ
لالعمال التي قاموا بها حول
ً
عالجات أ
االمراض الطفيلية؛ بينما ُم ِن َحت جائزة نوبل في
الفيزياء لكل من تاكاكي كاجيتا ،وآرثر ماكدونالد؛ إالثباتهما
أن النيوترينوات لها كتلة■ .
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء
الفضاء

التخطيط إلنهاء المهمة التاريخية
«روزيتا» بالتصادم مع ُم َذنَّب
تقدم طفرة علمية.
المذَ نَّب أثناء الهبوط سوف ِّ
كانت هناك خيارات أخرى ،لكن اللقطات القريبة للغاية من سطح ُ
إليزابيث جيبني

بعد مرور عام على دخول مسبار «فيلة» التاريخ بالهبوط
االنجاز لنوع
على ُمذَ نَّب ،يخطط الفريق الذي حقق هذا إ
آخر من الهبوط ،حيث إنه في سبتمبر المقبل ،تخطِّط وكالة
االوروبية الصطدام المركبة أ
الفضاء أ
االم لمسبار «فيلة» ـ
أ
التي تُسمى «روزيتا» ـ مع كرة االتربة الثلجية ،ولكن بأقصى
نعومة ورفق ممكنين.
هذا الفعل الدرامي سوف يضع نهاية مفاجئة للمهمة،
ويهدي إلى المستشعرات أ
واالدوات العديدة على سفينة
ِ
ُ
آ
للمذَ نَّب حتى االن .يقول مات
الفضاء «روزيتا» أقرب رؤية ُ
تايلور ،العالم بمشروع «روزيتا»« :الهبوط االصطدامي
يعطينا أفضل نهاية يمكننا أن نأمل فيها لمهمة علمية».
وسوف يحرك التصادم مشاعر العلماء ،الذين عمل بعضهم
في المهمة منذ ابتدائها في عام « ،1993وسيكون هناك
الكثير من الدموع» ،حسب تعبير تايلور.
بعد عشرة أعوام من إطالق المركبة المدارية «روزيتا»
بالمذَ نَّب المسمى 67P/
في عام  ،2004تم التحاق «روزيتا» ُ
 ،Churyumov-Gerasimenkoوذلك أثناء عبوره من أعماق
الفضاء في اتجاه الشمس ،ثم تم إلقاء مسبار «فيلة» على
سطحه بعدها بأشهر قليلة ،وذلك في  12نوفمبر الماضي.
ولم يتلق العلماء أي اتصاالت من مسبار «فيلة» منذ يوليو
الماضي ،وال يعلمون إذا كانوا سيتلقون أي شيء مجد ًدا منه،
المذَ نَّب أثناء
أم ال ،لكن عمليات مركبة «روزيتا» لمسح هذا ُ
الحركة في مدارها ال زالت تجري على قدم وساق .ورغم
ذلك ..ال تستطيع المركبة المدارية القيام بهذا العمل إلى
أجل غير مسمى ،حيث سينتهي تمويل المهمة في سبتمبر
المذَ نَّب في
 ،2016وبحلول هذا الوقت سوف يكون هذا ُ
طريقه للعودة إلى الفضاء السحيق ،حيث ستستقبل المركبة
المدارية التي تعمل بالطاقة الشمسية أقل مما تحتاجه من
ضوء الشمس الكافي للقيام بعملها.
ال تزال النقاشات مستمرة منذ أكثر من عام حول ما
يتم عمله بمشروع «روزيتا» عندما نصل إلى تلك المرحلة.
يقول مدير رحلة «روزيتا» أندريا أكومازو إنه في الحالة
المثالية ،سوف تدخل مركبة «روزيتا» في حالة سبات أثناء
المذَ نَّب في الفضاء السحيق ،ثم يعاد تشغيلها عندما
بقاء ُ
المذَ نَّب « »67Pمن الشمس مجد ًدا خالل أربعة أو
يقترب ُ
خمسة أعوام ،لكن من الممكن أن يؤدي برد الفضاء السحيق
إلى تلف المركبة ،حسب قول أكومازو ،بينما يخشى آخرون
من نفاد الوقود والموارد أ
االخرى .وإضافة إلى ذلك ..فعديد
من المحققين الرئيسين بالمهمة بدأوا عملهم منذ أكثر من
الم ْج ِدي وضع تجربة قديمة بمحقِّقين
عاما ،و«ليس من ُ
ً 20
رئيسين قدامى في حالة سبات» ،كما تقول كاثرين ألتويج
مازحةً  ،وهي عالمة الكواكب بجامعة برن.
ظهر حل الهبوط االصطدامي لمركبة «روزيتا» كالخيار
المفضل في العام السابق ،لكن لم يبدأ مالحو ومشغلو
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الهبوط والنهاية

الم َذنَّ ب
انطباع فني للمركبة المدارية «روزيتا» وهي تقترب من ُ

المسمى «.»67P/Churyumov-Gerasimenko
َّ

مؤخرا،
المهمة في العمل على كيفية إنجاز ذلك الخيار ،إال
حيث كان أقرب لقاء لمركبة «روزيتا» مع المذَ نب حتى ًآ
االن
ُ َّ
على بعد  8كيلومترات فوق السطح ،عندما أرسلت مسبار
«فيلة» له .ويقترح التفكير الحالي أن تهبط مركبة «روزيتا»
حلزونيا إلى مسافة مشابهة في أغسطس المقبل ،ثم
ًّ
تقترب في مدارات بيضاوية ،حتى تصطدم في سبتمبر،
حسب قول مدير المهمة باتريك مارتين ،لكن هذا التفكير
قد يتغير.
وبالرغم من إرسال مسبار «فيلة» لبعض البيانات أثناء
هبوطه ،إال أن مركبة «روزيتا» لديها مستشعرات وأدوات
أكثر قوة ،وأكثر تنو ًعا .وسوف تهبط المركبة المدارية أبطأ
بكثير من مسبار «فيلة» ،مما سيسمح لها بجمع بيانات
أكثر ،وصور أفضل جودة .فعلى سبيل المثال ..بمجرد
وصول مركبة «روزيتا» إلى ارتفاع أربعة كيلومتراتِ ،من
المفترض أن تصبح قادرة على التمييز بين الغازات المنبعثة
َ
المذَ نَّب ذي شكل البطة ،لتحدد ما إذا
من كل من ف ََّصي ُ
كانت المنطقتان تختلفان في التركيب ،أم ال ،حسب
قول ألتويج ،التي تقود فريق «روزينا»  ،ROSINAوهي
(مطياف المركبة المدارية روزيتا؛ لتحليل أ
االيونات والمواد
المتعادلة) .ومن الممكن أن يُل ِْقي ذلك الضو َء على البيئة
التي تكونت فيها المنطقتان.
سوف تحصل كاميرات مركبة «روزيتا» على اللقطات

إن مدى التمكن من إرسال البيانات إلى وحدة تحكُّم
ّ
المهمة أثناء هبوط مركبة «روزيتا» سوف يعتمد على قدرة
المهندسين على تصميم مسار نهائي ،بحيث تصطدم
المركبة بجانب المذَ نب الذي يواجه أ
االرض .كما إن التحكم
َّ
في المركبة على ُقرب من المذَ نب سوف يكون صعبا ،النأ
َّ
ُ
ً
مجال جاذبية الجرم غير متماثل .وبرغم ذلك ..يأمل مدير
عمليات المركبة الفضائية سيلفان لوديوت أن تستطيع
االرسال حتى آخر لحظة .ويقول إن
المركبة المدارية إ
ُّ
حقيقيا للمهمة ،وذلك
ًا
ف
ق
تو
بالتأكيد
يكون
التصادم سوف
ًّ
فنظرا إلى أن مركبة «روزيتا»
الهبوط،
نعومة
مهما كانت
ً
ُصممت للمناورة المدارية؛ فلن تصبح قادرة على توجيه
الهوائي الخاص بها للتواصل مع أ
االرض بمجرد وصولها

المذَ نَّب ،وكذلك لن تكون قادرة على ضبط زاوية
إلى سطح ُ
مصفوفتها الشمسية .وهكذا ،سوف تفقد الطاقة ،حسب
قول لوديوت ،الذي يضيف« :بمجرد أن نلمس ،أو نرتطم،
أو نصطدم ،أو أيا كان ما تود أن تسمي به أ
االمر ،فستنتهي
ّ
ًّ
اللعبة في الحال».
ورغم ذلك ..ال يزال لدى مهمة «روزيتا» الكثير لتنجزه
المذَ نَّب من الشمس ،ارتفعت
قبل هذا الموعد .فأثناء اقتراب ُ
درجة حرارته ،وبالتالي أ َّدى الثلج المتبخر إلى انبعاث المزيد
أ
المذَ نَّب؛ مما اضطر مركبة
من الغاز واالتربة من سطح ُ
أ
«روزيتا» للتراجع إلى مدار أوسع ،وذلك إاليقاف االتربة من
المذَ نَّب
ونظرا إلى أن ُ
تشويش نظام المالحة الخاص بهاً .
آ
مبتعدا عن الشمس ،يتطلع علماء المهمة إلى
االن يسرع
ً
المذَ نَّب مجد ًدا .وستتمثل
فرصة اقتراب مركبة «روزيتا» من ُ
أ
االولويات في الحصول على صور ،تمكِّن من المقارنة بين
باالضافة إلى
المذَ نَّب قبل دورانه حول الشمس ،وبعده ،إ
ُ
المذَ نَّب ،حيث
صورة عن قرب للنصف الكروي الجنوبي من ُ
قابعا في الظالم إلى حد كبير حتى مايو الماضي ،وسوف
كان ً
يختفي من جديد في مارس المقبل.
االصغاء إلى مسبار
سوف تستمر مركبة «روزيتا» في إ
نظرا إلى االهتمام الجماهيري الكبير بأي شيء
«فيلة»ً ،
له عالقة بالمسبار ،وسوف تكون خاتمة مركبة «روزيتا»
نهاية سعيدة للقصة ،حسب تعبير ألتويج ،التي تضيف:
«وهكذا ..سوف تعيش مركبة «روزيتا» في سعادة أبدية مع
المذَ نَّب»■ .
مسبار «فيلة» على سطح ُ
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االكثر دقة لها لسطح المذَ نب حتى آ
أ
االن (أقل من سنتيمتر
ُ َّ
واحد للبيكسل) ،وذلك بمجرد وصول المركبة إلى ارتفاع
 500متر فوق السطح ،حسبما أضاف هولجر سيركس،
وهو محقِّق رئيس بنظام «أوسيريس» ( :OSIRISنظام
التصوير الضوئي ،والطيفي ،أ
واالشعة تحت الحمراء عن
بُ ْعد) ،الخاص بمركبة «روزيتا» .وهذا سوف يسمح للباحثين
المذَ نَّب الذي
بدراسة خواص السطح ،وربطها بنشاط ُ
رصدته مركبة «روزيتا» من مدارها.
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البرهـان
المنيـع
يزعم شينيتشي موتشيزوكي أنه
َّ
تمكن من حل إحدى أهم مسائل
الرياضيات ..لكن ُ
المح ِّير في األمر
أنّ ال أحد يستطيع التأكد من
صحة برهانه.
ديفيديه كاستيلفيكي

ILLUSTRATION BY PADDY MILLS

في صباح يوم الثالثين من أغسطس عام  ،2012نشر شينيتشي موتشيزوكي بهدوء
اللكتروني .كانت منشوراته طويلة ..فاق عدد صفحاتها
أربع أوراق بحثية على موقعه إ
الجمالي  500صفحة مليئة بالرموز ،محتويةً على حصيلة أكثر من عشر سنوات من
إ
العمل المنفرد؛ كانت أشبه بقنبلة كادت أن تنفجر وسط المجال أ
الكاديمي ..زعم فيها
موتشيزوكي أنه قد استطاع حل حدسية ( abcوهي مسألة في نظرية أ
العداد ،طُرحت
وإن صح برهانه،
عاما ،ولم يقترب أي عالم رياضيات من حلها من قبل)ْ .
قبل ً 27
النجازات المذهلة في مجال الرياضيات لهذا القرن ،وسوف
واحدا من أهم إ
فسيكون ً
يحدث ثورة في دراسة المعادلت ذات أ
العداد الصحيحة.
ُ ْ ِومع ذلك ..لم يحدث موتشيزوكي ضجة حول أ
المر ..بل إن هذا العا ِلم القدير،
ُْ ِ
الذي يعمل في معهد جامعة كيوتو للبحوث في علوم الرياضيات ( )RIMSباليابان،

لم يعلن حتى عن إنجازه لزمالئه في العالَم؛ فقد نشر أوراقه البحثية ،وانتظر حتى
يكتشف العالَم ما فعل.
كان أكيو تاماجاوا في الغالب ،وهو زميل موتشيزوكي في المعهد ،أول من لحظ أ
البحاث
َ ْ
المنشورة ..فقد كان يعلم ـ مثل غيره من الباحثين ـ أن موتشيزوكي يعمل منذ سنين على
هذه الحدسية ،وأنه كان على وشك النتهاء .وفي اليوم ذاته ،بعث تاماجاوا الخبر عبر
البريد اللكتروني إلى أحد معاونيه ،وهو الخبير في نظرية أ
العداد من جامعة نوتنجهام
إ
أ
فورا بالطالع على البحاث ،إل أنه سرعان
قام
الذي
فيسينكو،
إيفان
المتحدة،
المملكة
في
ً
ما «احتار» في أ
المر ،على حد قوله؛ «كان يستحيل استيعابها».
ومن ثم ،راسل فيسينكو بعض الخبراء الكبار في اختصاص موتشيزوكي (الهندسة
سريعا؛ وفي غضون أيام ،بدأت نقاشات مكثفة على المدونات
الحسابية) ،فانتشر الخبر ً
النترنت (انظر.)Nature http://doi.org/725; 2012 :
الرياضية والمنتديات على شبكة إ
وسرعان ما تحولت حالة النشوة التي اجتاحت العديد من الباحثين في بداية أ
المر إلى
ّ
شك .كان الجميع – ومنهم أولئك القريبون من اختصاص موتشيزوكي – في حيرة حيال
أ
البحاث المنشورة ،كما كان حال فيسينكو .لذا ..لستكمال البرهان ،ابتكر موتشيزوكي
جديدا في اختصاصه ،مجر ًدا بشكل مذهل ،حتى وفق معايير الرياضيات البحتة..
فر ًعا
ً
فكتب عنها جوردان إيلينبيرج ـ الخبير في نظرية أ
العداد في جامعة ويسكونسن ماديسون
النترنت بعد أيام قليلة من نشر البحوث« :بالنظر إليها ،تشعر وكأنك
ـ في مدونته على إ
آتيا من المستقبل ،أو من الفضاء الخارجي».
تقرأ
بح ًثا ً
آ
والن ،وبعد مرور ثالث سنوات ،ل يزال برهان موتشيزوكي يعاني من التجاهل ،فلم
يكشف زيفه ،ول تم قبوله من قبل النطاق أ
الوسع من المجتمع .وبحسب تقديره ،يحتاج
ُ
َِ
طالب الدراسات العليا في مجال الرياضيات نحو عشر سنوات لستيعاب العمل ،بينما
يرى فيسينكو أن أ
المر يقتضي أن يمضي خبير في الهندسة الحسابية ما يقرب من 500
آ
صرحوا بأنهم
لستيعابه .وحتى الن ،هناك أربعة علماء رياضيات فقط هم الذين ّ
تمكَّ نوا من قراءة البرهان بأكمله.
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أﺧبـــــــــــار تﺤﻘيﻘات

ما يزيد من غموض أ
المر هو موتشيزوكي نفسه ..فلم يُل ِْق أي محاضرات عن عمله حتى
آ
النجليزية،
الن ،سوى في اليابان ،وباللغة اليابانية فقط .وعلى الرغم من إتقانه للغة إ
فقد رفض كل الدعوات التي أُرسلت إليه للحديث عن الموضوع في أماكن أخرى .كما أنه
ل يتحدث إلى الصحفيين ،ولم يرد على الطلبات التي أرسلوها إليه بخصوص رغبتهم
أ
اللكترونية التي أتته من علماء
في إجراء مقابالت معه حول المر ،لكنه رد على الرسائل إ
الرياضيات آ
الخرين ،كما أبدى استعدا ًدا لمساعدة الزمالء الذين زاروه؛ إل أن الشيء
النترنت .وفي شهر
قدمه إلى العامة كان منشورات قليلة عبر موقعه على إ
الوحيد الذي َّ
ديسمبر من عام  ،2014كتب موتشيزوكي أنه ،ل َف ْهم أعماله« ،ينبغي
على الباحثين إخماد أنماط التفكير القديمة المترسخة لديهم
منذ سنين» ..وهو ما رآه ليفن لو بروين ـ عالم الرياضيات
تحد ،وتساءل عبر
في جامعة أنتويرب ببلجيكا ـ أسلوب ٍّ
مدونته في بداية السنة« :هل يستهزئ موتشيزوكي
بمجتمع علماء الرياضيات ،ويسخر منهم؟ أم أنني
أسأت تفسير كالمه؟».
ُ
آ
الن ،يحاول هذا المجتمع الخروج من المأزق.
ففي شهر ديسمبر الحالي ،تنظَّم أول ورشة عن
أ
تحديدا في أكسفورد بالمملكة
المر خارج آسيا،
ً
المتحدة .وبرغم أن موتشيزوكي لن يحضر
بنفسه ،إل أنه قد أُعلن أنه مستعد لالإجابة عن
أ
السئلة التي تُطرح خالل الورشة ،عبر برنامج
المحادثات «سكايب» .ويأمل المنظِّمون ّأل تحفز
متسعا
مزيدا من علماء الرياضيات ليقضوا
المناقشة ً
ً
من وقتهم في التعرف على أفكار موتشيزوكي ..فربما
يؤدي ذلك إلى َم ْيل الكفة لصالحه.
صرح موتشيزوكي
البرهان،
تأكيد
وفي أحدث تقرير له في سياق
ّ
مصغرا
ا
نموذج
«يمثل
الحسابية
الهندسة
أن وضع نظريته بالنسبة لمجال
ً
ً
أكيدا لوضع الرياضيات البحتة وسط المجتمع»؛ فإن الصعوبة التي يواجهها
ً
موتشيزوكي في توصيل عمله التجريدي إلى أهل اختصاصه تعكس التحدي الذي عاد ًة ما
يواجهه علماء الرياضيات جميعا في محاولتهم ليصال أعمالهم إلى العالَم أ
الوسع.
إ
ً

من قبل عالم الرياضيات أ
المريكي لويس مورديل ،الذي قال إن الغالبية العظمى من
ِ
ِ
معادلت ديوفانتين ّإما أنها ل تمتلك ً
حلول ،أو أن لديها عد ًدا محدو ًدا من الحلول.
ومن ثم ،أُثبتت هذه الحدسية في عام  1983من قبل عالم الرياضيات أ
اللماني جيرد
َِ ِ
فالتينجز ،الذي كان يبلغ من العمر آنذاك  28سنة ،وفاز بعد ثالث سنوات من ذلك
التاريخ بميدالية «فيلدز» ـ وهي الجائزة أ
الشهر في مجال الرياضيات ـ عن هذا العمل.
صحت حدسية  ،abcفال نعرف كم سنجد لها من الحلول ،كما يقول فالتينجز..
ْ
وإن ّ
ويتابع بقوله« :بوسعك إدراجهم في قائمة».
وبعد مرور فترة وجيزة على حل فالتينجز لحدسية مورديل ،بدأ
التدريس في جامعة برينستون بولية نيو جيرسي ،وبعد مدة
وجيزة ،تَالقَى مساره مع مسار موتشيزوكي.
ُولد موتشيزوكي في عام  1969في طوكيو ،وقضى
سنوات نشأته في الوليات المتحدة ،حيث انتقلت
عائلته أثناء طفولته .انضم إلى مدرسة ثانوية خاصة
في ولية نيو هامبشاير ،وأكسبته مواهبه المبكرة
مكانًا في قسم الرياضيات بجامعة برينستون قبل
عاما .وسرعان ما تحول إلى أسطورة،
بلوغه 16
بسبب منهج ًتفكيره أ
الصيل ،فانتقل مباشرة إلى
دراسة الدكتوراة.
َمن يعرفون موتشيزوكي يصفونه بأنه قد ُخ ِلق
بقدرة خارقة على التركيز .وعن ذلك يقول مينهيونج
كيم ،عا ِلم الرياضيات في جامعة أكسفورد بالمملكة
المتحدة ،الذي عرف موتشيزوكي منذ أن كان في
طالبا ،وهو يشرع في العمل
برينستون« :منذ أن كان ً
بمجرد استيقاظه» .ويتذكر كيم كيف لم يكن موتشيزوكي
يشارك الباحثين في خروجهم لتناول المشروبات ،بعد حضور
جيدا
ندوة أو مؤتمر ..ويضيف« :لم يكن
انطوائيا بطبعه ،لكنه يركز ً
ًّ
على مسائل الرياضيات التي يعمل عليها».
أشرف فالتينجز على أطروحة موتشيزوكي في عامه أ
الخير بالدراسات العليا ،وكذلك
أطروحة الدكتوراة الخاصة به .وقد رأى أن موتشيزوكي متميز في عمله؛ ويقول« :كان
لكن أن تكون تلميذً ا لدى فالتينجز ،فذلك ليس
ً
واضحا أنه واحد من أذكى الطلبة»ْ ،
أمرا ً
الطالق ..فحسب قول كيم« :كان فالتينجز قمة في الترهيب»؛ فقد كان
سهال على إ
ً
يهاجمك إذا أخطأت ،وتنتاب الجميع حالة من التوتر أثناء التحدث إليه ،ومن بينهمعلماء
الرياضيات المرموقون.
كان ألبحاث فالتينجز تأثير بالغ على العديد من الشباب المتخصصين في نظرية أ
العداد
في جامعات الساحل الشرقي للوليات المتحدة ..فإن تخصصه يقع ضمن مجال الهندسة
تحول منذ الخمسينات إلى اختصاص نظري بالغ في التجريد ،نتيجة ألعمال
الجبرية ،الذي َّ
كثيرا ما يوصف بأعظم عا ِلم رياضيات في القرن العشرين .يقول
الذي
جروتيندييك،
ألكساندر
ً
كيم« :بالمقارنة بجروتيندييك ،لم يكن لدى فالتينجز قدر كاف من الصبر ليتفلسف» .كان
أسلوبه في الرياضيات يتطلب «الكثير من المعرفة المجردة ..وميل إلى حل المسائل الصلبة.
وينطبق ذلك بالضبط على أعمال موتشيزوكي المتعلقة بحدسية .»abc

»ﺑﺎﻟنﻈﺮ إﻟيﻬﺎ،
تشﻌﺮ وكﺄﻧﻚ تﻘﺮأ ً
ﺑﺤﺜﺎ
آتيًﺎ مﻦ اﻟﻤﺴتﻘ َﺒﻞ ،أو
مﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟي«.

أﻫﻤيﺔ ﻗﺼوى
يتم التعبير عنها بعدة
تشير حدسية  abcإلى تعبيرات عددية من
نوعية « ،»a + b = cالتي ّ
بالعداد أ
صيغ باختالفات بسيطة ،وتتعلق أ
قسم ًّكال من الكميات  aو bو .cكل
ت
التي
ولية
ال
َ
أ ِ
أ
عدد صحيح يمكن التعبير عنه بطريقة فريدة ،كنتاج لعداد أولية ،وهي العداد التي ل يمكن
تفكيكها إلى أعداد صحيحة أصغر ،فعلى سبيل المثال ،15 = 5 × 3 :أو =7 × 3 × 2 × 2
 ،84لكن من الناحية النظرية ،ل توجد عالقة تربط العوامل أ
الولية للعددين  aو bبالعوامل
أ
تنص على أن هناك رابطًا بين تلك العوامل .كما تصرح،
الولية لمجموعهما  ،cإل أن
الحدسية ّ
أ
أ
بالتقريب ،أنه إذا كان الكثير من العداد الولية الصغيرة يقسم  aو ،bفإذًا ل يَقسم  cسوى
العداد أ
عدد صغير من أ
الولية الكبيرة فقط.
أ
ذُكر هذا الحتمال لول مرة في عام  ،1985في مالحظة أقرب إلى الرتجال حول
فئة معينة من المعادلت ،من ِق َبل عا ِلم الرياضيات الفرنسي جوزيف أويسترلي ،خالل
محاضرة ألقاها في ألمانيا .وكان من بين الحضور ديفيد ماسر ،وهو متخصص في
العداد ،ويعمل حاليا في جامعة بازل في سويسرا؛ وقد أقر أ
نظرية أ
بالهمية المحتملة
ًّ
آ ّ
أعم ..فالن ،يُنسب الفضل إلى
للحدسية .ومن ثم ،قام بالترويج لها لحقًا بصيغة ّ
وغالبا ما يُطلق عليها اسم «حدسية أويسترلي–ماسر».
الثنينً ،
وبعد سنوات قليلة ،أدرك نعوم إلكيز ـ وهو عا ِلم رياضيات في جامعة هارفارد بكمبريدج
صحت تلك الحدسية ،فستكون لها تداعيات عميقة في
في ولية ماساتشوستس ـ أنه أإذا ما َّ
أيضا بمعادلت «ديوفانتين»،
دراسة المعادلت المتعلقة بالعداد الصحيحة ،التي تُعرف ً
الغريقي القديم ،وأول من درس هذه المعادلت).
نسبةً إلى ديوفانتس (عا ِلم الرياضيات إ
فقد لحظ إلكيز أن برهان الحدسية من شأنه أن يؤدي إلى حل مجموعة ضخمة من معادلت
ديوفانتين الشهيرة ،التي لم تُ َح ّل بعد ،دفعةً واحدة؛ حيث سيرسم حدو ًدا واضحة لحجم
أ
الحلولً ،
تبين أن جميع حلول إحدى المعادلت يجب أن تكون
فمثال ،يمكن لعداد  abcأن ّ
أ
أصغر من  .100وللوصول إلى تلك الحلول ،ما علينا سوى استخدام العداد من  0إلى
 99في المعادلة ،ومالحظة أيها يؤدي إلى نتيجة .ولول وجود  ،abcلكان لز ًاما علينا تجربة
كمية غير محدودة من أ
العداد.
كان عمل إلكيز يعني أن الحدسية يمكن أن تَ ّ
النجاز الخارق الذي شهده
حل محل إ
تاريخ معادلت ديوفانتين ،وهو تأكيد لصحة حدسية أخرىُ ،وضعت في عام 1922
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تﻔﻜيﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟواﺣﺪ
بعد نيل شهادة الدكتوراة ،قضى موتشيزوكي عامين في جامعة هارفارد ،ثم في عام 1994
عاد إلى مسقط رأسه – اليابان  -في عمر الخامسة والعشرينُ ،ليوظَّف بمعهد «جامعة كيوتو
للبحوث في علوم الرياضيات» .وبرغم عيشه لسنوات في الوليات المتحدة« ،لم يتأقلم
تماما مع الثقافة أ
المريكية» ،كما يقول كيم ..الذي يضيف ً
قائال إن النشأة في بلد ثان
ً
يمكن أن تكون قد زادت من شعوره بالعزلة ،التي ظهرت بسبب امتالكه للمواهب الخارقة
نسبيا بالفعل».
في مجال الرياضيات في طفولته« ..أعتقد أنه عانى ًّ
ازدهرت أعمال موتشيزوكي في المعهد ،الذي ل يشترط على المنتسبين إليه تدريس طلبة
المزعجات
عاما ،دون الكثير من ِ
الجامعة« .استطاع موتشيزوكي أن يعمل منفر ًدا لمدة ً 20
الخارجية» ،كما يقول فيسينكو .وفي عام  ،1996ع ّزز موتشيزوكي مكانته العالمية عندما
ّ
حل الحدسية التي أعلن عنها جروتيندييك .وفي عام  ،1998اس ُتضيف لتقديم محاضرة في
المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات ببرلين ،الذي يعادل ـ
NATURE.COM
في ذلك الوسط ـ منحه جائزة شرف.
لﻼستماع إلﻰ بﻮدكاسﺖ
بعيدا
يسير
موتشيزوكي
كان
صيته،
ذاع
أن
بعد
وحتى
ً
ﺣﻮل برﻫان ﺷيﻨيتشي
عن التيار ..كان المستوى التجريدي ألعماله في تزايد ،وكان
مﻮتشيﺰوكي ،ﻗﻢ بﺰيارة:
يكتب أوراقًا بحثية ،تزيد صعوبتها لزمالئه ،لكنه في مطلع
go.nature.com/v6rfy7
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نادرا ما
القرن الحالي ،توقف عن المشاركة في اللقاءات الدولية .ويقول أزمالؤه إنه أصبح ً
العداد ،برايان كونراد ،من
يغادر إقليم كيوتو .وفي هذا السياق ،يقول الخبير في نظرية
أ
خاصا من التفاني في العمل؛ حتى تستطيع
جامعة ستانفورد بكاليفورنيا« :يتطلب المر نو ًعا ًّ
التركيز على مدى سنوات عديدة ،دون الحاجة إلى أي متعاونين».
ظل موتشيزوكي على صلة بزمالئه من خبراء نظرية أ
العداد ،الذين كانوا يعلمون أنه
أ
تقريبا أي منافسين في هذا المر ،حيث ابتعد
يركِّز بحثه على حدسية
 .abcلم يكن له ً
معظم علماء الرياضيات آ
الخرين عن المسألة ،معتبرين إيّاها مسألة مستعصية .وفي
أوائل عام  ،2012انتشرت شائعات ،مفادها أن موتشيزوكي اقترب من البرهان ..ثم جاء
أ
النترنت.
الخبر في شهر أغسطس الماضي بنشره لبحاثه على شبكة إ
في الشهر التالي ،كان فيسينكو أول شخص من خارج اليابان يتحدث مع موتشيزوكي
المقرر أن يزور فيسينكو عا ِلم
حول العمل الذي كشف النقاب عنه بهدوء تام .كان ِمن
َّ
أيضا في مكتبه الواسع الذي يطل على
الرياضيات تاماجاواّ ،ثم يلتقي بموتشيزوكي ً
القريب ،الذي ترص فيه الكتب أ
والبحاث بعناية .يصفه فيسينكو ً
قائال:
جبل دايمونجي
َُ ّ
«إنه المكتب أ
تنظيما من بين مكاتب علماء الرياضيات التي شاهدتها في حياتي».
كثر
ال
وجلس الثنان على أرائك ًمن الجلد ،وراح فيسينكو يطرح أ
السئلة على موتشيزوكي حول

عمله ،والخطوات التالية.
أشار فيسينكو إلى أنه كان قد حذّ ر موتشيزوكي من التأثر بتجربة عا ِلم رياضيات آخر،
هو عا ِلم الطوبولوجيا الروسي جريجوري بيريلمان ،الذي ذاع صيته في عام  ،2003بعد
أن ّ
حل حدسية «بوينكيريه» التي طُرحت منذ قرن من الزمن (انظرNature 427, 388; :
 ،)2004قبل أن يتراجع ويزداد نفوره من أ
الصدقاء والزمالء ومن العالَم الخارجي .كان
جيدا ،ويعتقد أن سلوكه كان نتيجة لالهتمام المفرط من وسائل
فيسينكو يعرف بيريلمان ً
جدا .فبينما كان
مختلفتان
مين
ل
العا
هذين
شخصيتي
أن
أدرك
إالعالم ..إل أنه سرعان ما
ًّ
ِ
عالميا
عرف
ي
موتشيزوكي
كان
أظافره)،
(وتطويل
الجتماعية
اته
ر
بيريلمان يُعرف بغرابة مها
ُ
ًّ
وإن كان شديد الحفاظ على خصوصية حياته الخاصة خارج العمل.
بالتزان والودْ ،
العالن عن برهان مهم ،يسارع
جرت العادة على أنه بعد إ
علماء الرياضيات بالطالع على العمل ،الذي عاد ًة ما يكون
مكتوبًا ضمن عدة صفحات ،ومن ثم يستطيعون فهم
الستراتيجية العامة للعمل ،إل أنه في بعض أ
الحيان،
تعقيدا ،وقد يستغرق
تكون البراهين أطول وأكثر
ً
أ
المر سنوات ،ليتمكن أبرز المتخصصين من فحص
والجماع على صحة تلك البراهين.
العمل بالكامل ،إ
وبهذه الطريقة ،قُبل عمل بيريلمان الخاص
بحدسية «بوينكيريه» .وحتى بالنسبة إلى أعمال
جروتينديك بالغة التجريد ،تمكّن الخبراء من
ربط معظم أفكاره الجديدة بأمور الرياضيات
المألوفة بالنسبة لهم؛ فالدوريات العلمية ل
تنشر البراهين قبل استقرار الزوبعة المثارة حولها،
إل أن ُج ّل َمن تناولوا برهان موتشيزوكي أصيبوا
بالذهول ..بعضهم اندهش من اللهجة الجارفة –
أ
القرب إلى الروحانية  -التي استخدمها موتشيزوكي
لوصف بعض تعليماته النظرية الجديدة؛ حتى إنه أطلق
على المجال الذي أنشأه اسم «الهندسة بين الكونية» .وفي
هذا الخصوص يقول أويسترلي ،من جامعة بيير وماري كوري في
قدرا من التقدم في التحقق من البرهان« :إن علماء
باريس ،الذي أحرز ً
الرياضيات عامةً
جدا ،ول يزعمون أن ما يقومون به يمثل ثورة كونية» ،لكن
متواضعون
ًّ
جدا عن كل ما سبقه؛ فهو يحاول تعديل مجال
بعيدا
كان
موتشيزوكي
به
قام
العمل الذي
ًّ
الرياضيات من أساسه ،بدءا من أساسيات نظرية المجموعات (المألوفة لدى أ
الغلبية
ً
باسم «مخططات فين») .وبذلك ..تردد معظم علماء الرياضيات حيال استثمارهم في
ً
محتمال مقابل جهودهم ..إذ ليس
الوقت؛ لستيعاب العمل ،حيث لم يرون مردو ًدا
من الواضح كيف يمكن استخدام آ
اللية النظرية التي ابتكرها موتشيزوكي في العمليات
أ
يئست
الحسابية .ويقول فالتينجز« :حاولت قراءة بعض هذه العمال ،لكن في مرحلة ما،
ُ
أت .إنني ل أستوعب ما يفعل».
واكتفيت بما قر ُ
تفصيليا على مدار العام الماضي ،وقام
موتشيزوكي
عمل
فيسينكو
س
من جانبه ،در
بزيارته مجددا َفي المعهد في خريف عام ًّ ..2014ومن ثم ،صرح بأنه قد تحقق آ
الن
ً
من البرهان( .كما أن علماء الرياضيات الثالثة آ
الخرين الذين صرحوا بأنهم تأكدوا من
البرهان قد قضوا كذلك وق ًتا ً
جنبا إلى جنب مع موتشيزوكي في اليابان)
طويال في العمل ً
أما الموضوع الرئيس  -الهندسة بين الكونية  -كما وصفه فيسينكو ،فيكمن في أنه يجب
أ
جانبا ،مع
على المرء النظر إلى العداد الصحيحة من زاوية مختلفة ،تاركًا عملية الجمع ً

النظر إلى بنية الضرب ،كأداة مرنة قابلة للتعديل .حينها ،ستكون عملية الضرب أ
الساسية
مجرد حالة خاصة من مجموعة من العمليات ،مثلما يمثل الشكل الدائري حالة خاصة من
الشكل البيضاوي .وعلى حد قول فيسينكو ،يقارن موتشيزوكي نفسه بعمالق الرياضيات
جروتينديك ،وهو ما ليس مبا َلغً ا فيه ..ويضيف« :كان لدينا علم رياضيات قبل إسهامات
موتشيزوكي ،يختلف كليةً عما صار لدينا بعدها».
وحتى آ
الن ،وجد القليلون الذين استوعبوا هذا العمل صعوبة كبيرة في شرحه لغيرهم.
يقول أحد علماء الرياضيات ،الذي لم يرغب في ذكر اسمه« :كل َمن أعرف أنه احتكّ
بهذا الموضوع ودرسه بدا متزنًا ،إل أنهم لم يستطيعوا توصيل الفكرة ألحد فيما بعد»..
كما يضيف ً
قائال إن هذا الوضع يُذكِّره بمسرحية هزلية لفرقة مونتي بايثون ،تدور حول
كاتب كان يسجل النكات أ
الكثر طرافة في العالم ،ويكتبها على ورق ،فيموت كل َمن
يقرأها من الضحك ،ومن ثم ل يمكنهم روايتها ألي شخص آخر.
وهذه ،كما يقول فالتينجز ،هي مشكلة حقًّا ،ويتابع بقوله« :ل يكفي أن تكون لديك
فكرة جيدة ،بل ينبغي كذلك أن تكون قادرا على شرحها آ
لالخرين» .ويضيف أنه إذا أراد
ً
آ
موتشيزوكي أن يُق َْبل عمله ،فال بد أن يجتهد أكثر في توصيله لالخرين .ويقول« :لكل
فرد الحق في أن يكون غريب أ
الطوار بقدر ما يريد .وإذا كان موتشيزوكي ل يرغب في
النتشار ،فهو حر في ذلك؛ لكن إذا أراد أن يُق ََّدر عمله؛ فعليه تقديم تنازلت».

ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻞ

بالنسبة إلى موتشيزوكي ،يمكن أ
لالمور أن تبدأ في التحول بحلول أواخر هذا العام،
حين يستضيف معهد كالي للرياضيات في أكسفورد الورشة التي طال انتظارها ،والتي
من المنتظر أن تحضرها شخصيات بارزة في هذا المجال ،من بينها :فالتينجز .ويقول
كيم ،الذي يشارك في تنظيم الورشة بجانب فيسينكو ،إن بضعة أيام من المحاضرات
لن تكون كافية لعرض النظرية بأكملها ،ويضيف« :نأمل في نهاية الورشة أن
يقتنع عدد كاف من الباحثين بضرورة بذل المزيد من الجهد في
قراءة البرهان».
يتوقع معظم علماء الرياضيات أن أ
المر سيتطلب
عدة سنوات أخرى ،للتوصل إلى ُحكْم نهائي .وقد
قدم أبحاثه إلى إحدى الدوريات
ذكر موتشيزوكي أنه َّ
العلمية ،لكنها ل تزال قيد التقييم .وفي نهاية
المطاف ،يأمل الباحثون في أن يكون شخص
أيضا
ما
مستعدا ،ل لفهم العمل فحسب ،بل ً
ً
ليضاحه آ
لالخرين .والمشكلة هي أن قلة فقط
إ
هم َمن يرغبون في القيام بهذا الدور.
وبالنظر إلى المستقبل ،يعتقد الباحثون أنه
من غير المحتمل أن تكون المسائل المفتوحة
المستقبلية معقدة ومستعصية بهذا القدر ..فإن
إيلينبيرج يشير إلى أن النظريات عاد ًة ما تكون
أبسط في الطرح ضمن مجالت الرياضيات أ
الجدد،
نسبيا.
والبراهين تكون
قصيرة ًّ
والسؤال المطروح آ
الن هو ما إذا كان برهان موتشيزوكي
مسارا
سيقبل ،كما حدث لبرهان بيريلمان ،أم أنه سيأخذ
ً
ُ
مختلفًا ..فهناك باحثون يرون ِعبرة في قصة لويس دي برانجيز،
عا ِلم الرياضيات البارز في جامعة بورديو في غرب لفاييت بولية إنديانا،
الذي نشر في عام ًّ 2004
مقترحا لفرضية ريمان ،التي يعتبرها الكثيرون أهم مسألة
حال
ً
مفتوحة في الرياضيات ،لكن علماء الرياضيات ظلوا يشككون في صحة ادعائه ،وأشار
الكثيرون إلى أنهم لم يستسيغوا نظريات دي برانجيز غير التقليدية ،وأسلوبه الغريب
في الكتابة ،حتى توارى البرهان عن أ
النظار.
يقول إيلينبيرج بخصوص عمل موتشيزوكي« :المسألة ل تدور حول أن تأخذ كل شيء،
أو ل شيء» ،فحتى لو لم تثبت صحة برهان حدسية  ،abcفستخترق ط ُُرق موتشيزوكي
وأفكاره مجتمع علوم الرياضيات ببطء ،وقد يجد الباحثون فيها ما يفيدهم بأشكال
أخرى .ويضيف إيلينبيرج« :أعتقد ـ بنا ًء على معرفتي بموتشيزوكي ـ أن احتمال وجود
أ
جدا».
علم مثير ومهم في تلك الوراق احتمال كبير ًّ
بأن تأخذ المسألة منحى آخر .يقول إيلينبيرج:
ومع ذلك ..ل يزال هناك خطر قائم ْ
طي النسيان.
في
ودخلت
المسألة،
عن
َّينا
ل
تخ
جدا ،إذا
«أعتقد أن الوضع سيكون مؤسفًا ًّ
ّ
سيكون ذلك محزنًا حقًّا»■ .

»ﺣﺎوﻟﺖ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ
ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ،ﻟﻜﻦ
ُ
ﻳﺌﺴﺖ
ﻓي مﺮﺣﻠﺔ مﺎ،
ُ
ُ
ﻗﺮأت .إﻧني
واكتﻔيﺖ ﺑﻤﺎ
ﻻ أﺳتوﻋﺐ مﺎ ﻳﻔﻌﻞ«.

كاستيلفي مراسل صحفي ،يعمل لدى دورية  �� � Natureلندن.
ديفيديه
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تﻌﻘـﺐ

َو ْﺣــﺶ
»إل ﻧينيو«
بينما تتﺠمع حرارة ﻇاهرة »إل نينيﻮ« الﻬائﻠة
بالمنطﻘة االﺳتﻮائية من المحيﻂ
الﻬادئ ،يأمل الباحﺜﻮن في اﺳتﻐﻼل
ذلﻚ ﻗدر اﻹمكان؛ لدراﺳة تﻠﻚ
الﻈاهرة ُ
الم َد ِّمرة.
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في توقيت حسن .فمثل ذلك الحترار ل ينشأ إل مرة ،أو
مرتين كل عشر سنوات ،بال جدول زمني منتظم .لذا ..يتوق
الباحثون إلى تعلُّم كيفية التنبؤ بموعد حدوث تلك الظاهرة
ومدى قوتها .ويعني ذلك أنه ينبغي عليهم مراقبة الغالف
الجوي والمحيطات عن كثب ،بد ًءا من المياه السطحية،
الكثر برودة ،مئات أ
وصول إلى الطبقات أ
ً
المتار في العمق،
صعبا..
يكون
قد
الالزمة
البيانات
على
الحصول
أن
إل
ً
فالتخطيط لرحالت البحث قد يستغرق سنوات ،إذ إنه من
الصعب إيصال سفينة إلى قلب المحيط الهادئ في الوقت
المناسب لدراسة حدث يستحيل التنبؤ بموعده .وفي عام
طلبا للسفينة ،وحدد موعدها،
 ،2012حين َّ
قدم ريتشاردز ً
لم يكن يعلم أن موعد رحلته سيتوافق مع استقواء تلك
الموجة الحترارية .يقول ريتشاردز« :تزامنت بالصدفة مع
بعثتنا ،فانتهزنا الفرصة بكل سرور».
إن معظم علماء المحيطات لم يحالفهم الحظ

مﺤير
ﻇﻬﻮر
ﱢ

إن حدث «إل نينيو» الحالي يُ َع ّد تذكرة قوية بمدى ما
يتعين على العلماء تعلُّمه؛ فقد نشأ في عام  2014بالشكل
نفسه الذي نشأ به غيره ..ضعفت الرياح التجارية الشرقية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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بدت المناطق الستوائية في المحيط الهادئ مضطربة في
شهر أغسطس الماضي ،بينما كان عا ِلم المحيطات كلفن
ريتشاردز وفريقه يجوبون الخط الستوائي ،مبحرين شرق ُج ُزر
مارشال .وهبت ستة أعاصير استوائية عبر المحيط في الشهر
هبت
السابق لذلك .ومع انطالق حملة ريتشاردز البحثيةَّ ،
أعاصير جديدة .كان سطح البحر في جميع أنحاء المنطقة
داف ًئا بشكل غير طبيعي ،وكانت درجات حرارة الماء أعلى من
المتوقع بنحو درجة مئوية واحدة على أ
القل .وحين ّ
أطل
علماء المحيطات تحت السطح ،وجدوا عالمات لضطرابات
شديدة ،تمتد مئات أ
المتار في العمق.
وجد الفريق نفسه وسط حدث مدهش لظاهرة «إل نينيو»
الحترارية ،التي قد تكون أ
القوى في سجالت التاريخ .ويمكن
لظواهر «إل نينيو» الكبيرة أن تقلب مناخ المحيط الهادئ ر ًأسا
على عقب ،وأن تؤدي إلى اضطراب الطقس حول العالم .وقد
شوهدت بالفعل آثار الظاهرة الحالية ..حيث عانت إندونيسيا
جفافًا شديدا ،تسبب في زيادة حرائق الغابات أ
والراضي
ً َ َ َّ
الزراعية ،كما تشهد الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ
واحدة من أسوأ حالت البيضاض المسجلة حتى آ
الن .وأعلنت
َّ
تحسبا للفيضانات ،كما
بيرو حالة الطوارئ في بعض المناطقً ،
يتأهب المزارعون في أستراليا للجفاف المتوقع.
الحدث أ
الخير الضخم لتلك الظاهرة كان بين عامي

اللف ،بسبب سوء أ
 ،1998-1997حيث قُتل خالله آ
الحوال
الجوية والفيضانات ،تاركًا ربع مليار نسمة في آسيا بال
أيضا في قفز درجات الحرارة العالمية
مأوى .كما أسهم ذلك ً
إلى أرقام لم تُ َس َّجل من قبل.
أما بالنسبة إلى ريتشاردز ،الباحث في جامعة هاواي في
مانوا ،فقد تبين أن الوصول أ
الحدث لظاهرة «إل نينيو» جاء

وجدوا في عرض البحر هذا العام ،لكنهم يستخدمون
ُلي َ
بيانات زمالئهمً ،
فضال عن المعلومات التي تتدفق من
عوامات أ
البحاث ،وغيرها من المصادر .والسؤال الرئيس
الذي يبحثون عن إجابة له هو :لماذا تحدث تلك الظاهرة
بشكل مختلف في كل مرة؟ يقول مايكل ماكفادن ،عا ِلم
محيطات يعمل مع الدارة الوطنية أ
المريكية للمحيطات
إ
والغالف الجوي ( )NOAAفي سياتل بولية واشنطن« :ل
تنصب ظواهر «إل نينيو» في قالب واحد» .ويبدو أن
ّ
قوة وتأثيرات كل حادثة لتلك الظاهرة تعتمد جز ًّئيا على
تحتر ً
أول؛ لكن التنبؤ بنمط
ٍّ
أي من مناطق المحيط الهادئ ّ
انحرافات درجات الحرارة أمر صعب .يقول ماكفادن« :نو ّد
حقًّا أن نفهم بشكل أفضل ما السبب وراء هذا التنوع ،وبأي
مدة مسبقة يمكن التنبؤ بنوع الحدث الذي نحتاج التأهب
له» .من شأن ذلك أن يساعد خبراء أ
الرصاد الجوية على
ِ
إصدار تحذيرات من موجات الجفاف والفيضانات القادمة،
قبل أش ُهر من حدوثها.

تﺤﻘيﻘات أﺧبـــــــــــار

ﺟمعﺖ سفيﻨة »ﻓالكﻮر« التي تنساب عادة من أمريكا
البﺤﺜية )(RV Falkor
الجنوبية نحو آسيا ،حاملة
بياﻧات ستﺴاﻋد ﻓي
الحرارة والرطوبة إلى الجزء
دراسات ﻇاﻫرة إل ﻧيﻨيﻮ .الغربي من حوض المحيط ،ما
سمح للحرارة بالنتشار شرقًا.
ترسخ َه ّبات الرياح الغربية النمط،
لذا ..توقع الباحثون أن ِّ
حيث تساعد على دفع المياه الدافئة شرقًا (انظر« :محيط
عنيد») .وحين يتراكم قدر كاف من الماء الدافئ قبالة ساحل
أمريكا الجنوبية؛ يمنع حركات التقلب العتيادية للمياه
التية من الطبقات أ
الباردة الغنية بالمغذيات آ
العمق؛ ما
أ
الس َمك ،ويدمر حصاد سمك النشوجة
ِّ
يغير بدوره أعداد َّ
قبالة سواحل بيرو.
في عام  ،2014كان الحترار على طول خط الستواء
وضوحا مما كان عليه في معظم أحداث «إل نينيو»
أقل
ً
متوقعا.
كان
كما
الغربية
الرياح
ات
ب
ه
تظهر
ولم
السابقة،
َ
ً
َّ
المنتظرة
وبحلول منتصف العام ،كانت ظاهرة «إل نينيو»
َ
تماما.
قد تالشت ً
أوقف أ
المر؟ ولما ظهر احترار المحيط الهادئ
ما الذي
مجددا بشكل مدهش بعد مرور  12شهرا؟ تلك بعض أ
السئلة
ً
الرصاد الجوية آ
التي تحير باحثي المحيطات وعلماء ً أ
الن.
ِّ
ف ُت َع ّد ظاهرة «إل نينيو» التي ُولدت مجد ًدا بشكل غامض
فرصة رائعة للباحثين ،من أجل الجمع بين المالحظات
والنماذج؛ لمعرفة ما حدث ،وربما تحسين نُظُم التنبؤ،
كما يقول أكسل تيمرمان ،عا ِلم المحيطات بجامعة هاواي.
أحد التفسيرات المحتملة ،كما يقول ،أن َه َّبات الرياح
جدا من العام
الغربية المتوقعة جاءت في وقت مبكر ًّ
كافيا من المياه الدافئة
الماضي ،حتى إنها لم تر ِاكم ً
قدرا ً
في شرق المحيط الهادئ؛ لمنع عملية تقلُّب المياه ،وهو
فورا ،إل أن هناك
ما يفترض أن يوقف مسار «إل نينيو» ً
ً
احتمال بأن تكون آلية منسية ،مكَّ نت الماء البارد في
أيضا
ً
الطبقات العميقة من أن يصل إلى السطح ،أو ببساطة ..ربما
تعود الطبيعة الغريبة الخاصة بتذبذب «إل نينيو» الجنوبي
( )ENSOـ وهو التتابع غير المنتظم لمراحل ظاهرتي «إل
نينيو» الدافئة ،و«ل نينيا» الباردة ـ إلى عشوائية الطقس.
ً
أشكال
ولختبار هذه الفرضيات ،سيحتاج الباحثون
عديدة من البيانات ،تشمل قياسات درجة حرارة المحيط
عبر الزمن ،ومعدلت تقلب المياه وكثافتها ،وقوة التيارات.
وسيكون من المهم مقارنة سنوات ظاهرة «إل نينيو»
بالسنوات العادية ،وأوقات ظهور ظاهرة «ل نينيا»،
فضال عن السنوات التي يلوح فيها حدث ما في أ
ً
الفق،
ثم يفشل في أن يكتمل ،كما يقول ماثيو إنجالند ،عا ِلم
المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني بأستراليا.
وقد أصبحت المشكلة أصعب آ
الن ،إذ إن سلوك تذبذب
«إل نينيو» الجنوبي قد يتغير ،نتيجة لتغير المناخ .فالمياه
السطحية الدافئة تجعل من السهل على ظاهرة «إل نينيو»
أن تبدأ .ولذا ..يتوقع الباحثون أن تصبح تلك أ
الحداث أكثر
تواترا .وتشير دراسةٌ قائمة على النموذج ،أجراها في العام
ً
الماضي ونجو كاي ـ عا ِلم فيزياء المحيطات ،الذي يعمل
لصالح منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في
أسبنديل بأستراليا ،وشارك فيها تيمرمان ـ إلى أنه بحلول
رصد أحداث متطرفة لظاهرة «إل
نهاية القرن الحالي س ُت َ
نينيو» ،كما حدث في  ،1998-1997بمعدل سيبلغ ضعف
ما كان يحدث في العقود أ
الخيرة (W. Cai et al. Nature
.)Clim. Change 4, 111–116; 2014
مشكلة وليدة

ُوصفت ظاهرة احترار المحيط الهادئ ألول مرة في أواخر
ثمانينات القرن التاسع عشر من ِق َبل قائد في القوات

البحرية البيروفية ،حيث أبلغ عن تيار دافئ بشكل غير عادي،
أسماه «( ،»corriente del Niñoأو «تيار المسيح الطفل»)،
إذ ظهر في فترة أعياد الميالد .و كان يُعتقد لمدة طويلة أن
والكوادور ،لكن
«إل نينيو» ظاهرة محلية تظهر قبالة بيرو إ
حمالت القياس خالل السنة الجيوفيزيائية الدولية -1957
 1958ـ التي تزامنت مع حدث كبير لظاهرة «إل نينيو» ـ
كشفت أن الظاهرة تغطي المحيط الهادئ كله .وعلى مدى
عقود بعد ذلك ،أظهرت أ
البحاث المجراة على ظاهرتي «إل
نينيو» و«ل نينيا» كيف أن ظروف المحيط والغالف الجوي
تعزز بعضها البعض؛ إلحداث الدفء والبرودة.

لدراسة التغييرات الطفيفة في التيارات واختالطات مياه
المحيط ،التي ربما قد شكلت جز ًءا من تطور ظاهرة «إل
نينيو» ،كما يقول تيمرمان.
ثمة سفن أخرى متاحة لدى الباحثين ،مثل سفينة
«فالكور» البحثية ( ،)RV Falkorالتي قام ريتشاردز على
متنها برحلته ،وسفينة «كيلو موانا» البحثية (RV Kilo
 )Moanaالتي استضافت فريقًا آخر من جامعة هاواي
بمناطق المحيط الهادئ الستوائية في شهري أغسطس
وسبتمبر .أما عالما المحيطات برايان بوب وجيفري درازن،
فقد منحوا فرصة غير متوقعة؛ إذ كانا قد خططا لدراسة

ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻨﻴﺪ

ﺗﻨﺸﺄ ﻇﺎﻫﺮة »إل ﻧﻴﻨﻴﻮ« ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ،ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎء اﻟﺪاﻓﺊ واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺮب اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ إﻟﻰ ﺷﺮﻗﻪ.
رﻳﺎح ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ

ﻏﺮب اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ أﺑﺮد
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

ﺷﺮق اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ أدﻓﺄ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺗﻘﻠﺐ
ﻣﻜﺒﻮت

ﻣﻴﺎه ﺑﺎردة

وعلى الرغم من أن أحداث «إل نينيو»« /ل نينيا» يمكن
تسبب تغييرات قوية في الطقس ،ترددت وكالت تمويل
أن ِّ
العلوم في رعاية البعثات البحثية المكلفة من أجل دراستهما،
جدا التنبؤ بهماً .
يعول الباحثون
إذ يصعب ًّ
وبدل من ذلكِّ ..
بشكل كبير على البيانات آ
التية من شبكة عوامات مشروع
غالف المحيطات الستوائية الجوي ،المكونة مما يقرب من
 70عوامة مربوطة ومصفوفة عبر المحيط الهادئ ،تديرها
الدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ،بالشتراك
إ
مع الوكالة اليابانية لعلوم أ
الراضي البحرية والتكنولوجيا
( .)JAMSTECتسمح بيانات درجة الحرارة والملوحة آ
التية
من تلك الشبكة للباحثين بالطالع على أي احترار غير عادي
وتتبع الموجات الكبرى التي تدفع المياه
يحدث بالمحيطُّ ،
الدافئة ناحية الشرق.
وتلك المنظومة ل تخلو من المشكالت ..فقد تعطلت
عوامات عديدة في السنوات أ
الخيرة ،تاركة العلماء مؤق ًتا
ببيانات من  %40فقط من الشبكة .وبفضل عمليات
حاليا بحوالي  %80من
إ
الصالح ،عاد النظام إلى العمل ًّ
الدارة
كفاءته ،إل أن خفض الموازنة في عام  2012أجبر إ
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي على وقْف خدمة
سفينة «كايميموانا» البحثية ( ،)RV Ka`imimoanaالتي
كانت تُستخدم بغرض الصيانة الدورية للمنظومة .وعلى
الدارة الوطنية للمحيطات
عاما من عملها مع إ
مدى ً 16
والغالف الجوي ،كانت السفينة قد اكتسبت قيمة عالية
بالنسبة إلى مجتمع بحوث ظاهرة «إل نينيو» ،إذ كانت
تجمع البيانات عن عوامل معينة ،مثل درجة حرارة
المياه ،والملوحة ،والكثافة ،أثناء خدمة العوامات .وإذ
لم تعد السفينة موجودة ،صارت البيانات التي تُجمع
من عوامات المنظومة والعوامات المستقلة غير كافية
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ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،وﻳﻌﻠﻮ
ﻓﻲ وﺳﻂ وﺷﺮق
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

تَراكُم الزئبق في الكائنات البحرية بمنطقة فيها تقلُّب
استوائي قوي للمياه ،لكن البيانات التي جمعاها أثناء
بعثتهما ستسمح لهما آ
الن بدراسة كيف يمكن آلثار حدث
تدريجيا عبر الشبكة الغذائية
«إل نينيو» القوي أن تمتد
ًّ
البحرية .ورغم ذلك ..كما يقول كاي ،فظاهرة «إل نينيو»
هذه المرة ـ وهي حدث ربما ل يأتي إل مرة واحدة في عمر
الجيل الواحد ـ تُ َع ّد فرصة ضائعة فيما يتعلق بالخروج
إلى البحر ،وتوثيق اتساع نطاق التغيرات الفيزيائية
والكيميائية والحيوية ،التي قد تحدث في المحيط« .إنه
لمن المؤسف ّأل تكون لدينا سفن أكثر في عرض البحر»،
كما يقول.
قادما ..فبحلول عام  ،2020تأمل كل
الغوث
يكون
ربما
ً
الدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ،والوكالة
من إ
اليابانية لعلوم أ
الراضي البحرية والتكنولوجيا أن يتم إطالق
نظام رصد المحيط الهادئ الستوائي المستمر ،الذي يتكون
من عوامات وأقمار صناعية تع ِّزز من َف ْهم تنوع المحيط،
وتحسن قدرة التنبؤ بالطقس والمناخ.
ِّ
جدا للتعامل مع ظاهرة «إل نينيو»
سيكون ذلك
متأخرا ًّ
ً
الحالية ،والمتوقع أن تبلغ ذروتها في أواخر هذا العام ،أو
أوائل العام المقبل ،لكن المساعدات نجحت في مواكبة
الشهر أ
أقوى ظواهر «إل نينيو» ،التي حدثت في أ
الخيرة.
وقد شاركت َه َّبات الرياح الغربية ـ التي وقعت في أوائل
شهر أكتوبر ـ في استمرار عملية الحترار .ولذا ..يهيب خبراء
أ
الرصاد بمناطق عديدة في العالم الستعداد لحالة الطقس
أ
الجامحة والمضطربة المتوقَّعة خالل الشهر القليلة المقبلة■ .
تعد التقارير لصالح دورية  Natureمن
كين 
شيماير ّ
مدينة ميونخ بألمانيا.
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أﻳﻬﺎ اﻟﺪﻣﺎغ..
ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻌﺎء
بيتر أﻧدريه سميﺚ

مضى ما يقرب من عام منذ اللقاء أ
الول بين ريبيكا نيكماير،
المتخصصة في علم أ
العصاب في كلية الطب بجامعة كارولينا
الشمالية في تشابل هيل ،والمشاركين في أحدث دراساتها
النمو العقلي ،حيث تدرس كيف ينمو ثالثون ً
طفال،
حول ّ
من حديثي الولدة إلى ُع ْمر السنة ،باستخدام مجموعة من
اختبارات السلوك ،والحالة المزاجية .في أحد تلك الختبارات،
قد تختفي والدة أحد أ
الطفال من جناح الختبار ،لتعاود
الظهور مرة أخرى مع شخص غريب؛ بينما ترتدي أخرى أقنعة
«الهالوين»؛ لتزيد أ
المر غرابةً  .ومن ثمْ ،إن سار كل شيء على
أ
ما يرامِ ،من المفترض أن يخلد الطفال بسالم إلى النوم،
بينما تقوم آلة التصوير بالرنين المغناطيسي الصاخبة بمسح
أدمغتهم .تقول نيكماير« :نحاول أن نكون مستعدين لكل
شيء ..فنحن نعرف تماما كيف نتصرف ،إذا شرع أحد أ
الطفال
ً
في الهروب ،وانطلق نحو الباب».
أيضا ،هو
تبدو نيكماير متحمسة لدراسة شيء آخر ً
مجهريات البقعة الموجودة في براز أ
الطفال ،أو مجموعة
أ
البكتيريا والفيروسات والميكروبات الخرى التي تعيش
في أمعائهم .إن مشروعها ،المعروف باسم «دراسة
البراز» ،يشكل جز ًءا من جهد صغير ،لكنه متعاظم،
يبذله علماء أ
العصاب؛ لمعرفة ما إذا كانت الميكروبات
ستعمر أمعاءهم في مرحلة الطفولة يمكنها
التي تَ ِ
تغيير النمو العقلي ،أم ل.
يأتي هذا المشروع في لحظة فارقة ..حيث
تظهر كمية متزايدة من البيانات ،آ
التي معظمها
ُ ِ
من الحيوانات التي تُ َربَّى في بيئات معقّمة خالية
من الجراثيم ،أن الميكروبات المعوية تؤثر على
السلوك ،كما يمكنها تغيير فسيولوجية المخ،
والكيمياء العصبية الخاصة به .أما البيانات
البشرية ،فهي محدودة للغاية ..فبرغم أن
الباحثين قد حددوا روابط بين
أمراض الجهاز الهضمي ،والحالت
العصبية النفسية ،مثل القلق،
والتوحد ،والفصام ،والضطرابات
والكتئاب،
ّ
العصبية التنكسية ،تظل في النهاية مجرد روابط.
من جانبه ،يقول روب نايت ،المتخصص في علم
أ
الحياء المجهرية في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان
«عموما ،مشكلة السببية في دراسات الميكروبيوم
دييجو:
ً
جدا أن تعرف ما إذا
الصعب
فمن
جوهرية..
مشكلة
هي
ًّ
كانت الختالفات الميكروبية التي تظهر مع وجود أ
المراض
السباب ،أم العواقب» .كما أن هناك العديد من أ
هي أ
السئلة
أ
العالقة ..وقد بدأت الدلة المتعلقة بآليات تفاعل البكتيريا
أحدا ل يعرف مدى
المعوية مع الدماغ في الظهور ،إل أن ً
أهمية هذه العمليات في نمو البشر وصحتهم ،لكن ذلك
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ﱠ
ﻳتﻘﺼﻰ ﻋﻠﻤﺎء
اﻷﻋﺼﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑيﻦ
ميﻜﺮوﺑﺎت اﻷمﻌﺎء
واﻟنﻤو اﻟﻌﻘﻠي.

تحقيقات أخبـــــــــــار

المكمالت
لم يمنع بعض الشركات العاملة في
مجال صناعة ّ
الغذائية من الدعاء بأن بكتيريا أ
المعاء المفيدة ،التي
ّ
يُزعم أنها تساعد في عمليات الهضم ،يمكنها دعم الراحة
الوجدانية .وقد بدأت شركات أ
الدوية المتعطشة لظهور
عالمات إرشادية جديدة في عالج الضطرابات العصبية
بالستثمار في أ
البحاث المتعلقة بالميكروبات المعوية
والجزيئات التي تنتجها.
يسعى العلماء والممولون ليضاح أ
المر .فعلى مدى
إ
العامين الماضيين ،قام ِّالمعهد أ
المريكي الوطني للصحة
الذهنية ( )NIMHفي بيثيسدا بولية ميريالند بتمويل سبع
دراسات تجريبية ،بلغت تكلفة كل واحدة منها مليون دولر
أمريكي ،لدراسة ما تُطلق عليه اسم «اتحاد الميكروبيوم
أ
والمعاء والدماغ» ،وكان (بحث نيكماير ضمن هذه الدراسات
السبع) .وفي العام الحالي ،وافق مكتب الوليات المتحدة
ضخ
للبحوث البحرية في مدينة أرلينجتون بفيرجينيا على ّ
مبلغ ،قد يصل إلى  14.5مليون دولر أمريكي على مدى الـ7-6
العمال التي تدرس دور أ
سنوات المقبلة ،لصالح أ
المعاء في
قدم التحاد
الوظائف المعرفية والستجابات لالإجهاد .كما َّ
أ
الوروبي  9ماليين يورو (ما يعادل  10.1مليون دولر) لمشروع
سيستمر خمس سنوات ،يُدعى «ماي نيو جات» ،MyNewGut
أو «أمعائي الجديدة» ،اثنتان من مهامه الرئيسة تستهدف نمو
العقل ،واضطراباته.
تهدف أحدث الجهود المبذولة إلى تجاوز المالحظات
أ
أ
تلمح إلى
الساسية والرتباطات ،إل أن النتائج الولية ّ
إجابات معقدة .وقد بدأ الباحثون بالكشف عن نظام متنوع
وواسع ،تؤثر فيه الميكروبات المعوية على الدماغ ،عن
طريق الهرمونات ،والجزيئات المناعية ،والمنتجات أ
اليضية
المتخصصة التي تنتجها.
تقول نيكماير« :إن ما يتوفر آ
الن هو ـ في الغالب ـ بمثابة
ّ
تخمينات ،أكثر من كونه بيانات مؤكدة .ولذا ..هناك العديد
السئلة المفتوحة حول المعيار الذهبي أ
من أ
لالساليب التي
أ
إن المر استكشافي للغاية».
يجب عليك تطبيقهاّ .
جاوب األمعاء
تَ ُ

كان يُعتقد في السابق أن التفاعل بين الميكروبات والدماغ
الم ْم ِرضات للحاجز
نادرا ما يحدث ،باستثناء حالت اختراق ُ
ً
الدماغي الدموي ـ وهو الحصن الخلوي الحامي للمخ ضد
وإن حدث ،قد تكون له تأثيرات قوية،
العدوى واللتهاب ـ ْ
ً
المسبب للسعار في الكالب
الفيروس
فمثال ..يستثير
ِّ
أيضا ،لكن على
العدوانية والهياج ،وربما الخوف من الماء ً
مدى عقود ،كانت الغالبية العظمى من الميكروبات الطبيعية
الموجودة في الجسم غير مميزة إلى حد كبير ،ولم تكن فكرة
أنها يمكن أن تؤثر على بيولوجيا أ
العصاب فكرة منتشرة..
وهو ما يتغير ببطء آ
الن.
كانت دراسات حالت التفشي في المجتمع أحد المفاتيح
التي ألقت الضوء على تلك الروابط المحتملة .ففي عام
 ،2000أ َّدى فيضان حدث في بلدة ولكرتون الكندية إلى
تلوث مياه الشرب فيها ُبم ْم ِرضات ،مثل بكتيريا Escherichia
 coliوبكتيريا  .Campylobacter jejuniوإثر ذلك أصيب
حوالي  2,300شخص بعدوى شديدة في الجهاز الهضمي،
كما تَ َس َّبب ذلك مباشرة في إصابة الكثير منهم بمتالزمة
القولون العصبي المزمن (.)IBS
وخالل دراسة 1استمرت ثماني سنوات على سكان
ولكرتون ،بقيادة ستيفن كولينز ،المتخصص في أمراض
الجهاز الهضمي بجامعة ماكماستر في هاملتون بكندا،
لحظ الباحثون أن المشكالت النفسية ،كالكتئاب والقلق،
بدت كأحد عوامل الخطر الدافعة لستمرار متالزمة
القولون العصبي .وعن ذلك ..يقول بريميسل بيرسيك،

متخصص آخر في أمراض الجهاز الهضمي في ماكماستر،
ٌ
إن هذا التفاعل أثار عدة أسئلة مهمة ..فهل يمكن
لاللتهابات طويلة أ
المد ،أو ربما الميكروبيوم الخارج عن
أ
السيطرة بسبب العدوى ،أن تمثل الدافع وراء العراض
النفسية الظاهرة؟
وبذلك بدأت مجموعة ماكماستر البحث عن إجابات في
الفئران .ففي دراسة 2أجريت في عام  ،2011قام الفريق
بزرع مجهريات البقعة المعوية في ساللت مختلفة من
الفئران ،وأظهروا أن الصفات السلوكية الخاصة بإحدى
الساللت انتقلت مع مجهريات البقعة تلك .يقول بيرسيك
ستبدي سلوكًا أكثر ً
ً
ميال إلى
نسبيا» ِ
مثال إن الفئران «الخجولة ًّ
الستكشاف ،حين تحمل مجهريات البقعة الخاصة بالفئران
أ
الكثر ً
ميال إلى المغامرة .ويضيف« :أعتقد أنه أمر مفاجئ..
تلك الكائنات تقود النمط السلوكي الظاهري للمضيف حقًّا.
فالف َْرق ملحوظ» .كما تشير البحوث غير المنشورة إلى أنه
إذا ما ُزرعت البكتيريا البرازية المأخوذة من البشر المصابين
بمتالزمة القولون العصبي المزمن ،أو القلق في الفئران ،فإن
سيحرض سلوكًا يشبه القلق ،في حين أن ذلك ل يحدث
ذلك
في حالة ّزرع البكتيريا المأخوذة من البشر أ
الصحاء.

«ما يتوفر
اآلن هو بمثابة
تخمينات ،أكثر
من كونه بيانات
مؤكَّدة».
تطور هذا
يمكن أن تُقابَل تلك النتائج بالتشكيك ..أفمع ُّ
الحياء المجهرية
المجال ،كما يقول نايت ،كان على علماء
التعلُّم من علماء السلوك أن طريقة التعامل مع الحيوانات
وح ْبسها يمكن أن تؤثر على أشياء عدة ،كالتدرج الجتماعي،
َ
والرهاق ،إضافةً إلى الميكروبيوم.
إ
تبدأ هذه التجارب ومثيالتها بنموذج غير طبيعي إلى
حد ما ،هو فئران خالية من البكتيريا ،تُولد بولدة قيصرية؛
لحمايتها من التقاط الميكروبات المستوطنة في قنوات
الولدة لدى أ
الم .ومن ثم تُ َن ّشأ داخل عوازل معقمة،
متغذيةً على طعام معقّم وهواء ُم َنقَّى .وهكذا تُ ْع َزل
طورتها
الحيوانات عن عديد من الميكروبات الشائعة التي َّ
أنواعها على مدى عصور.
في عام  ،2011أظهر عا ِلم المناعة سفين بيترسون،
أ
وه َما من معهد
وعالمة العصاب روتشيليز دياز هيتز ـ ُ
كارولينسكا في ستوكهولم ـ أن الفئران الخالية من
البكتيريا تلك أبدت أثناء الفحوص المخبرية سلوكًا
أهدأ من الفئران التي تستوطنها الميكروبات الداخلية
أ
3
دائما من الناحية
الطبيعية ( .الهدوء ليس بالمر الجيد ً
المعرضة
التطورية بالنسبة إلى الثدييات صغيرة الحجم،
َّ
للعديد من الحيوانات المفترسة).
وعندما فحص أعضاء فريق كارولينسكا أدمغة الحيوانات،
وجدوا أن الجسم المخطط ـ وهي منطقة في أدمغة

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

بمعدل تبديل
الفئران الخالية من البكتيريا ـ كان يتميز
َّ
أعلى للكيميائيات العصبية الرئيسة المرتبطة بالقلق ،التي
تشمل الناقل العصبي «سيروتونين» .كما أظهرت الدراسة
أيضا أن إدخال الفئران البالغة الخالية من البكتيريا إلى
ً
أ
الوساط العادية غير المعقمة فشلت في تطبيع سلوكها،
«المطبعة» أظهر بعض العودة
لكن نسل هذه الفئران
ّ
ظهر
ت
حرجة
مسافة
بوجود
يوحي
مما
إلى السلوك العادي،
ُ
ِ
خاللها الميكروبات أقوى تأثيرات ممكنة.
وبحلول ذلك الوقت ،كان باحثون عديدون قد فُتنوا
أ
بالدلة المتزايدة ،إل أن غالبية النتائج أتت من مجالت
أ
أخرى غير علم العصاب .تقول ميالني جارو ،عالمة
الفسيولوجيا في جامعة كاليفورنيا بديفيس« :المجموعات
التي تعمل على ذلك تتكون في أ
الساس من متخصصين
في الجهاز الهضمي ،مع تعاون قلة من أولئك الذين
يركزون على علم النفس .لذا ..مالت النتائج إلى وصف
التغيرات الطرفية والسلوكيةً ،
بدل من وصف تغيرات
الجهاز العصبي المركزي».
َ
المجال ق ُُد ًما ،مشيرة
َدف ََعت أبحاث بيترسون ودياز هيتز
ً
انتقال
إلى أن الباحثين يمكنهم تجاوز الظواهر المرئية،
إلى آ
الليات التي تؤثر على الدماغ .تقول نانسي ديزموند
والمشاركة في مراجعة المنح
ـ إحدى العامالت بالبرنامج
ِ
في المعهد أ
المريكي الوطني للصحة الذهنية ( )NIMHـ
إن البحث أثار اهتمام وكالة التمويل ،بعد وقت قصير
مخصصا
قسما
من نشره .وفي عام
 ،2013شكّل المعهد ً
ً
لدراسة أبحاث علم أ
العصاب ،التي تهدف إلى كشف
آ
الليات الوظيفية ،وتطوير أدوية أو عالجات غير ُمقتحمة؛
لعالج الضطرابات النفسية.
كما حصلت جوديث إيسن ـ عالمة أ
العصاب في جامعة
أوريجون في يوجين ـ على منحة لدراسة َس َمك الزرد الخالي
من البكتيريا ،الذي تسمح أَ ِج َّنته الشفافة للباحثين بمشاهدة
«إن كونها «خالية من
نمو أدمغتها بسهولة .تقول إيسنّ :
تقدم
لكنها
ا..
تمام
ِّ
البكتيريا» ل ُه َو بالطبع وضع غير طبيعي ً
أي من الوظائف الميكروبية مهمة لتطور عضو
فرصة لمعرفة ٍّ
ما ،أو نوع معين من الخاليا».
استكشاف كيميائي

في الوقت نفسه ،كان الباحثون قد شرعوا في الكشف عن
الطرق التي ربما تتمكن بواسطتها البكتيريا المعوية من
إيصال إشارات إلى الدماغ ..فقد كشف بيترسون وزمالؤه أن
نواتج أيض البكتيريا تؤثر على الفسيولوجيا أ
الساسية للحاجز
الدماغي الدموي 4في الفئران البالغة .كما تقوم مجهريات
البقعة بالقناة الهضمية بتفكيك مركبات الكربوهيدرات إلى
أحماض دهنية ذات سالسل قصيرة ،إضافةً إلى إحداث
فمثال ..تقوي بيوتيرات أ
مجموعة من التأثيراتً ،
الحماض
ّ
الدهنية الحاجز الدماغي الدموي ،عن طريق إحكام الترابط
بين الخاليا (انظر« :اتحاد أ
المعاء والدماغ»).
تغير
تثبت ً
أيضا الدراسات الحديثة أن الميكروبات المعوية ّ
ِ
بشكل مباشر مستويات الناقل العصبي ،مما قد يمكِّ نها من
التواصل مع الخاليا العصبية .فعلى سبيل المثال ..نشرت
الحياء التي تعمل آ
إيلين سياو ـ عالمة أ
الن في جامعة كاليفورنيا
5
بلوس أنجيليس ـ بح ًثا هذا العام يدرس كيفية تعزيز نواتج
أيضية معينة من الميكروبات المعوية إلنتاج السيروتونين
نظرا إلى
في الخاليا أالمبطنة للقولون .وهو اكتشاف مثيرً ،
الدوية المضادة لالكتئاب تعمل عن طريق تعزيز
أن بعض
السيروتونين في مناطق التصال بين الخاليا العصبية .وتسهم
هذه الخاليا في  %60من كمية السيروتونين الطرفي في
الفئران ،وأكثر من  %90في البشر.
ووجدت سياو ـ مثل مجموعة كارولينسكا ـ أن الفئران
الطبعة العربية |
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أﺧبـــــــــــار تﺤﻘيﻘات

اﺗﺤﺎد
اﻷﻣﻌﺎء
واﻟﺪﻣﺎغ

 .1اﻟﺴﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻲ :ﺗﻨﺘﺞ ﺧﻼﻳﺎ
اﻷﻣﻌﺎء ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ
"ﺳﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ" ،اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل
اﻹﺷﺎرات ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ.
 .2ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﺎت

اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ واﻟﺪﻣﺎغ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﻣﺜﻴﺮة
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ.

 .1ﺳﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ

 .3ﻧﻮاﺗﺞ أﻳﻀﻴﺔ

 .2اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ:
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﻴﻮم اﻟﻤﻌﻮي
ﻳﻤﻜﻨﻪ ّ
ﺣﺚ اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻴﺘﻮﻛﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.

 .3اﻟﺠﺰﻳﺌﺎت اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺔ:
ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻧﻮاﺗﺞ
أﻳﻀﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻮﺗﻴﺮﻳﺖ،
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ
اﻟﺪﻣﻮي.
ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻣﻌﻮﻳﺔ،
ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
وﻓﻴﺮوﺳﺎت

الخالية من البكتيريا يحتوي دمها على مستويات من
معدلته
السيروتونين أقل بكثير ،كما طرحت إمكانية استرجاع ّ
عن طريق إدخال البكتيريا المشكِّلة أ
لالبواغ إلى أمعائها (التي
َ
أ
تسيطر عليها بكتيريا  ،Clostridiumالتي تفكك الحماض
الدهنية ذات السالسل القصيرة) .وبشكل معاكس ،ق ََّل إنتاج
السيروتونين في الفئران الطبيعية المحتوية على البكتيريا
عند إعطائها المضادات الحيوية .وتقول سياو« :على أ
القل
تماما عالقة السبب بالتأثير»،
مع تلك التالعبات ،تتضح ً
لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت معدلت السيروتونين
المعاء تحفِّز سلسلة من أ
المتغيرة تلك في أ
الحداث الجزيئية،
التي تؤثر بدورها على نشاط الدماغ ،وما إذا كانت أحداث
أيضا ،أم ل .تقول سياو« :سيكون
مماثلة تحدث في البشر ً
من المهم تكرار النتائج السابقة ،وترجمتها في البشر؛ كي
يصل أ
المر إلى الكتب التعليمية».
أما جون كريان ،عا ِلم أعصاب في جامعة كوليدج كورك في
أيرلندا ،فيرى أن هناك شكًّا بسيطًا في أنهم سينجحون ،حيث
أظهر 6مختبره أن الفئران الخالية من البكتيريا تنمي عد ًدا أكبر
من الخاليا العصبية في منطقة محددة في الدماغ حين تبلغ،
مقارنةً بالفئران العادية .وقد دأب على ترويج فكرة «اتحاد
المعاء والدماغ» بين علماء أ
أ
العصاب ،وباحثي العقاقير
النفسية والعامة .ويقول« :إذا نظرتم إلى العلم القوي
الخاص أ
بالعصاب ،الذي ظهر في العام الماضي فقط ،فإن
أ
أ
جميع العمليات الساسية التي يمضي علماء العصاب حياتهم
آ
مشيرا
في
العمل عليها قد ثبت الن أن الميكروبات تنظِّمها»ً ،
إلى أ
البحاث المتعلقة بعملية تنظيم الحاجز الدماغي
الدموي ،وتخلُّق النسيج العصبي في الفئران ،وتفعيل الدبق
العصبي الدقيق ..وهي الخاليا المشابهة للخاليا المناعية التي
تستوطن الدماغ والنخاع الشوكي.
في اجتماع عام  ،2015الذي عقدته جمعية علم أ
العصاب
قدم
في شيكاغو بولية إلينوي في شهر أكتوبر الماضيّ ،
تكون الميالين ـ وهو
كريان وزمالؤه بح ًثا يُظ ِْهر أ أن عملية ّ
أيضا ِمن
الغالف الدهني العازل لاللياف العصبية ـ يمكِّ نها ً
أن تتأثر بالميكروبات المعوية ،على أ
القل في جزء معين من
الدماغ .كما أظهرت تجارب 7غير متصلة أن الفئران الخالية
تجريبيا ،مشابهة
مسببة
ًّ
من البكتيريا محمية من حالة ّ
لمرض التصلب المتعدد ،تتميز بزوال الميالين الذي يغلف
اللياف العصبية .وهناك شركة واحدة على أ
أ
القل ،هي شركة
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«سيمبيوتكس بيوثيرابيز»  Symbiotix Biotherapiesفي
بوسطن بولية ماساتشوستس ،تدرس بالفعل ما إذا كان أحد
نواتج أ
اليض التي تنتجها أنواع معينة من البكتيريا المعوية
مسببات الدمار الذي يُ ْح ِدثه
يمكن أن تُستخدم ً
لتتبع ِّ
يوما ما ُّ
مرض التصلب المتعدد في البشر.
التﻮﺟه ﻧﺤﻮ العﻼج

تظن تريسي بيل ،عالمة أ
العصاب في جامعة بنسلفانيا في
مبررة
فيالدلفيا ،أن التدخالت البشرية البسيطة قد تكون َّ
ً
فعال ..فقد سمعت عن عمل كريان ببرنامج «راديولب»
الذاعي قبل ثالث سنوات ،حين كانت تُ ْج ِري
( )Radiolabإ
بح ًثا على المشيمة ،وتساءلت حينها :كيف يمكن للميكروبات
مصمم لدراسة كيفية تأثير إجهاد
أن تتوافق في نموذج َّ
أ
الم على النسل؟
8
عرضت بيل إناث فئران
في بحث نُشر هذا العام ّ ،
حوامل لالإجهاد؛ فوجدت أن ذلك أ َّدى إلى خفض ملحوظ
في مستويات بكتيريا  Lactobacilliالموجودة في مهابل تلك
الفئران ،التي تشكل المصدر الرئيس للميكروبات التي تستوطن
أمعاء النسل .وهذه التغيرات الميكروبية انتقلت إلى الفئران
طبيعيا عن طريق المهبل .ومن
حديثة الولدة ،التي ُولدت
ًّ
ثم ،رصدت بيل عالمات تشير إلى أن مجهريات البقعة قد
تؤثر على النمو العصبي ،خاصة في الذكور.
قدمته مجموعتها في اجتماع جمعية
وفي العمل الذي َّ
علم أ
العصاب ،أظهرت بيل أن تغذية الفئران حديثة
الولدة ،المولودة قيصريًّا بمجهريات البقعة المهبلية
المعرضة لالإجهاد ستمكِّ نها من إعادة
المأخوذة من الفئران
ّ
في أ
الم ْج َهدة .وتستعد بيل
م
ال
العصبي
تأثيرات النمو
ُ
بحث يحقِّق فيما إذا كان بوسعهم عالج
نهاء
وزمالؤها إل
ْ
الفئران المولودة من أمهات ُم ْج َهدة بمجهريات البقعة
المهبلية الخاصة بالفئران غير المج َهدة ،أم ل.
«آثارا تطبيقية فورية» ،كما تشير
ترى بيل أن لهذا العمل ً
دومينجيز-بيلو ،أخصائية أ
الحياء
إلى مشروع ترأسه ماريا
المجهرية بكلية الطب في جامعة نيويورك ،يتم فيه مسح
أفواه وجلود أ
الطفال الذين يُولدون ولدة قيصرية بقطعة
من الشاش ،بعد مسحها بمهبل أمهاتهم .يريد الفريق
بذلك الفعل دراسة ما إذا كان النسل ستظهر فيه مجهريات
البقعة المماثلة لتلك الموجودة في أ
الطفال الذين يُولدون

معيارا للعناية ..لكني
طبيعيا ،أم ل .تقول بيل« :هو ليس
ً
ًّ
يوما ما».
أراهن على أنه سيكون كذلك ً
ومع ذلك كله ..ل يزال الكثيرون يشككون في عالقة
الميكروبات بالسلوك ،وما إذا كانت ستثبت أهميتها في
ميال آ
النسان ،أم ل ،إل أن العلماء يَبدون أكثر ً
الن
صحة إ
لالحتفاء بالفكرة عن ذي قبل .ففي عام  ،2007على سبيل
المثال ،أشار فرانسيس كولينز ـ الذي يشغل آ
الن منصب
رئيس المعاهد الوطنية أ
المريكية للصحة ـ إلى أن مشروع
الميكروبيوم البشري ـ وهو بمثابة دراسة واسعة النطاق
تُجرى على الميكروبات التي تستوطن البشر ـ قد يساعد في
«فاجأ
الكشف عن اضطرابات الصحة الذهنية .ويقول عنهَ :
أ
المر بالفعل عد ًدا ً
قليال ممن افترضوا أننا كنا نتحدث عن
أ
أشياء ذات صلة بالمعاء ،أكثر من صلتها بالدماغ .كانت
صاحبها نو ٌع من التردد».
بمثابة قفزة مدعومة ،لكن َ
تدعم وكالت التمويل المجال الناشئ ،الذي يشمل علوم
والحياء المجهرية أ
المناعة ،أ
والعصاب ،إلى جانب تخصصات
أ
أخرى .وعرض المعهد المريكي الوطني للصحة الذهنية
ً
تأسيسيا؛ للعمل على أنظمة نموذجية ،وعلى البشر؛
تمويال
ًّ
جديرا باستثمار أكبر ،أم ل،
المجال
كان
إذا
ما
لستكشاف
ً
وهي خطوة جلبت بالفعل المزيد من الباحثين إلى الحلبة.
ويحظى مشروع «ماي نيو جات» في أوروبا بنظرة أكثر
ً
تفاؤل لقيمة هذه البحوث ،التي تسعى بشكل خاص إلى
توصيات غذائية صلبة ،قد تخفف من الضطرابات ذات
الصلة بالدماغ.
واليوم ،يقدم مشروع «نيكماير» ـ الذي تجريه على
تقبلها
الرضع ـ ما تسميه «نو ًعا من العينات الفوضوية التي ّ
الجميع» .ومن بين المناطق الدماغية التي تفحصها ،تستحوذ
اللوزة والقشرة أ
المامية الجبهية على أقصى اهتمام منها؛
بتغير مجهريات البقعة في نماذج القوارض،
وقد تأثر الثنان ُّ
البيانات مع عشرات التدابير أ
الخرى التي
جمع هذه
لكن ْ
تتبعها مع الفئران حديثة الولدة سيشكل تحديًا .والسؤال
أ
الهم هو« :كيف تتعامل مع كل العوامل المربكة؟»...
أ
نظام الطفال الغذائي ،وحياتهم المنزلية ،والعوامل البيئية
أ
الخرى التي يتعرضون لها .كل ذلك يمكنه أن يؤثر على
مجهريات البقعة الخاصة بهم ،وعلى نموهم العصبي،
ويجب أن تُدرس �كل على حدة.
تقدر نيكماير أن العبث بالميكروبات المعوية البشرية لعالج
ِّ
الضطرابات الذهنية قد يفشل ألسباب أخرى .فكيف يمكن
ً
مثال للميكروبات أن تتفاعل مع الجينوم البشري؟ حتى لو تمكَّن
العلماء من العثور على نسخة عالجية من «كاديالك المجهريات
الذهبية» ،كما تسميه« ،قد يرفضها جسمك ،ويعود إلى نقطة
البداية ،ألن جيناتك تع ِّزز أنوا ًعا معينة من البكتيريا» .ول يزال
هناك الكثير مما يجب كشفه ،كما تقول .وتضيف« :تعتريني
أ
أ
جدا ،ويشبه فكرة
الدهشة باستمرار ..فالمر رحب الفق ًّ
«الغرب المتوحش» بعض الشيء»■ .
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علم اآلثار المخطوطة أ
الكثر
إغواء من بين جميع المخطوطات
التي لم تُفَكّ رموزها بعد ص41 .

تـعـليــقـات
مؤسسات لتعزيز العلوم ،يجب أن
معاهد التعليم العالي ثقافةً واسعة
تَمنح
ُ
للطلبة ،وتزيد من كفاءتهم ص44 .

تجاهل صناع
استشارات تحذير ِمن ُ
السياسات أ
الدلة على أحكام وتنبؤات
ق ََّد َمها الخبراء المستشارون ص47 .

س و ج بحوث «علي ِي ِتيسين» لستخدام
والمجسات الحيوية؛
التكنولوجيا النانوية
ّ
إلنتاج مواد مستجيبة للبيئة ص49 .

ILLUSTRATION BY DALE EDWIN MURRAY

إﺧﻔاء النتاﺋﺞً ..
بحﺜا ﻋن الحﻘيﻘة
أ
التحيز في المزيد
ّ
يحث روبرت ماكاون ،وسول بيرلموتر على اعتماد التحليل العمى؛ لستبعاد ُّ
من التخصصات ،مثل فيزياء الجسيمات.

ظ علماء ي ف
لح َ
الف�ياء منذ عقود ـ ومنهم ريتشارد
َ
مث�ا للقلق ،وهو أن التقديرات الجديدة
ا
أمر
ـ
فينمان
ً ي
ً
الف�يائية أ
للثوابت ي ف
الساسية تكون ِق َيمها عاد ًة قريبة من
ث
القيم المنشورة أك� من المتوقع ،برغم وجود أخطاء
يف
الباحث� كانوا
معيارية ف ي� القياس .1ومن ثم ،أدركوا أن
ف
ث
ث
أك� ً
الما� ،أك� من
ميال إىل «تأكيد» نتائج قياسات
ي
ت
ال� لم تتوافق مع توقُّعاتهم
دحضها ،بينما
النتائج ي
كانت ـ ف� كث� من أ
الحيان ،وبشكل منتظم ـ ث
أك� عرضةً
ي ي
لالستبعاد ،أو التنقيح.
الح ّد من هذه المشكلة ،هناك ث
أك� من فريق
وبغرض َ
من علماء ي ف
طوروا
وتركيبه،
الكون
اسة
ر
ود
الجسيمات
ياء
ف�
ّ
طرق تحليل (عمياء) ،تقوم عىل إزالة تسميات البيانات،
وتغي� ِق َيمها مؤق ًتا بشكل مدروس ،وذلك لمحاربة ي ُّ ف
التح�
ي
والخطأ ف� النتائج .2ومع بداية أ
اللفية الثالثة ،أصبحت تلك
ي
التقنية تُستخدم عىل نطاق واسع ف� تخصصات ي ف
ف�ياء
ي
الجسيمات ،ي ف
والف�ياء النووية .ومنذ عام  ،2003كان أحدنا
أ
(سول يب�لموتر) يستخدم ذلك التحليل العمى مع زمالئه

ت
عت� بمثابة «المعيار
ف ي�
ال� تُ ب
قياسات المستعرات الفائقة ،ي
ف
3
ف
لتمدد الكون .
الكو�» ي� دراسات التسارع يغ� المتوقع ُّ
ي
حاليا ف ي� عديد من التخصصات الفرعية
يتشكل
ًّ
يف
لف�ياء الجسيمات ،وعلم دراسة الكون وتركيبه نو ًعا
يعت� التحليل
غالبا ما ب
ً
جديدا من الثقافة التحليلية ،إذ ً
أ
العمى هو السبيل الوحيد للوثوق ف ي� عديد من النتائج،
كما يتم استخدامه �ف
ي
بعض بروتوكولت التجارب
الكلينيكية (يُشار إىل ذلك
إ
أحيانًا بمصطلح «العمى
ث
الثال� »  ،)4كما يُستخدم
ي
م�ايد �ف
كذلك بشكل ت ف
ي
مخت�ات الطب ث
ال�عي ،لكن
ب
NATURE.COM
لقراءة مجموعة مقاالت
هذا المفهوم ل يكاد يُعرف ف ي�
خاﺻة من دورية
العلوم الحيوية ،والنفسية،
 Natureعن قابلية تكرار
والجتماعية.
النتائﺞ ،ادخل إلى:
كان أحدنا (روبرت ماكاون) go.nature.com/huhbyr
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كب�ة ف� إجراء البحوث التجريبية عىل ف ف
ال�اعات
لديه ب
خ�ة ي ي
القانونية ،والسياسات العامة ،حيث ث
تتف� فيها المخاوف
التح� (عىل سبيل المثال ..ي ف
بشأن ي ُّ ف
تقن� المخدرات) ،ولكننا
أ
مشارك� معا �ف
ف
واجهنا هذا المفهوم لول مرة عندما كنا
ي ً ي
متعدية التخصصات ف ي� جامعة كاليفورنيا
تدريس دورة ِّ
التفك� النقدي ،ودور العلم ف ي� عملية
كىل ،عن
ي
بمدينة يب� ي
وتوصلنا ـ من خالل
اطي.
ر
الديمق
الجماعي
ص ْنع القرار
ّ
الع�اف بأن أ
الساليب ت
الدورة ـ إىل ت
ال� كان يستخدمها
ف ي
تحسن الثقة ف ف
يف
كث� من العلوم،
وال�اهة ي� ي
الف�يائيون قد ِّ
ت
ال� بها تحليالت عالية المخاطر ،وسهلة
بما فيها تلك ي
النجراف إىل ي ُّ ف
التح�.
ت
ال�
تشوه
هناك دوافع ي
كث�ة قد ِّ
الستنتاجات ي
نستخلصها من البيانات ،ومنها رغبة الباحث ف ي� دعم
يف
المنافس� ،أو رغبته ف ي� أن يكون
نظرية ما ،أو دحض أحد
ّأول َم ْن تَ َكلَّم عن هذه الظاهرة ،أو لتج ُّنب إصدار نتائج
«غريبة» .يمكن لهذه ي ُّ ف
بغ�
التح�ات أن تتم بقصد ،أو ي
بغض النظر عما إذا كانت
قصد ،حيث يمكن حدوثهاّ ،
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تـعـليــقات

دوافع خيارات الباحث هي البحث عن الحقيقة ،أم من
خالل رغبة أستاذ جامعي خلوق ف ي� مساعدة أحد طالبه عىل
كتابة رسالة دكتوراة قوية ،أم لمجرد المصلحة الشخصية
فحسب .5لذلك ..نحن نرى أن التحليل أ
العمى ينبغي
طبق عىل نطاق أوسع ف ي� البحوث التجريبية ،حيث
أن يُ َّ
إن تطبيقه أثناء اختيار البيانات ،وتطويرها ،وتصحيحها،
عت� وسيلة مهمة؛ لحماية العلماء من خداع أنفسهم.
يُ ب
َمن يعرف ماذا؟

جيدا ..فعىل سبيل
هناك بعض أشكال التعمية المعروفة ً
المر� أ
المثال ،يُحجب عن ف
والطباء معرفة َمن الذي يتلقّى
أ
وهميا (تعمية مزدوجة) ،أو تُزال السماء
دواء
تجريبيا ،أو ًّ
ًّ
المخطوطات العلمية؛ لحماية أ
القران
والنتماءات من
يف
المر ي ف
الباحث� ،لكن هذه الممارسات
اجع� ِمن التأثُّر بهوية
تنطبق عىل تجميع البيانات ومصادرهاً ،
بدل من التحليل.
ضمن أن جميع القرارات التحليلية
ّإن تعمية أي تحليل تَ َ
قحت ،قبل
ن
قد
اءات
ر
ج
وال
امج
تم إنجازها ،وأن جميع بال�
ُ
إ
ّ
أن يتم الكشف عن النتائج ذات الصلة َلمن أَجرى التجربة.
ث
وغالبا مع برنامج كمبيوتر
ويمكن لمحقِّق واحد ـ أو أك�ً ،
يشوش بشكل منهجي عىل ِق َيم البيانات ،أو
مناسب ـ أن ِّ
تسمياتها ،أو عىل كلتيهما ،وعاد ًة يكون بحوزة المحقق
العديد من إالصدارات البديلة للتشويش ،ثم يُ ْج ِري بقية
ف
«� الظالم».
أعضاء الفريق ما استطاعوا من التحليل ي
وقبل كشف التعمية ،يجب أن يتفق الباحثون عىل أنهم
تماما من تحليالتهم ـ مهما كانت النتيجة ـ قبل
واثقون ً
ث
الن� ،دون مزيد من جولت التنقيح ،أو إعادة النظر.
هذا( ..وليس هناك مانع من إجراء تحليالت إضافية،
بمجرد كشف تعمية البيانات .ت
وح� ل يقع الباحثون
ي ُّ ف
التح� ،يجب عليهم تسمية هذه التحليالت
ف ي� نطاق
إالضافية «تحليالت ما بعد التعمية»).
هناك طرق عديدة للقيام بـ«تحليل أعمى» .وليس
من ف
ال�وري ـ ول من الممكن ـ تعمية الكمبيوتر عن
قيم البيانات ،حيث إن عرض النتائج هو الذي يخفي
المعلومات .ويجب عىل التقنيات أن تحجب النتائج ذات
المغزى ،ف� ي ف
ح� تُظ ِْهر ما
ي
يكفي من هيكل البيانات؛ «يمكن أن تكون
يف
للسماح
للباحث� بإيجاد التحليالت العمياء
وتنقيحها،
القياس
أدوات
بالبساطة نفسها
المتغ�ات يغ� ذات
وكذلك
ي
التي يمكنك بها أن
الصلة ،والعالقات الزائفة،
وغ�ها من المشكالت .وعىل تطلب من زميل في
ي
ِ
آخر القاعة أن يخلط
يف
الباحث�
فإن
سبيل المثالّ ..
الذين يحللون نتائج التجارب التسميات».
أي
إ
الكلينيكية ،دون معرفة ٍّ
ِمن ف
المر� قد تلقَّى الدواء الوهمي ،يجب أن يكونوا
قادرين عىل تحديد القيم يغ� القابلة للتصديق.
تعتمد أفضل الطرق للتعمية عىل خصائص البيانات
أ
حصا� ،والحدود الدنيا
(عىل سبيل المثال ..نوع التوزيع إال ي
الق َيم منفصلة ،أم متصلة ،وما إذا
والعليا ،وما إذا كانت ِ
عشوائيا إىل ظروف تجريبية ،أم أنها
كانت الحالت ُمس َندة
ًّ
تعرضت للمالحظة السلبية) .ويمكن التالعب بكل من قيم
البيانات ،والتسميات؛ لوضع ت
اس�اتيجية مناسبة (انظر:
ت
«اس�اتيجيات التعمية»).
أ
أحد الساليب المثمرة هو تقديم مجموعات من
النتائج المحتملة ،بحيث تكون النتائج الحقيقية مختلطة
بمجموعات النتائج التمويهية ،أو يغ� مختلطة بها .وعاد ًة
يتسبب مثل هذا العرض أ
العمى لالحتمالت ف ي� طرح
أ
ف
بيا�،
السئلة المفيدة .فعىل سبيل المثال ..قد يؤدي رسم ي
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استراتيجيات التعمية
التشويش

التطبيق المحتمل

أمثلة تقنية

إضافة رقم عشوائي (من التوزيع اإلحصائي
المناسب) لنقاط البيانات ،أو عوامل النموذج.

ي من الرسائل المتعددة
اختبار أ ٍّ
للوقاية هو الحل األكثر فعالية في
الحد من التدخين.
ّ

اختالفات غامضة في ظروف تجريبية ،عن طريق
إضافة قيمة خفية منحازة إلى اتجاه معين.

تقدير ما إذا كانت تكاليف الئحة
السالمة المثيرة للجدل تتجاوز
فوائدها ،أم ال.

حشد الخاليا

خلط التسميات لظروف التجربة ،بحيث ُي ْب َهم
ي مجموعة من النتائج مع أي ظروف.
ُ
توافق أ ّ

اختبار التنبؤ بفرضية أن الكتب
المطبوعة أكثر سهولة في الفهم
من الكتب المسموعة.

حشد البنود

عشوائيا؛ للتخلص
إعادة تسمية كل نقطة بيانات
ًّ
من معرفة تحديد ظروف التجربة.

تحليل اختالفات المجموعة التي قد
يكون من السهل التعرف عليها،
والتحيز (على
حتى مع التشويش
ُّ
سبيل المثال ..أثر كل من الحي
والمدرسة على ضحايا الجرائم).

تشويش
 θij = yij + nijأو

θij = βk + nij
انحياز

θij = yij + bj

θij = y#

θij = y##

مجموعات مختلفة

معا؛ للحفاظ على االرتباط.
صف االحتشاد :الحفاظ على أزواج من المتغيرات ً
تعمية متغيرة :تبديل تسميات المتغيرات المختلفة.

 yijهو المالحظة رقم  ithفي الحالة رقم ( jthالخلية) من الدراسة ،و βkهو المعامل رقم  kthلنموذج ما ،و θijهي  ،yijأو  βkبعد
التحيز ،و #يدل على رمز سفلي عشوائي.
التعمية ،و nijهو خطأ عشوائي ،و bjهو مصطلح
ُّ

وإن كانت ل تزال تحت التعمية
نتائجه قابلة للتصديق ـ ْ
العينة
كانت
إذا
ا
عم
التساؤل
ـ إىل توجيه الباحث نحو
ّ
ِّ
لمتغ� مستقل ما ،أم أنها تحتاج إىل
تغطي المدى الكامل ي
كشف التعمية.
إعادة النظر؛ لضبط أحد
المتغ�ات ،قبل ْ
ي
ف
التأث� كله مدفوع بنقطة
أن
إىل
آخر
بيا�
ي
وقد ي
يش� رسم ي
يش� إىل أن الباحث يحتاج إىل مزيد من
مما
واحدة،
شاذة
ي
و� كث� من أ
البيانات ،قبل كشف التعمية بالطبع .ف
الحيان،
ي ي
يمكن لمجموعه بيانات أن تبدو يغ� قابلة للتصديق ،إىل أن
يتوصل الباحث إىل ت
الف�اض الذي من شأنه ـ لو كان خاط ًئا
ينتج هذا النمط يغ� القابل للتصديق.
ـ أن ِ
االعتراضات الشائعة

إن التحليل أ
حال سحريًّا ،لكنه ث
العمى ليس ًّ
أك� جدوى
ّ
ت
الكث�ون .ونحن هنا نتناول الع�اضات
بكث� مما يعتقد ي
ي
الشائعة.
ألن يُل ِْقي الناس نظرة عابرة فحسب عىل البيانات الخام؟
التحليل أ
العمى ليس بمنأى عن ت ف
ال�وير ،ولكن ف ي� البحث
المحقق� يمكنها أن تساعد �ف
يف
العادي ،هناك فرق من
ي
تعزيز المتثال ف ف
بال�اهة .وبما أن التعمية أصبحت جز ًءا
ث
وباح� ما بعد
من الثقافة ،فإن طالب الدراسات العليا
ي
الدكتوراة غالبا ما يصبحون أوصياء ث
أك� فعالية وقدرة
ً
عىل تعزيز المتثال ف ف
بال�اهة .فعىل سبيل المثال ..قد
ث
م�فوهم عن
يلفتون النتباه إىل وجود مجازفة ،إذا سأل ِ
تكشف التعمية بالصدفة عن نتيجة ما.
عالقة بيانية قد ِ
أال يمكننا تجنب ي ُّ ف
التح� ف ي� النتائج بطريقة أخرى؟
اق�حت ،منها استخدام خطط تحليل
هناك حلول أخرى ت ُ
المخت�ات ،واستخدام
سجلة سلفًا ،وتكرار النتائج بع�
ب
ُم َّ
ف
منح�  ،pوتطبيق أسلوب التعاون ي ف
ب� الفرق المتنافسة،
واستخدام أ
الساليب التحليلية ي ف
«الب�ية» ،وكذلك تحليل
أ
الحساسية .6وهذه الساليب جميعها لها مكانتها ،ولكنها
تحديدا بشكل كامل .فعىل سبيل
ل تعالج المشكلة
ً
المثال ..يتطلب التسجيل المسبق لخطط التحليل،
أن يتم تحديد خطط معالجة البيانات ،قبل التحليل.
أ
يحد
وهو ما يقدم بعض مزايا التحليل العمى ،ولكنه ّ
من نطاق التحليل؛ ألن هناك قرارات تحليلية عديدة
(إىل جانب أخطاء ف ي� برمجة الكمبيوتر) ل يمكن توقعها،

يف
المحقق� عىل اتخاذ بعض القرارات ،مع
سيج�
مما
ب
تأث� قراراتهم عىل
بكيفية
ـ
وعي
بغ�
أم
ي،
ع
بو
ـ
العلم
ي
ي
َْ
التحليل أ
ُ
العمى المحق َِّق من النخراط
النتائج ،بينما يُمكِّن
ف ي� تحليل واستكشاف ووضع الصيغة النهائية ،دون أي
قلق من ي ُّ ف
التح�.
ُ أ
ف
كث� من المتاعب؟
أليس
التحليل االعمى سب ًبا ي� ي
هناك جهد ف
بذَ
فغالبا ما تكون التحليالت
ل..
ي
إضا�
أ ي ُ
ً
جهدا ث
ت
أك� هي تلك
ال� تبدو لول وهلة أنها تستحق ً
ي
ت
ال� تنطوي عىل بيانات باهظة الثمن ،أو قرارات عالية
ي
ف
للتح� .ورغم
معرضة
ي ُّ
المخاطر ،أو موضوعات خاصة َّ
ذلك ..يمكن أن تكون التحليالت العمياء ف ي� بالبساطة
ت
ال� يمكنك بها أن تطلب من زميل ف ي� ِآخر القاعة
نفسها ي
أن يخلط التسميات .وعندما تكون السالمة عىل المحك،
ف
الكلينيكية؛ يصبح من
كما هو الحال ي� بعض التجارب إ
ف
ف
ح� يستمر
عمى ،ي� ي
المنطقي إنشاء جهاز سالمة يغ� ُم َّ
التحليىل ف ي� العمل ف ي� الظالم .7ويمكن
بقية أعضاء الفريق
ي
عت� ي ف
م�ة مهمة ،تسمح
ت
فهي
هنا..
التكنولوجيا
أن تساعد
ُ
ب
بتقديم خوارزميات جاهزة لالستخدام ف ي� صورة برامج
قياس ،بغرض الحفاظ عىل التعمية ،إىل أن تصبح
تحليل ي
المجموعة مستعدة للكشف عن النتائج .وهناك فائدة
وضوحا ،وهي لحظة المتعة الدرامية عندما يتم
أقل
ً
الكشف عن النتائج.
ت
َأال تس ِّبب
ال� تعتمد عىل
التعمية فقْد المخرجات ي
التحليالت ت
ال� تم إجراؤها ،بمجرد رؤية النتيجة؟
ي
من الناحية المثالية ،تكون هناك مجموعة من النتائج
ب� مجموعات النتائج ت
الفعلية موضوعة ي ف
الف�اضية
ف
للباحث� استخدام النتائج
وبالتاىل يمكن
ي
تحت التعمية ،ف ي
(جنبا إىل جنب مع
أخرى
ات
تأث�
الفعلية؛ للنظر ي� ي
ً
الف�اضية أ
تأث�ات النتائج ت
الخرى) .وبطبيعة الحال..
ي
ث
تخصصا (بعد كشف
سوف تكون هناك مناقشة أك�
ً
التعمية)؛ وسيكون من الممكن ببساطة ي ف
تمي� العمل الذي
أنجزه المحققون ف ي� أثناء عدم إدراكهم النتائج بعد.
العمل على تحقيق ذلك

لن� التحليل أ
تحد ي ف
ي� ث
العمى عىل نطاق
نرى أن هناك ِّ
أ
ف
تق� ،وهو تعلُّم تعمية ما ينبغي
تحد
واسع ،الول :هو ٍّ ي
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أن يكون تحت التعمية ،مع الحفاظ عىل إظهار
ف
والثا�:
السمات الالزمة للسماح للتحليل المناسب.
ي
يف
تحد ي ف
للمحقق�؛ لعتماد
تحف�ي ،وهو عمل حوافز
ٍّ
صعب عليهم أن يأتوا بنتائج
طريقة من شأنها أن تُ ِّ
ٍ
مرغوب فيها ت
(ح� لو كانت نتائج خاطئة).
ت
ال� تشجع عىل
يمكن للمنح البحثية التكميلية ي
اختبار أساليب تعمية تحليلية بع� تخصصات متعددة
يف
التحدي� ،بينما فعالية
أن تساعد عىل تحقيق كال
الطرق المختلفة ـ طرق التعمية ،والتسجيل المسبق،
التداب�؛ لمواجهة ي ُّ ف
التح� التأكيدي ـ يجب
وغ�ها من
ي
ي
الجابة
تعامل عىل أنها أسئلة تجريبية ينبغي إ
أن َ
عليها من خالل البحوث المستقبلية ،حسبما توضح
ت
ال� أُجريت عىل آثار التسجيل
دراسة 8عام  ،2015ي
المسبق  .وبالفعل ،تم تطوير العديد من تقنيات
التعمية ،2ونأمل أن يبدأ ظهور هذا العلم المتجاوز
للتخصصات ،وأن يصل إىل أفضل الممارسات.
إن التوسع ف ي� استخدام تحليالت عمياء يمكن أن
ّ
يكون نعمة للمجتمع العلمي ،حيث إن الستخدام
أ
ي ِّ ف
ولكن
ساس هو تصفية الستنتاجات
المتح�ة ،أ ْ
ال ي
أيضا فوائد أخرىً :
أول ،يمكن للتحليل العمى
هناك ً
يف
المحقق� عىل النظر ف ي� احتمال حدوث
أن يساعد
عكس توقعاتهم ،وهي ت
اس�اتيجية ثبتت فعاليت ًها
9
ثانيا ،تساعد التعميةُ المحق َِّق عىل التعرض
منطقيا ً .
أ ًّ
ث
البداع،
لنماط يغ� متوقعة ،مما ي�ي ًّكال من إ
والتدقيق ف ي� النظرية والمنهجية.10
وأخ�ا ،يساعد التحليل أ
العمى عىل تواصل الطالب
يً
مع ما يسميه عا ِلم الجتماع روبرت يم�تون :الثقافة
العلمية «للشك المنظَّم» .وكما يوضح فينمان« :هذا
التاريخ الطويل من تعلُّم كيفية عدم خداع النفس،
أ
الم ْ
عت�
عن طريق
طلَقة ،يُ ب
التحىل بالمانة العلمية ُ
ِّ ي
ـ مع أ
ف
أمرا لم ندرجه ي� أي مسار محدد
ـ
سف
ال
ً
أ ْعلَمه .ونأمل فقط أن ث
تنت� هذه الفكرة ،وتت�ب
الخرى ،حيث إن المبدأ أ
إىل كل التخصصات أ
الول
أ
ف
«العلْم» هو أنه يجب أن ل تخدع نفسك ،لنك
ي� ِ
أسهل شخص ُعرضه لذلك».
أ
أخصا� علم نفس ،وأستاذ القانون
روبرت ماكاون
في
ف ي� جامعة ستانفورد ي� ولية كاليفورنيا ،الوليات
المتحدة أ
المريكية .سول يب�لموتر أستاذ ي ف
الف�ياء
ف
كىل ،الوليات المتحدة
ي� أ جامعة كاليفورنيا،ف يب� ي
ف
ف
الف�ياء
المريكية ،ومشارك ي� جائزة «نوبل» ي� ي
لعام .2011
اللكترونيrmaccoun@stanford.edu :؛
البريد إ
saul@lbl.gov
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السنْ د على حجر منقوش ،يقارب عمره  4,000سنةُ ،عثر عليه في موقع مدينة موهينجو دارو.
وحيد القرن ( )unicornالغامض في مخطوطة ِّ

َف ّك رموز مخطوطة
حضارة ِّ
الس ْند

يتمعن أندرو روبينسون في المخطوطة أ
الكثر إغواء من بين جميع
والمستخدمة في حضارة وادي
المخطوطات التي لم تُفَكّ رموزها بعد،
َ
السند في أ
اللفية الثالثة قبل الميالد.
ِّ ْ
الس ْند لمدة خمسمائة عام منذ عام
ازدهرت حضارة وادي ِّ
 2600قبل الميالد ،ت
تقريبا.
الميالد
قبل
1900
عام
ح�
ً
غامضا ،تاله اختفاؤها التام
وبعد ذلك ..شهدت
تدهورا ً
ً
لمدة بلغت حواىل  4,000سنة ،ت
ح� اكتشاف أطاللها
ي
ع�ينات القرن ث
مصادفةً ف ي� ث
الع�ين بواسطة علماء آثار
ف
وبريطاني� .وعقب ما يقرب من قرن من التنقيب،
هنود
ي
يُنظَر إليها اليوم باعتبارها حضارة جديرة بالمقارنة
بحضارات م� القديمة وبالد ما ي ف
ب� النهرين ،باعتبارها
بداية الحضارة الهندية ،وربما أصل الهندوسية.
َغطَّت ما يزيد عىل ألف مستعمرة من حضارة وادي
الس ْند مساحة ل تقل عن  800ألف كيلو تم� مربع ،مما
ِّ
بات يعرف آ
الن بباكستان ،وشمال غرب الهند .وقد كانت
ُ
أك� الثقافات ف
حضارة وادي الس ْند بمثابة ث
الح�ية امتدا ًدا
ِّ
ف
حواىل مليون نسمة،
ي� عهدها ،حيث بلغ عدد سكانها ي
وتضمنت تجارة تصدير بالمالحة البحرية إىل الخليج ومدن
ّ
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أخرى ،مثل مدينة أور ف� بالد ما ي ف
ب� النهرين ،حيث توجد
ي
الس ْند .ومما
بعض النقوش المنسوبة إىل حضارة وادي ِّ
يث� الدهشةّ ..أن هذه الثقافة لم تت�ك أي دليل أثري عىل
ي
وجود جيوش ،أو حروب.
الس ْند عىل شكل قرى،
كانت غالبية مستعمرات وادي أ ِّ
كب�ة (انظر:
مدن
قل
وخ ْمس منها عىل ال
وبعضها مدنَ ،
ي
ع� ي ف
وق ي ف
أثري�
م
أك�
ز
وي�
القرن»).
وحيد
«حيث تَ َج َّو َل
ب ب َ ِ
يف
لمدينت� ،هما موقع مدينة «موهينجو دارو» ،الذي أدرجته
أ
أ
ف
المم المتحدة ي� قائمة المواقع الثرية العالمية ،حيث
الس ْند ،وكذلك موقع
تقع هذه المدينة بالقرب من نهر ِّ
ت
ال� تقع بالقرب من أحد روافد النهر،
مدينة «هارابا» ي
وموضح فيهما وجود تخطيط للشوارع ،ولنظام ال�ف
الصحي للمنازل بصورة تضاهي ما تم الوصول إليه ف ي�
يف
الع�ين بعد الميالد .فقد بُ ِن َيت ف� ي ف
القرن ث
المدينت�
هات�
ي
بالضافة إىل أوزان أحجار
أول مراحيض عرفها العالم ،إ
الطبعة العربية |

ديسمبر

41 | 2 0 1 5

تـعـليــقات

معقدة ،وقالدات منحوتة بإتقان من أ
الحجار الكريمة،
ف
تم� واحدة
وكذلك أحجار كريمة منحوتة بب�اعة ،تليق بأن ي ِّ
ت
ال� لم تُفَكّ رموزها بعد.
من أهم المخطوطات العالمية ي
تعقب المخطوطة
ُّ
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ُوجدت مدينة موهينجو دارو في الوقت ذاته لوجود حضارات مصر القديمة ،وبالد ما بين النهرين ،وكريت.

إالشارات ف ي� صورة اللغة الدرفيدية القديمة :وهي العائلة
ت
وال� تتضمن لغة «التاميل».
اللغوية من جنوب الهند ،ي
ف
كين� ويلسون ،المتخصص
و� عام  ،1987ثن� جيمس ي
ف� ي دراسة آثار الحضارة آ
الشورية ف� جامعة كم�يدج �ف
ب
ي
ي
ي
المملكة المتحدة طريقة «هندية-سومارية» لفك الرموز،
الس ْند بأخرى
استنا ًدا إىل مقارنة عالمات مخطوطة وادي ِّ
تشبهها ف ي� لوحات الحسابات المسمارية القادمة من بالد
ما ي ف
ب� النهرين.
ثالث مشكالت

يف
الباحث� الهنود ف ي� تسعينات القرن ث
الع�ين
كث� من
زعم ي
أ
ف
الس ْند
وادي
مخطوطة
أن
ـ
كاديمي�
ال
بعض
بينهم
ـ ومن
ي
ِّ
يمكن قراءتها ف ي� صورة اللغة السنسكريتية القديمة ،وهي
لغة أ
السالف ف ي� معظم لغات شمال الهند ،بما ف ي� ذلك
المث�ة للجدل للساسة
الهندية .وهم بذلك يدعمون الرؤى ي
يف
القومي� الهندوس بأنه كانت هناك هوية هندية مستمرة
أ
تتحدث باللغة السنسكريتية منذ اللفية الثالثة قبل الميالد.
يف
يف
المتخصص� ف ي�
الباحث�
ومهما كانت اختالفات آراء
الس ْند ،إل أن جميعهم يتفقون عىل عدم
حضارة وادي ِّ
وجود إجماع عىل ف
مع� ي ف
مع� للمخطوطة؛ فثمة مشكالت
ثالث :أول مشكلة هي عدم توفُّر معلومات مؤكدة حول
الساسية ..هل كانت إحدى لغات أ
لغة المخطوطة أ
السالف
السنسكريتية أو الدرفيدية ،أم كانت عائلة لغوية هندية
تماما؟
أخرى ،مثل لغة موندا ،أم كانت لغة قد اختفت ً
نظرا إىل أنه َظ َهر
لقد تم فك رموز مخطوطة «الخط ب»ً ،
أن اللوحات مكتوبة بلغة يونانية قديمة ،وكذلك تم فكّ
مستخدمة.
رموز من حضارة المايا ،ألن لغات المايا ل تزال
َ
المشكلة الثانية هي عدم وجود أسماء لحكام أو
أ
يف
ساط�
الس ْند
معروف� من ال ي
أشخاص من حضارة وادي ِّ

أو السجالت التاريخية ..فال يوجد أشباه لرمسيس ،أو
يف
للمشتغل� ف ي� فك الرموز
بطليموس ،اللذين كانا معروف ي فَ�
اله�وغليفية من سجالت م� القديمة المتوفرة باليونانية.
ي
أما المشكلة الثالثة ،فهي أنه ت
ح� وقتنا هذا ..ل توجد كتابة
منقوشة ثنائية اللغة يمكن مقارنتها بحجر رشيد (المكتوب
أن مثل هذا
بالم�ية واليونانية) .ونستطيع أن ندرك ّ
ف
ف
فف
نظرا إىل وجود
الك� يمكن أن يوجد ي� بالد ما يب� النهرين؛ ً
ف
الس ْند .وقد بدأ
روابط تجارية بينها ي
وب� بالد حضارة وادي ِّ
فك رموز لغات المايا ف ي� عام  1876باستخدام مخطوطة
إسبانية ،تعود إىل القرن السادس ث
قاشا ف ي�
ع�َ ،س َّجلت ِن ً
ف
ب� قس ف
يوكاتا�
وعجوز
،
إسبا�
جزيرة يوكاتان
َ
المستعمرة ،ي ف ّ
ي
ي
يتحدث بلغة المايا حول الكتابة بلغة المايا القديمة.
ما نعرفه

أ
ف
ف
الس ْند
خ�ة ،أنجز
ي� العقود ال ي
الباحثون ي� حضارة وادي ِّ
3
ف
مم�ة مكونة من ثالثة مجلدات
الكث� .فقد نُ ث�ت مجموعة ي
ي
حررها أسكو
د،
ن
الس
وادي
مصورة ،حول نقوش حضارة
ِّ ْ
َّ
الس ْند الدؤوب ف ي�
باربول ،وهو عا ِلم آثار حضارة وادي ِّ
جامعة هلسنك ،ي ف
ب� عام  ،1987و ،2010بدعم من
أ ي
ت
المم المتحدة لل�بية والعلم والثقافة؛ وما زال
منظمة
المجلد الرابع أ
خ� قيد إالعداد .وقد تم تحديد اتجاه
وال
ي
الكتابة ـ من ي ف
اليم� إىل اليسار بصورة أساسية ـ بتحليل
ف
وضع مجموعات الحروف ي� عديد من النقوش المختلفة.
ت
ال� تحتوي عىل تسلسالت مكررة
ويُ َع ّد تقسيم النصوص ي
ت
من الحروف ت
وال�كيبات النحوية ،وأنظمة ال�قيم والقياس،
أ
جز�.
ً
مفهوما عىل نحو ي
تختلف وجهات النظر حول عدد إالشارات الموجودة
ف
الس ْند ،حيث إنه ف ي� عام  ،1982نَ ث َ� عا ِلم
ي� آ مخطوطة ِّ
الثار شيكاريبورا رانجاناثا راو طريقة فك الرموز ،أساسها
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الس ْند جز ًّئيا من عالمات بكتوجرافية
تتألف مخطوطة وادي ِّ
(مكتوبة بالصور) ،وإشارات ثب�ية وحيوانية ،بما ف ي� ذلك
مث�ة للتساؤلت عىل شكل «وحيد قرن» .وكل هذه
عالمة ي
العالمات منقوشة عىل أحجار ملساء منقوشة منم َنمة ،من
ف
صابو� الملمس ،وعىل ألواح من ي ف
الط� المحروق،
النوع
يّ
وأحيانًا عىل المعادن .وقد كتب مورتيمر ويلر ـ وهو أحد
ف
الس ْند ف ي� عام  11968ـ أن تلك
أبرز ب
الخ�اء ي� حضارة وادي ِّ
التصميمات تُ َع ّد بمثابة «لوحات فنية مصغرة ،بها ق َْدر من
قياسا إىل حجمها،
الواقعية خاضع للتحكم ،وبها قوة بارزةً ،
وقياسا عىل قطع أخرى وثيقة الصلة بها».
ً
بمجرد أن تنظر إىل تلك أ
الحجار المنقوشة؛ فإنها
لن تمحى من ذاكرتك أبدا .لقد سحر فت� تلك أ
الحجار
ً
ُ َ
ي
عندما كل ف
َّف� منتج أفالم وثائقية بارز بمهمة البحث عن
ي
الس ْند ف ي� أواخر ثمانينات القرن ث
الع�ين،
مخطوطة وادي
ِّ
يف
المشتغل� ف ي� فك الرموز
حيث كان يطمح إىل لفت أنظار
ف
و� النهاية،
ة.
كب�
ية
جماه�
عىل مستوى العالم بجائزة
ي
ي
ي
لم بت�ح المسابقة ،ول الفيلم الوثائقي مكانهما؛ ولم
ولك� رأيت أ
نصل إىل النتائج المرجوة ،ف
المر عىل أنه
ي
بذرة مهمة تم زرعها ف ي� هذا الطريق .وقد ثن� العلماء
وغ�هم ما يربو عىل  100محاولة لفك رموز المخطوطة
ي
الع�ين .أما آ
ع�ينات القرن ث
منذ ث
الن ،فقد أ َّدى التعاون
ب� علماء آ
يف
الم�ايد ي ف
تف
والخ�اء ف ي� علوم
واللغوي�
الثار
ب
الس ْند
إ
النسانيات الرقمية إىل إمكانية إفصاح مخطوطة ِّ
عن بعض أرسارها.
منذ اكتشاف حجر رشيد ف ي� م� ف ي� عام  ،1799وما
اله�وغليفية الم�ية ،بد ًءا
تال ذلك من فك رموز اللغة ي
ع�ينيات القرن التاسع ث
من ث
ع� ،تعلَّم المشتغلون ف ي�
شج ًعا من المخطوطات
م
ا
د
عد
أون
ر
يق
كيف
الرموز
فك
ً ُ ِّ
ال� كانت غامضة ف� ف
القديمة ،ت
الما� .فعىل سبيل
ي
ي
ي
المثال ..تم فك رموز حجر براهمي من الهند ف ي� ثالثينات
ت
ث
(ال�
القرن التاسع ع�؛ وكذلك المخطوطات المسماريّة ي
الط�)ف
يف
من
ومصنوعة
الوتد،
شكل
تتخذ
تتم� بعالمات
ي
ف
ف
ف
ف
الثا� من القرن
الموجودة ي� بالد ما يب� النهرين ي� النصف ي
التاسع ث
ع�؛ وكذلك مخطوطة «الخط ب»  Linear Bمن
اليونان ف ي� خمسينات القرن ث
الع�ين؛ وكذلك رموز لغة
المايا ف ي� أمريكا الوسطى ف ي� أواخر القرن ث
الع�ين.
ح�ة
تث� ي
ما زالت هناك مخطوطات مهمة عديدة ي
يف
الباحث�؛ فعىل سبيل المثال..
مخطوطة «الخط أ» « ،Linear Aال تتوفر
والمخطوطة إالتروسكانية من معلومات
إيطاليا،
ومخطوطة رونجورنجو مؤكدة حول
ت
وعالمات
،
إيس�
جزيرة
من
لغة المخطوطة
ق ُْرص فستوس من جزيرة كريت
األساسية».
ف ي� اليونان ،وكذلك مخطوطة
ف
و� عام
وادي ِّ
الس ْند بالطبع .ي
المتخصص� �ف
اق�ح فلندرز ت
 ،1932ت
يف
أشهر
وهو
ـ
ي
بي�
ي
علم الم�يات ف ي� ع�ه ـ طريقة لفك رموز مخطوطة
ت
المف�ض للمبادئ
الس ْند ،عىل أساس التشابه
وادي ِّ
َ
البكتوجرافية ـ المتعلقة بعلم الكتابة بالصور ـ الخاصة بها
ف
مستكشف
و� عام  ،1983زعم
مع ي
ِ
اله�وغليفية الم�ية .ي
وال� ف�س�فيس ،الذي يعمل �ف
ت
د،
ن
الس
وادي
حضارة
آثار
ي ي
ِّ ْ
ي
المتحف أ
مريك للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك ،فيما
ال
ي
ف
أم�يكان» ،2أنه تَ َمكَّن من قراءة
ثن�ه ي� دورية «ساينتيفيك ي

تـعـليــقات

ﻮل وﺣﻴﺪ اﻟﻘﺮن
ﺠﻮ
ﺣﻴﺚ ﺗَ َﺠ ﱠ

ﺖ ﺣﻮاﻟﻲ أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻟﺤﻀﺎرة وادي اﻟﺴﻨﺪ  -ﻣﺘﻀﻤﻨﺔً
ﻏﻄﺖ
ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم  2600ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ،وو1900
ﻏﻄ
 1900ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ،ﱠ
ﺧﻤﺲ ﻣﺪن ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  -ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ  800أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ .وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ،إﻻ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ %10
ﺟﺰﺋﻴﺎﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
ﺟﺰﺋﻴ
ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ .وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ًّ

اﻟﺼﻴــــﻦ
ﺮ اﻟ
ﻧﻬ
ﺴ ْﻨﺪ
ﱢ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘـــﺎن

ﻫﺎراﺑﺎ

ﺑﺎﻛﺴﺘـــﺎن

راﺧﻴﺠﺎرﻫﻲ
ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﺎﻧﻮﻳﺮواﻻ ﻓﻲ
ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻬﻨـــــــﺪ

اﻟﺴﻨْ ﺪ ،وﻫﻲ
ﺗﺘﻤﻴﺰ أﻛﺒﺮ ﻣﺪن ﺣﻀﺎرة ﱢ
)ﻣﻮﻫﻴﻨﺠﻮ دارو ،وﻫﺎراﺑﺎ( ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻌﻘﺪ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزل.

دﻫﻮﻻﻓﻴﺮا

ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي
اﻟﺴﻨْﻨْ ﺪ
اﻟﺴ
اﻣﺘﺪاد ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وادي ﱢ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع
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اللغة السنسكريتية ،وبها  62عالمة .4وقد ق ََّدر باربول
بحواىل  425ف ي� عام  ،1994وهو تقدير يدعمه باحث
الرقم
ي
الس ْند الرائد ف ي� الهند ،إرافاثام ماهاديفان.
وادي
مخطوطة
آ ِّ
جدا 6يبلغ ،958
وعىل الجانب الخر ..يوجد تقدير عال ًّ
ثن�ه هذا العام يب�ان ويلز ،حيث استنتجه من رسالة
ت
أعدها ف ي� جامعة هارفارد ف ي�
ال� ّ
الدكتوراة الخاصة به ،ي
كم�يدج ،ماساتشوستس.
ب
ف
تقريبا عىل أن المخطوطة
الباحث�
رغم هذا ..يتفق كل
ي
ً
تحتوي عىل عالمات ث
أك� مما يمكن اعتباره أبجدية ،أو
أبجدية ذات َمق َِاطع (تمثل فيها إالشارات مقاطع) ،مثل
مخطوطة «الخط ب» .وربما تكون مخطوطة «رمزية-
مقاطعية» مثل اللغة السومارية المسمارية ،أو مثل رموز
لغة المايا ،ف
بمع� أنها خليط من مئات العالمات الرمزية
ت
ال� تمثل كلمات ومفاهيم ،مثل،% ،£ ،& :
الصورية ي
بكث� تمثل المقاطع.
ومجموعة أصغر ي
ب� أ
تصب الموازنة ي ف
الدلة ف ي�
باللغة،
فيما يتعلق
ّ
صالح كون لغة المخطوطة لغة درفيدية بدائية ،وليست
ِس ْن ِسكريتية .وقد ي َّ ف
ب� العديد من العلماء وجود مجموعة
ف
ف
المعا� المنطقية ي� المخطوطة باللغة الدرفيدية،
من
ي
مكتوبة بالقليل من الحروف ،وذلك استنا ًدا إىل لغة
«التاميل» القديمة ،رغم ّأن أيًّا من تلك ت
«ال�جمات» لم
تَ ْحظ بالقبول العالمي.
يف
الباحث� فيما إذا كانت مخطوطة وادي
أقلية من
وتبحث ّ
التعب� عن لغة يمكن التحدث بها ،أم
عىل
السند قادرة
ي
لْ ِّ .والسبب أ
يف
الباحث� ف ي� هذا الصدد هو
ساس ف ي� قلة
ال
ي
اقتضاب النقوش الموجودة ف ي� المخطوطة ،حيث يبلغ
متوسط النقوش خمسة حروف للنص ،ويبلغ أطولها 26
ف
و� عام  ،2004قام المؤرخ ستيف فارمر ،وكذلك
فحسب .ي
س�وات (الذي
المختص باللغويات الحاسوبية ريتشارد ب
يعمل آ
الن عا ِل ًما باح ًثا ف ي� ثرسكة «جوجل») ،وكذلك الباحث

ف
ويت�ل ف ي� جامعة
ف ي� شؤون اللغة السنسكريتية مايكل
ت 7
هارفارد ،بإصدار ورقة بحثية مش�كة تقارن مخطوطة
الس ْند بنظام رموز يغ� صوتية شبيهة برموز النبالء
وادي ِّ
أ
ال ي ف
وروبي� ف ي� العصور الوسطى ،أو ثقافة فينيكا للع�
8
الحجري الحديث من أوروبا الوسطى ،والجنوبية ث
ال�قية .
تبدو هذه النظرية بعيدة الحتمال ،لعدة أسباب..
التسلسىل والتجاه المتفق عليه
فمن الملحوظ أن تال�تيب
ي
أ
عت�ان بمثابة خصائص عالمية لنظمة الكتابة .ول
للكتابة يُ ب
هذه َالقواعد جوهرية ف� أ
النظمة الرمزية .إضافة إىل
تُ َع ّد
ي
ف
جيدا ـ
كة
مدر
كانت
د
ن
الس
وادي
حضارة
أن
يتع�
ذلك..
ً
ي
ِّ ْ
ِ
من خالل روابطها التجارية ـ إلمكانية توظيف نظام الكتابة
المسمارية؛ لعمل نظام كتابة كامل .رغم ذلك ..يمكن
الس ْند
بالفعل أن ي
يش� اقتضاب نصوص مخطوطة وادي ِّ
الس ْند
وادي
حضارة
للغة
محدودة
جوانب
إىل أنها م َّثلَت
ِّ
فحسب .وينطبق هذا عىل أوائل الكتابة المسمارية المبكرة
الط� ف� بالد ما ي ف
ف
ب� النهرين ف ي� عام  3300قبل
عىل ألواح ي ي
الميالد ،حيث تسجل الرموز حسابات لمنتجات عديدة
يف
المسؤول� فحسب.
الشع�) ،وأسماء
(مثل
ي
األسلوب الرقمي

حفّزت الورقة البحثية المخا ِلفة للتيار العام استخدام
بعض أ
الساليب الحديثة ،حيث قام ويلز ـ الذي يؤمن
الس ْند تُ َع ّد نظام كتابة ً
كامال ،والذي
بشدة بأن مخطوطة ِّ
يعمل مع عا ِلم المعلومات الجيولوجية أندريس فولز ف ي�
الجامعة التقنية ف� بر ي ف
ل� ـ بإنشاء أول موسوعة مصطلحات
ي
ت
الس ْند يمكن إتاحتها
إلك�ونية لنصوص مخطوطة وادي ِّ
للجمهور (انظر .)www.archaeoastronomie.de :وعىل
الرغم من عدم اكتمالها ،فإنها تتضمن جميع النصوص
البح� ف� مجال آ
الم�وع ث
من ث
الثار ف ي� موقع مدينة هارابا،
ي ي
الذي تقوده الوليات المتحدة.
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وقد أظهرت مجموعة بحثية ـ يقودها عا ِلم
الكمبيوتر راجيش راو ف ي� جامعة واشنطن ف ي� سياتل ـ
إمكانية استخدام أسلوب رقمي ،حيث حسب الفريق
ال�طية إ ت
التغ� ث
و�)  -وهي
معامالت ضبط
ي
(الن� ب ي
كمية العشوائية ف ي� اختيار عالمة (حرف ،أو كلمة) ،مع
أ
الخذ ف ي� العتبار العالمة السابقة للعالمة المختارة – ف ي�
أ
مخطوطات اللغات الطبيعية ،مثل البجدية السومرية
ف
وال ي ف
و� نظم يغ� لغوية ،مثل
المسمارية ،إ
نجل�ية ،ي
ال�مجة الحوسبية «فورتران» ،وكذلك الحمض
لغة ب
التغ� ث
ث
ال�طية
ضبط
معامالت
وتبدو
ي.
الب�
النووي
ي
ث
بنظ�اتها
ا
ه
شب
أك�
د
ن
الس
وادي
مخطوطة
بلغة
الخاصة
ي
ً
ِّ ْ
الخاصة بالسومرية المسمارية .وكتب فريق راو« :9تزيد
نتائجنا من احتمال أن تم ِّثل المخطوطة لغةً » ،أما فريق
س�وات ،فيختلف بشدة.10
ب
ما زالت اكتشافات المزيد من النقوش مستمرة عىل
أ
ف
ولكن لم يتم اكتشاف أي
الرض ي� باكستان والهندْ ،
أ
آ
ت
نصوص تزيد عىل  26حرفًا ح� الن .ومع السف ..تم
ف
الس ْند
الحفر ي� أقل من  %10من مواقع حضارة وادي ِّ
بعيدا عن التمويل
المعروفة فحسب .وتتمثل الصعوبة ـ ً
ـ ف ي� الطبيعة السياسية المضطربة للمنطقة .فهناك مواقع
واعدة عديدة لم يتم الحفر فيها ف ي� منطقة جوليستان
الصحراوية ف ي� باكستان واقعة بالقرب من الحدود المتوترة
ت
ف
ال�
مع الهند.
ومن يب� تلك المواقع :مدينة جانويروال ،ي
تم اكتشافها ف ي� سبعينات القرن ث
الع�ين ،ويمكن بوضوح
ت
مدين� «موهينجو-
مقارنتها من حيث الحجم بموقع
ي
دارو» ،وهارابا.
إذا تم اتخاذ قرار الحفر ف
وغ�ها من
المواقع
تلك
�
ي
ي
المواقع داخل باكستان والهند ،فسيظهر ثمة أفق معقول
ث
يب� بوجود نظام فك رموز مقبول ـ وإن كان يغ� مكتمل
ـ لمخطوطة وادي السند .فقد استغرق أ
المر ث
أك� من قرن
لفك رموز مخطوطةِّ ْالمايا أ
تعقيدا ،عقب بدايات
القل
ً
وف�ات حفر موسع ،ت
كث�ة ،ت
وف�ات توقُّف عىل
خاطئة ي
مدار القرن ث
الع�ينّ .أما المشتغلون بفك رموز مخطوطة
مسارا ث
وضوحا ـ أقدم بألفي
أك�
ً
الس ْند ،فيقطعون ً
وادي ِّ
الحفْر للعثور
يشهد
كما
قرن،
عن
تقل
مدة
منذ
سنة ـ
َ
الس ْند ف ي� باكستان ركو ًدا ف ي�
وادي
حضارة
من
مواقع
عىل
ِّ
العقود أ
خ�ة.
ال
ي
أندرو روبنسون كاتب علمي ،مقره لندن .أَلَّف كتاب
«اللغات المفقودة ..رس المخطوطات المشفرة» The
Lost Languages: The Enigma of the World’s
 ،Undeciphered Scriptsوصدر كذلك كتابه أ
الحدث
«الس ْند ..الحضارة المفقودة» The Indus: Lost
ِّ
.Civilizations
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تأسست أقدم جامعة تطبيقية في مدينة فاس بالمملكة المغربية في سنة  859ميالدية.

إحيــاء جامعــات
العالـم اإلسـالمـــي
معاهد التعليم العالي ثقافةً واسعة
ِمن أجل تعزيز العلوم ،يجب أن تَمنح
ُ
للطلبة ،وتزيد من كفاءتهم ،حسب قول نضال قسوم ،وأطهر أسامة.
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«الحصائيات الرئيسة») .1,2كما حاز ثالثة أشخاص فحسب
إ
السالمي عىل جائزة «نوبل»
من دول منظمة التعاون إ
للعلوم .واليوم ،تستضيف هذه الدول أقل من 12
جامعة مص َّنفة ي ف
ب� أفضل  400جامعة عىل مستوى
العالم ،ول يوجد لها أي ترتيب ضمن أفضل  100جامعة
عىل مستوى العالم.
يف
يف
الماضي�
العام�
وبغرض تقييم هذه الحالة ،قمنا ف ي�
دوىل يغ� حكومي ،وحيادي ،يضم
بقيادة فريق عمل ي
الخ�اء ،حيث َّأسسته مبادرة علوم العالم
مجموعة من ب
السالمي .وترأس فريق العمل زكري عبد الحميد،
إ
المستشار العلمي لرئيس وزراء ي ف
مال�يا .وقد ضم هذا
خب�ا وباح ًثا من جميع أنحاء العالم ،من بينهم
الفريق  12ي ً
واضعو سياسات ،ونواب مستشارين ،وأساتذة ،وإعالميون
مختصون بالعلم .وقد أكّد عملنا وجود مشكالت عديدة
معروفة عىل نطاق واسع ،وذلك كما أوضحت تقارير
السالمي
الجمعية الملكية لعام « 2014أطلس العالم إ
للعلوم والبتكار» .2فعىل سبيل المثال ..تُق ََّدر استثمارات
دول منظمة التعاون إالسالمي ف ي� البحث والتطوير بمعدل
جماىل،
متوسط يقل عن نسبة  %0.5من الناتج
المحىل إ
ال ي
ي
ح� أن ي ف
ف� ي ف
مال�يا وحدها تنفق ما يزيد ً
قليال عىل نسبة
ي
جماىل (المتوسط العالمي لالإنفاق
 %1من ناتجها
المحىل إال ي
ي
هو  ،%1.78كما تنفق ث
أك� البلدان المتقدمة نسبة تت�اوح
يف
ب�  ،%2و .)%3وإضافة إىل ذلك ..يتأخر طالب العالم
ف
السالمي ممن يشاركون ي� الختبارات العلمية الدولية
إ
كث�ا عن نظرائهم ف ي� جميع أنحاء العالم ،ويبدو
القياسية
يً
أن الوضع يزداد سو ًءا.3,4
يب� التقرير َو ْض ًعا ث
كما ي ف
أك� صعوبة ،حيث تعتمد
برامج العلوم الجامعية محتوى محدو ًدا ،وطرقًا تدريسية
ف
و� معظم دول منظمة التعاون
عفا عليها الزمن .ي
ف
عاما إىل ميول
إ
السالمي يتم توجيه الطالب ي� سن ً 14
تماما،
ا
ثنائي
تعليمهم
يصبح
ثم
ومن
أدبية،
أو
علمية،
ًّ ً
بحيث ل يتلقّى طالب العلوم والتكنولوجيا سوى القليل
النسانية ،والعلوم الجتماعية ،وتعليم
من العلوم إ
عت� جامعة ماليا ف ي�
ت
و
صحيح.
والعكس
اللغة والفنون،
ُ
ب
كواللمبور هي الجامعة الوحيدة ف
ت
تقدم
ال�
المنطقة
�
ي ِّ
ي
نامجا ف ي� «دراسات العلوم والتكنولوجيا».
بر ً
السالمي منارات
لك تصبح جامعات دول التعاون إ
ي
ف ي� المجتمع ،تحتاج هذه الجامعات إىل النهوض بطرق
النسانية،
التدريس ،ودمج العلوم التقنية مع العلوم إ
ولك تصبح هذه الجامعات
مثل التاريخ ،والفلسفة .ي
جديرة بالفعل ،لبد أن تعمل عىل تطوير طرق جديدة
لتقييم أعضاء هيئة التدريس ،ومكافأة أ
البحاث القيمة،
والتدريس ،والتوعية .ت
وح� يحدث ذلك ..يتوجب عىل
مزيدا من الستقاللية.
الحكومات إعطاء الجامعات ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

KAROL KOZLOWSKI/ALAMY

قامت الحضارة إالسالمية ببناء أقدم جامعة تطبيقية .فقد
يف
القروي� ف ي� مدينة فاس بدولة المغرب
تأسست جامعة
ف
الذه�
الع�
بداية
�
وذلك
ميالدية،
ف ي� سنة 859
ي
بي
السالمي .وعىل الرغم من هذه البدايات الواعدة ،إل أن
إ
السالمية اليوم ف� حال ث
ير� لها ،كما
المنطقة
جامعات
إ
ي
هو موضح ف ي� التقرير الذي قمنا بكتابته ث
ون�ه ف ي� أكتوبر
ف
الما� انظر.)go.nature.com/korli3( :
ي
السالمي ،البالغ عددها  57دولة،
عت� دول العالم إ
تُ ب
وط ًنا لحواىل  %25من سكان العالم ،أي تلك الدول ت
ال�
ي
ي
ف
ت
عت�
يمثل المسلمون غالبية تعدادها
وال� تُ ب
ي
السكا� ،ي
واعتبارا من
السالمي (.)OIC
جز ًءا من منظمة التعاون إ
ً
عام  ،2012بلغ إسهام هذه الدول ف� براءات ت
الخ�اع
ي
المنشورات أ
الكاديمية،
العالمية نسبة  ،%1.6و %6من
و %2.4من استثمارات أ
البحاث العالمية فحسب (انظر:

تـعـليــقات
SOURCE: REF. 2

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  %0.5ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ً
ﺎ( ،ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(،
ﺗﻘﺮﻳﺒ
)أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
) ،(OICوذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻢ رﺻﺪه ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
دول OIC

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

%25

اﻟﺘﻌﺪاد
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ

%1.6

%2.4

اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ

%75

الك َّم ،والكيﻒ

النتاج العلمي
جمع فريق العمل خاصتنا بيانات حول إ
ث
لع�ين دولة من دول التعاون إالسالمي ،مثلت بمجملها
جماىل لمنظمة
ال
العلمي
نتاج
ال
من
%90
نسبة
عىل
يزيد
ما
إ
إ
الماضي� .ي ف
و� ت
يف
الف�ة
العقدين
مدى
عىل
سالمي
ال
التعاون
إ
ي
ما ي ف
ب�  ،2005-1996ومن  ،2015-2006زادت غالبية البلدان
أ
ف
ضعف� أو ثالثة أضعاف من البحاث العلمية،
إنتاجها إىل
ي
حيث زادت إنتاجية دولة قطر بشدة بمعامل مقداره ،7.7
وبلغ معامل إيران  ،7.6ورغم
أ
ذلك ..ل يزال عدد الوراق «تعاني الفﺼول
العلمية المن َتجة أقل من القيمة الدراسية العلمية
المتوسطة للبلدان ذات الناتج نفسها من
جماىل
إال ي
ي
المحىل المتماثل للفرد مﺸكالت ﺟادة».
عينة من
اسة
ر
د
وعند
الواحد.
ِّ
دول التعاون إالسالمي؛ وجدنا
متوسطًا قيمته  4.2من أ
الوراق العلمية لكل دولر من
أ
ف
خ�،
الناتج
المحىل إ
جماىل للفرد الواحد ي� العقد ال ي
ال ي
ي
وذلك بالمقارنة بالمتوسط ذي قيمة  8.6لمجموعة مكونة
مناظرة ،مثل بال�ازيل ،وإسبانيا ،وكوريا
من أربعة بلدان ِ
الجنوبية ،وجنوب أفريقيا ،وإرسائيل (انظر المعلومات
التكميلية ف ي�.)go.nature.com/4o3itm( :
أ
البحاث الصادرة عن دول منظمة التعاون إالسالمي
أ
أ
بكث� من البحاث الصادرة عن الدول الخرى .وقد
أقل ي
بلغ متوسط القتباسات من أ
البحاث  5.7لكل ورقة علمية
ف� ت
الف�ة ي ف
ب� عامي  ،2015-2006بالمقارنة بمتوسط 9.7
يلجنوب أفريقيا ،و 13.8لرسائيل والبلدان المناظرة �ف
إ
ي
جماىل للفرد الواحد .ولم تتضمن قائمة
الناتج المحىل إال
المائة ورقة يعلمية ي أ
ال ث
اقتباسا منذ عام  1900باح ًثا
ك�
المة ذات ً أ
رئيسا واحدا من أ
المسلمة (انظر:
الغلبية
ً
ِ
ً
.)Nature 514, 550–553; 2014
إن أ
البحاث العلمية يجب أن تكون مرتبطة بالحتياجات
ّ
الفكرية والعملية للمجتمعُ ،ومل َِّب َية لها .ويبدو هذا الهدف
المزدوج متواريا عن أ
غالبا
النظار – وخارج نطاق
ً
الهتمام ً
أ
ف
 بالنسبة إىل معظم المؤسسات الكاديمية ي� المنطقةيف
مبدع�،
ولك يكون العلماء والمهندسون
إ
السالمية .ي
وقادرين عىل التعامل مع مسائل أ
الخالق،
ومبتكرين،
والدين ،والغرض الجتماعي أ
الوسع للبحث ،فإنه
يتوجب عىل الطالب الحصول عىل تعليم ك ِّ يُىل مدعوم
 5ف
و� هذا الصدد ..تحاول مؤسسات
بالعلوم إ
النسانية  .ي
قليلة الربط ي ف
ب� تعليم طالبها ،وخلفياتهم الثقافية،
والمعرفة المعا�ة .فعىل سبيل المثال ..أطلقت جامعة
ضخما؛ لدمج التاريخ
نامجا
ً
طهران ثرسيف للتكنولوجيا بر ً

ﺗُ ﻌﺘﺒﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
أﻛﺜﺮ  20دوﻟﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ
دول  OICأﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ دول ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ.

ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع

%97.6

معا،
إالسالمي ،والفلسفة ،والثقافة ،والعلوم ،والهندسة ً
وذلك ف� أوائل سبعينات القرن ف
الما� .ول يزال برنامج
ي
ف
ي ف ف
ال�نامج
الخريج� ي� فلسفة العلوم ي� تلك الجامعة هو ب
ي
الوحيد المعروف ف ي� منظمة التعاون إالسالمي .ولعله ليس
أ
تيبا ف ي�
من قبيل المصادفة أن تكون الجامعة العىل تر ً
العاىل» Times Higher Education
دورية «تايمز للتعليم ي
ت
ال� تصنف ترتيب الجامعات عىل مستوى العالم هي
ي
أ
ف
جامعة ثرسيف ي� أغلب الحيان ،وذلك باعتبارها أفضل
جامعة إيرانية ،وترتيبها رقم  8ف ي� جامعات منظمة
السالمي.
التعاون إ
ف� السنوات أ
خ�ة ،تم ي ف
تجه� مؤسسات ف ي� المنطقة
ال
ي
ي
عىل غرار مؤسسات العلوم إالنسانية ف ي� الوليات المتحدة،
المد ،مع أ
وقد صممت باعتماد الستثمار طويل أ
الخذ
بع� ُالعتبار الجامعة أ
يف
المريكية ف ي� يب�وت ،والجامعة
أ
ف
المريكية ي� القاهرة .إحدى هذه المؤسسات هي الجامعة
أ
ف
ف
المريكية ي� الشارقة ( )AUSي� إالمارات العربية المتحدة،
ت
ال� احتلت المركز السابع هذا العام ف ي� تصنيفات QS
ي
ف
ونظرا إىل كونها جامعة
للجامعات من يب�  22دولة عربيةً .
ذاتيا ،دون انتماء رسمي إىل
محلية بشكل كاملَّ ،
وممولة ًّ
مؤسسة الوليات المتحدة ،تتطلب جامعة  AUSأن يتبع
طالب العلوم والهندسة ما يقرب من ثلث الدورات
أ
ال ي ف
ربع� المطلوبة منهم ف ي� العلوم إالنسانية ،والعلوم
الجتماعية ،واللغة ،والتواصل.
ال� تأسست ف� العام ف
ت
الما�
ي
ي
ف تتبع جامعة حبيب ـ ي
ث
أيضا ،حيث
ات� بدولة باكستان ـ هذا النهج ً
ي� مدينة كر ي
يتوجب عىل طالب العلوم والهندسة أن يلتحقوا بدورات
معينة ،مثل «فهم الحداثة» ،و«الحكمة 1و ،»2وهما
دورتان متتابعتان ،يمكن تسميتهما «الحكمة التقليدية»،
أ
ت
ً
ال� تسعى إىل
فضال عن العديد من فالدورات الخرى ي
خلق ت
يف
مح� ي ف
شامل� ي� العلوم والهندسةً ،
بدل من أن
ف�
يكونوا محدودين بأفق واحد .وينبغي أن تحذو المؤسسات
التعليمية أ
الخرى حذو جامعة حبيب.
االبتكار المنهجي

ف
تعا� الفصول الدراسية العلمية نفسها من مشكالت
ي
المستخدمة
است�اد الكتب الدراسية
َ
وغالبا ما يتم ي
فجادةً .
السالمي من الوليات
ي� جامعات دول منظمة التعاون إ
المتحدة ،أو أوروبا .وعىل الرغم من أن محتواها
العلمي ذو مستوى رفيع ،إل أنها تتعامل من منطلق
ال ي ف
نجل�ية ،أو
التجربة الغربية ،وكذلك تستخدم اللغة إ
الفرنسية ،كلغة للتعليم .وهذا يسبب ف� ًرا للعديد من
الطالب ،كما أنه يخلق حالة من النفصال ي ف
ب� تعليمهم
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اﻟﻤﻨﺸﻮرات

%94

%98.4

وثقافتهم .ولتشجيع إنتاج الكتب المدرسية المحلية
الكاديمية أ
والمواد أ
الخرى بجودة عالية ،لبد أن ف أ
تكا�
أ
ت
الجامعات كادر العمل؛ ح� يقوم بإنتاجها ،عىل القل
تكا� عىل ثن� أ
بقدر ما ف أ
البحاث.
مث�ة للجدل ،يتم
أن هناك حقائق أساسية ي
كما ّ
تهميشها .فعىل سبيل المثال ..يقت� تدريس مبدأ التطور
أ
وغالبا ما يتم عرضه عىل أساس
عاد ًة عىل طالب الحياءً ،
ت
ببا� فروع المعارف.
أنه «نظرية»ً ،
ونادرا ما يتم ربطه ي
فعىل سبيل المثال ..وجدت إحدى الدراسات الحالية أن
معظم أ
المال� ي ف
يف
ي� وطالب الطب يرفضون مبدأ
الطباء
التطور (انظر ،)go.nature.com/38cswo :ويستلزم
هذا أن يتم تدريس التطور عىل نطاق واسع ،وأن يتم
إظهار مدى توافقه مع إالسالم وثقافته .6ويمكن أن يساعد
أيضا.
تدريس فلسفة وتاريخ العلوم ف ي� ذلك ً
وهناك إجماع عالمي عىل أن التعليم القائم عىل
العلوم الستقصائية يعزز الفهم المتعمق للمفاهيم
يف
والقوان� العلمية ،ولكن ف ي� معظم جامعات منظمة
ف
التعاون إالسالمي ل يزال التدريس القائم عىل المحا�ة
سائدا .والستثناءات نادرة ف ي� هذا الصدد ،فأحدها هو
ً
ف
ت
ظ� ف ي�
معهد الب�ول ،ي� جامعة الهندسة بإمارة أبو ب ي
خ�ة
إ
المارات العربية المتحدة ،حيث اعتمدت الكلية ب
عملية ِث
مبارسة ،كانت لها نتائج إيجابية عىل اهتمام الطالب
وتشغيلهم ،ول سيما عىل النساء.
تكمن المشكلة أ
الخرى ف ي� أن أعضاء هيئة التدريس
ف
نادرا ما يتلقون أي تدريب ،أو تقييم ي� أصول التدريس.
ً
التغي� هو
وهذا وارد ف ي� أي مكان آخر ف ي� العالم ،ولكن
ي
أ
الصعب ف ي� عديد من دول منظمة التعاون إالسالمي ،حيث
ف
التغي�ات ي� المناهج ،وتعيينات أعضاء الهيئة
إن غالبية
ي
تقررها
ارية
ز
و
بقواعد
اعتمادها
يتم
وترقياتهم،
التدريسية
ِّ
صغ�ا من
اللجان المركزية ي
والب�وقراطية .وهذا تي�ك ي ف ً
ح�ا ي ً
البتكار للجامعات.
طريق المستقبل

ف
السالمي إىل
تحتاج الجامعات ي� دول منظمة التعاون إ
لك ترتقي بنفسها إىل رتبة الجدارة،
مزيد من الستقاللية؛ ي
التغي�
رياح
تقود
وعندئذ
العلمي؛
وأن تسعى إىل التفوق
ي
نحو مزيد من الشفافية والكفاءة داخل مجتمعاتهاً ،
بدل
من أن تنساق وراءها فحسب .كما أن الجامعات بحاجة
إىل تعزيز المقاييس الصحيحة ،بحيث ل تشجع ـ عن
غ� قصد ـ عىل ال�قة أ
الدبية ،والعلم الذي ل ينفع،
ي
ف
استجابةً لضغوط الجمهور .ومن ال�وري تزويد المنطقة
إالسالمية ببيانات متناغمة عن أوضاع طالب العلم،
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وأعضاء هيئة التدريس ،والمناهج الدراسية ،وطرق
التدريس ،ولغة التدريس ،إىل آخر مثل هذه أ
المور.
الحصائيات
وهذا أقرب ما يكون إىل ما قام به معهد إ
ف� الوليات المتحدة ،التابع لمنظمة أ
المم المتحدة
ي
ت
أدق
لل�بية والعلم والثقافة ،ولكنه قام به عىل نطاق ّ
نجز هذا العمل برعاية
عىل مستوى الجامعة .ويجب أن يُ
مثل َ أ
الكاديمية إالسالمية
الهيئات الوطنية ،أو العالمية،
السالمية ت
لل�بية والعلوم
للعلوم ( ،)IASأو المنظمة إ
والثقافة (.)ISESCO
كما أننا ندعو إىل إصالح المناهج وأصول التدريس
المستخدمة ف ي� الجامعات ،حيث تحتاج الجامعات إىل
َ
تقديم المزيد من تعددية
التخصصات ،وكذلك تعليم «يجب أن تكون
العلوم الستكشافية .هناك حرية
وستكون النطالقة الجيدة لألساتذة؛ لتدريس
ف ي� تدريب أساتذة الجامعات ،الموضوعات التي ال
مع ورشات عمل حول يتم تحديدها بدقة
الدوات أ
أ
والساليب الجديدة .من ِق َبل الوزارات».
ول بد من ك� الحواجز يب�ف
أ
ت
ال� ُشيدت .كما يجب
القسام والكليات ب
وال�امج فالجديدة ي
أ
ت
ال� ل
أن يمتلك الساتذة الحرية ي� تدريس الموضوعات ي
يتم تحديدها بدقة من ِق َبل الوزارات.
هذا ..وهناك جهود شعبية ف ي� جميع أنحاء العالم
الكث� من الدعم الحكومي
إالسالمي ،تعمل دون أن تتلقى ي
تحف� الفضول العلمي ي ف
يف
ب� الطالب من جميع
عىل
أ
العمار .فقد قام أحمد جبار ـ مؤرخ العلوم الفخري
ف
ف ي� جامعة ليل ي� فرنسا ـ بتأسيس دورة للدراسة عن بُ ْعد
وسميت هذه
ال تن�نت
بع� إ
للمستوى ما قبل الجامعيُ ،
ف
الدورة «الكتشافات ي� العالم إالسالمي» ،وهي متاحة
بثالث لغات ،7حيث تربط المفاهيم العلمية بالكتشافات
الذه� .ويجب أن
العظيمة ،وقصص من الع� إالسالمي ب ي
يتم توسيع هذه الدورات ،وأن تُستخدم من ِق َبل العديد
من المؤسسات.
كما يجب أن تنفِّذ الجامعات إالصالحات بشكل فردي.
ونأمل أن يساعد القتباس من بعض مناطق ي ف
الصغ�ة
التم�
ي
ف ي� الوقت المناسب عىل تحويل مسار الرأي العام ،والرأي
السياس .وهناك سابقة ف ي� باكستان ..حيث قامت جامعتان
ي
ف
ث
ات�،
خاّصتان ـ وهما جامعة آغا خان والمستشفى ي� كر في
الدارية اللتان تم إنشاؤهما ي�
وجامعة لهور للعلوم إ
الما� ـ بعمل ثورة ف
ثمانينات القرن ف
التعليم
�
الط�،
ي
ي
بي
والتعليم التجاري خالل عقد واحد من إنشائهما .وقد بدأ
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ف
ت
ال�
الطالب ي� أماكن أخرى بالمطالبة بتطبيق المقاييس ي
ث
بال�ء
وضعها هؤلء الرواد
ّ
التعليميون .ويمكن القيام ي
نفسه ف ي� مجال العلوم.
يُط ِْلق فريق العمل خاصتنا دعوة مفتوحة للجامعات
ف
السالمي ،لالنضمام إىل شبكة
ي� جميع أنحاء العالم إ
تطوعية من الجامعات العلمية الممتازة ( ،)NEXUSحيث
سيتم تدشينها ف ي� مطلع العام المقبل .وسيدير فريق
المناظرة ،وسيكون مقرها ف ي� مكتب
العمل هذه المجموعة ِ
المستشار العلمي زكري .ونحن نخطط أل ْن تقوم شبكة
 NEXUSبإطالق المدارس الصيفية لمديري الجامعات،
المنجز لالإصالحات ف ي� الجامعات
وأن ترصد التقدم
َ
بطاقة تقرير أ
القران ،ت
ال� من
ر
د
ص
المشاركة ،وأن تُ ْ ِ
ي
ف
النجازات ،مما
تقيم أداء الجامعات ي� تحقيق إ
شأنها أن ِّ
النجازات ،ي ف
اللهام بشأن
ويم�ها ،وكذلك يحفز إ
يوضح إ
إنجازات أخرى.
التغي� الحقيقي يتطلب العمل عىل نطاق أوسع
إن
ي
ّ
من قبل الوزارات ،والهيئات التنظيمية ،ووكالت التمويل،
المحتمل أن تكون ث
للتغي�.
مقاومة
وهي الكيانات
ي
أك� َ
َ
ومن دون القيام بهذه إالصالحات الصعبة ..سيبقى حلم
النهضة العلمية ف ي� العالم إالسالمي عىل حاله.
نضال قسوم أستاذ ي ف
الف�ياء وعلم الفلك ف ي� الجامعة
أ
المريكية ف ي� الشارقة ،إالمارات العربية المتحدة.
أطهر أسامة هو باحث بارز فخري في معهد UCL
ومؤسس
للتربية والتعليم ،لندن ،المملكة المتحدةِّ ،
مبادرة علوم العالم إالسالمي.
البريد إاللكترونيnguessoum@aus.edu; athar. :
osama@gmail.com
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الخب� ،الذي يحظى بأقىص قدر من التقدير ،كما ل
رأي ي
يستخدم أيا منها إجماع آ
الراء ف ي� مجموعة يغ� منظمة
ُ
ًّ
عىل الصواب .وتكلفة تجاهل تلك أ
الساليب ـ
للتدليل
ََ ُ
بالخ�ة ـ هي
تتسم
ل
بصورة
اء
بالخ�
الستعانة
أي
ب
ب
وبالتاىل إخفاقات
دقة،
أقل
معلومات
عىل
الحصول
ي
ث
ث
خطرا ف ي� السياسات.
أك� ا ِّطرا ًدا ،وأك� ً
المعلوم والمجهول

ِ
استعنْ بالخبـراء
بحكمــة

ويليام ساذرالند ،ومارك بيرجمان يحذِّ ران من تجاهل صناع السياسات أ
لالدلة على
تقديم الخبراء المستشارين ألحكام وتنبؤات.
تتطلع حكومات عديدة إىل إرساء سياسة تستند إىل
الدليل والممارسة .وتتمثل أ
الساليب التقليدية السائدة
أ
ف
سعيا لنصيحة الفراد من ذوي
ي� الستعانة ب
بالخ�اءً ،
ف
خ�ات متعددة ي� مجالت
الشأن ،أو لجمع لجنة لها ب
ذات صلة .فعىل سبيل المثال ..تعتمد خدمات الحجر
الصحي عىل مستوى العالم بصورة روتينية عىل
الوبئة أ
تقدير أحد الخ�اء لحتمال دخول أ
والمراض،
ب
واستقرارها؛ وانتشارها.
تشوش قائمة طويلة من َمواطن
وبرغم ذلكِّ ..
الخ�اء ،والثقة فيها ،1حيث تتأثر
الضعف دقة آراء ب
ت
الخ�اء ،وبمزاجهم،
بها
يؤمن
ال�
ب
التقديرات بالقيم ي
2
وبما إذا كانوا سيخ�ون ،أم يكسبون من قرار بعينه ،
وتتأثر كذلك بالسياق الذي يتم فيه السعي لمعرفة

يف
التأث�ات
الخ�اء
آرائهم.
مدرك� لتلك ي
وغالبا ل يكون ب
ً
كب�ة من المصداقية،
بدرجة
يتمتعون
ما
ا
ودائم
الذاتية،
ي
ً
كب�ة ـ ف ي� تقدير مدى
بيد أنهم يبالغون ـ بدرجة ي
موضوعيتهم ،وثقة أقرانهم.3
ّ
ت
ف
ايدا من
كب�ا وم� ً
ِومن دواعي ال�ور أن عد ًدا ي ً
الخ�اء ،تعزز
المؤلَّفات يصف أساليب للتفاعل مع ب
دقة ومعايرة أحكامهم .4,5ومن دواعي أ
السف أن تلك
ِ
أ
نادرا ما تُستخدم لدعم قرارات السياسات
الساليب ً
أ
العامة .وتبذل جميع تلك الساليب قصارى جهدها؛
يف
للتخفيف من آثار ي ف
والتحف�ي ،وتؤسس
النف�
التح�
ي
جميعها للحصول عىل التقديرات ،وكذلك الشكوك
ويو� جميعها بتوحيد الجهود الفردية
المصاحبة لها،
المستقلة .ول يعتمد يأي من هذه أ
الساليب بالكامل عىل
ٌّ
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دورا ف ي�
تلعب أحكام ب
الخ�اء الفنية حول الحقائق ً
اتخاذ القرارات ،ووضع السياسات ،وهذا فيما يخص
مجموعة فرعية مهمة من أ
السئلة( .ندرك أن السياق
مناسبا
يحدد ويقرر ما الذي يشكِّل دليال ً
السياس قد ِّ
ً
ومقنع يا ،وأن أ
نادرا ما تؤدي ث
مبارسة إىل تقرير
دلة
ال
ِ ً
أً
السياسات والعمل بها؛ لنه ي ف
يتع� عىل ص ّناع القرار
أن يوازنوا ي ف
ب� مجموعة من المشكالت السياسية،
والجتماعية ،والقتصادية ،والعملية ،والعلمية).
الخ�اء كما لو كانت
ويَستخدم صناع السياسات أدلّة ب
بيانات ،ولذلك ..ينبغي عليهم أن يعاملوا تقديرات
ت
طبق عىل
ب
ال� يجب أن تُ َّ
الخ�اء بال�امة نفسها ي
ف
البيانات .كما ي ف
تح�هم،
يتع� اختبار ب
الخ�اء ،وتقليل ي ُّ
يف
وتحس� دقة عملهم ،ثم التحقق من تقديراتهم
ف
لتحس�ف
«ثما� طرق
باستخدام دليل مستقل (انظر:
ي
ي
الخب�») .ف
الخ�اء
تحميل
يتم
أن
ويع� هذا
نصيحة
ب
ي
ي
مسؤولية آرائهم.
الخ�اء الواثقون من
عىل سبيل المثال ..يقوم ب
أنفسهم ـ الذين يكونون ف� العادة ي ف
الجابة
قريب� من إ
ي
بتوف� معلومات ث
الخ�اء الذين
الصحيحة ـ
أك� من ب
ي
الجابة الصحيحة ،أو الذين
يحيدون عن جا ّدة إ
الخ�اء الذين
يعانون من نقص الثقة .وعادةً ،ل يكون ب
يف
المبتدئ�
كب�ة من التقدير أفضل من
يحظون بدرجة ي
الحكام ،حيث يكون آ
فيما يتعلق بإصدار أ
الخ�اء
اء
ر
ل
ب
ممن لديهم معلومات ث
أك� ،بينما قد
أك� ثقل معنوي ب
ّ
6
جانبا  .وتوضح هذه
تماما آراء بعض ب
نحى ً
تُ َّ
الخ�اء ً
م� تكون النصيحة قوية ،ت
الس�اتيجية ت
ت
وم� تكون
ت
موجهة إىل خدمة الذات ،أو
متناقضة ،وم� تكون َّ
أك� مالءمة وثقة؛ ت
مضلِّلة .وسيولِّد هذا أدلة ث
لالس�شاد
بها ف ي� تقرير السياسات .وقد قام روجر كوك ـ الباحث
ف ي� تحليل المخاطر بجامعة دلفت للتكنولوجيا ف ي� هولندا
ـ وزمالؤه باستخدام هذه ت
الس�اتيجية بصورة فعالة،
بغرض التكهن بصورة أفضل بعواقب السياسات عىل
النقل ،وعىل سالمة الطاقة النووية.4
ي َّ ف
الخ�اء أنفسهم بحساسية قراراتهم
يتع� أن ي�ح ب
تجاه الشكوك والفرضيات والتحذيرات العلمية.
وعند دعوتهم لتقديم النصح ،ينبغي عليهم أن
لج ْمع
يطلبوا تزويدهم بأحدث التقنيات الموجودة َ
معلوماتهم ،ومعالجتها؛ ليستخدموها بغرض الوصول
فإن جميع
إىل الرأي ي
وإن لم يتم تزويدهم بهاّ ،
الخب�ْ .
يف
المشارك� يضعون أنفسهم عرضة إلهدار وقت،
وموارد ،وفرص جوهرية.
واضحا بشأن ما يتوقعه
طرف
كما يجب أن يكون كل
ً
من آ
ال َخر ،من حيث :تقديرات الحقائق ،والتوقعات
بشأن نتائج الحداث ،والنصائح بشأن مسار العمل
أ
الخ�اء بالصورة السليمة،
الفضل .وإذا ما أُدير عمل ب
أ
ف
ت
ف
ف
النقطت� الُول ََي ي� .ويُف�ض
سيمكنهم المساعدة ي�
ي
ف
الخب� الذي يقدم النصيحة أن يشارك صناع القرار
ي� ي
أ
القيم والهداف ذاتهما .وقد ظهر وجود عمليات
الخ�اء فيما يتعلق بتقدير
تحسن من أداء ب
متعددةِّ ،
والتكهنات بنتائج أ
الحداث ،حيث إنه عند
الحقائق
الطبعة العربية |
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بالمتخصص� لختيار المسار أ
يف
الفضل
الستعانة
أ
ف
الباحث� أنفسهم ،وعىل صناع
عىل
ينبغي
لالحداث،
ي
التغي�ات،
السياسات ممن يستعينون بهم ،أن يحددوا
ي
والخيارات ،والتهديدات الممكنة ،وهي عملية تُعرف
بمسح أ
يف
يدرجوا
الفق.
ويتع� عىل صناع السياسات أن ِ
جميع الحلول الممكنة ،وذلك بالستعانة بمجموعة
وبالشارة إىل المؤلفات؛ بغرض
الخ�اء ،إ
واسعة من ب
القيمة (وهي عملية تُعرف
البدائل
تجاهل
تقليل خطر
ِّ
بمسح الحلول.)7
أ
ت
ال� تم إمعان
وينبغي تدعيم المداولت والساليب ي
أ
الجمع المنتظم لالدلة،
البحث فيها ،وذلك بواسطة ْ
وتقدير مالءمتها ،وتحديد فجوات المعرفة ت
ال� قد
ي
تغي� القرار .ويمكن تجميع المعلومات،
تؤدي إىل ي
بحيث تكون جاهزة لالستخدام ـ ً
بدل من تجميعها
لحقًا ،استجابةً لحتياج السياسة ـ كما هو الحال
مع معلومات التنوع الحيوي ( ،8انظرwww. :
.)conservationevidence.com
قواعد المشاركة

سيؤدي تطبيق المزيد من قواعد المشاركة بشكل
ف
الخ�اء،
روتي� ومنهجي إىل تعزيز جودة أحكام ب
ي
أ
الموجهة
والثقة فيها .ويجب التأكد من أن السئلة
َّ
وغ� غامضة ،بحيث ل تتسبب
محددة بصورة كاملة ،ي
الشكوك الناتجة عن اللغة ف� التشويش عىل أ
الحكام.
ي
تفس� سؤال ي ف
مع� ،مثل
فعىل سبيل المثال ..يمكن ي
«كم عدد الحيوانات المصابة بالمرض ف ي� المنطقة؟»
يف
مختلف� ،حيث
بصورة مختلفة من جانب أشخاص
يحدد ..هل المقصود تلك الحيوانات
إن السؤال ل ِّ
المعروفة بأنها تنقل العدوى ،أم تلك الحيوانات ت
ال�
ي
ت
ال� تعافت من المرض ،أم تلك الحيوانات
ماتت ،أم ي
المصابة بالمرض ،ولكن لم يتم تحديدها..؟ وهكذا.
تميل أ
السئلة المنظَّمة إىل مقاومة الثقة الزائدة فيما
يخص التقديرات الفردية.
أوضح
فعىل سبيل المثال..
« تميل األسئلة
من
ـ
بريدج
سب�ز
َّ
أندرو ي
المنظمة إلى
جامعة لتروب 9ـ أن أ
سئلة
ال
مقاومة الثقة
ت
ال�
ي
تستنبط أربع إجابات الزائدة فيما
ف
وحدا أعىل،
حدا أد� ،
ًّ
ـ ًّ
ف يخص التقديرات
وأفضل ي ف
تخم� ،ودرجة ثقة ي�
الزم� ـ تولِّد تقديرات الفردية».
ف
النطاق ي
عت� ُمعايَرة بصورة جيدة
تُ ب
نسبيا .ولذلك ..علينا أن نأخذ ف ي� العتبار مجموعة من
ًّ
خ�اء
السيناريوهات والنظريات البديلة ،وأن نتأكد أن ب
واحدا
خب�ا ً
عديدين قد أجابوا عىل كل سؤال ،وليس ي ً
فحسب لكل سؤال.
غ� المنظَّمة لما
المجموعات
تفاعالت
تخضع
ي
«التفك� الجماعي» ،حيث تنجذب المجموعة
يسمى
ي
أ
ف� اتجاه تقدير ّأوىل ،أو ت
عشوا� ،ثم يستنتج
ح�
ي
ي
يأ
الفراد المهيمنون عىل المجموعة النتيجة ،أو يحظى
أ
أك� مما يستحقونه ،بسبب
بعض الفراد بمصداقية ب
مظهرهم ،أو سلوكهم ،أو خلفيتهم المهنية .وتؤدي
هذه العوامل إىل التشويش عىل التقديرات ،ولكن
تقاوم هذه العوامل
التفاعالت المنظَّمة َّ
والس ِلسة ِ
المشوشة عىل التقديرات.3
ِّ
ِمن ف
ال�وري مراجعة الفرضيات ،والعمل عىل حل
أي سوء فهم ،وإدخال أي معلومات جديدة تظهر.
كما يجب التأكد من أن صناع القرار ل يعتمدون عىل
الخ�اء بالكامل ف ي� الختيار من الخيارات المتاحة ،بل
ب
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َّ
المؤلفات
فوائد
ثماني طرق لتحسين نصيحة الخبير
فدائما ما يفوق أداء
استخدم المجموعات..
ِ
ً

تقديراتها أداء التقديرات الفردية.

اختر األعضاء بعناية ..حيث تقل الخبرة بصورة
تخصص الفرد ،أو خبرته.
كبيرة خارج
ُّ

ومثلهم هؤالء األشخاص الذين يدمجون
أفضلِ ،
المعلومات من مصادر متنوعة.
قم بوزن اآلراء ..عن طريق معايرة أداء الخبراء

يحسن من تقديرات األخطار
بأسئلة اختبار ،فهذا
ِّ

في مجاالت عديدة ،منها :الزالزل ،وأنظمة

الع ْمر ،وال
ِ
ال
تنخدع بالمظاهر ..حيث ال يوضح ُ

السالمة النووية.

وعدد سنين الخبرة ،وال العضوية في جمعيات
علمية ،وال الموضوعية الظاهرية ،شيئً ا عن

يحسن التدريب من
َد ِّرب الخبراء ..حيث يمكن أن
ِّ

قدرات الخبراء على تقدير احتماالت األحداث ،أو

قدرة الخبير على تقدير الكميات غير المعروفة،

الكميات ،أو متغيرات النماذج.

عدد األعمال المنشورة ،وال اإلمكانيات الفنية

أو التكهن باألحداث .وتسري هذه النتيجة على
دراسات عديدة ،مثل نظم السالمة النووية،

ً
وصوال إلى علوم البيئة.
والجغرافيا السياسية...
تجنّ ب التجانس ..حيث تميل المجموعات المتنوعة

إلى توليد أحكام أكثر دقة.

ال تخضع للضغوط ..فاألشخاص الذين يعانون

ِمن ضعف الثقة بالنفس ،ويعانون من النزوع

المستمر إلى التأكيد ..يميلون إلى اتخاذ أحكام

يستخدمون أدوات اتخاذ القرار المناسبة .ومن ي ف
ب�
أ
ت
تأ� عملية صنع القرار المنظمة ،حيث
تلك الدوات ي
أ
الخ�اء طاولت اتخاذ القرار بتقديرات عن
يمال فيها ب
ف
النتائج المتوقَّعة لكل معيار ،وذلك ي� ظل كل من
يقررون
اختيارات
السياسات المتاحة ،ولكنهم ل ِّ
بأنفسهم الخيار أ
الفضل .فعىل سبيل المثال ..تم
استخدام التفاعالت المنظمة ف ي� تحليل 6عن الثورات
ويىل أسبينال ،وهو عا ِلم ف ي� مجال
ب
ال�كانية ،أجراه ي
أ
الرض بجامعة بريستول ،المملكة المتحدة .وقد
كب�ة من جودة التقديرات ،ألنه
َح َّس َن هذا بدرجة ي
خ�اء عىل أسئلة
عدة
من
إجابة
َض ِمن الحصول عىل
ب
الع�ات النفسية ت
جيدا ،بحيث تجنب ث
ال�
محددة ً
ي
تشوش عىل عديد من التفاعالت الجماعية ،أو َخفَّف
ِّ
تأث�ها عندما تعذَّ ر تج ُّنبها.
من ي
عىل نحو ُم َش ِابه ،قامت دراسة ،قادتها ماريسا
ماك�ايد 10ـ وهي المتخصصة ف ي� الحفاظ عىل البيئة ف ي�
ب
جامعة ملبورن ف� ت
أس�اليا ،بالمشاركة مع مجموعات
ي
من الخ�اء عن بعد ـ باستخدام أ
السئلة المنظمة،
ب
ُْ
وتفاعالت المجموعات؛ بغرض تقييم الحالة المتعلقة
بالحفاظ عىل الطيور أ
ال ت
المهددة .وقد
س�الية
َّ
الخ�اء المؤتمرات الهاتفية
استخدمت مجموعات ب
فيما بينها؛ لتحديد السياق ،والهدف من التفاعالت،
حيث كان الغرض منها إعادة تقييم ما َو َرد ف ي� القائمة
الحمراء من أ
المهددة بالنقراض ،الصادرة عن
النواع
َّ
الدوىل لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية .وبعد
التحاد
ي
و�؛ لستنباط أ
لك� ف
ال ت
الحكام
يد
ال�
استخدموا
ذلك..
إ
ب
ي
الولية ،وتوضيح أ
أ
السئلة ،وطرح المزيد من البيانات
ف
و� الختام ،تداولوا جدول بيانات،
ي
والتفس�ات .ي
مجموعة ثانية من أ
الحكام الخاصة ،بدون
وجمعوا
ذكر أسماء مصادرها.

فغالبا ما يكون العبو الشطرنج،
أعط مالحظات..
ِ
ً

وخبراء الطقس ،والرياضيون ،والمقامرون،
وأطباء العناية المركزة ،والفيزيائيون ،ممن

يقومون بحل المسائل والتدريبات الموجودة في
المراجع ،يتمتعون بأحكام دقيقة؛ وربما يكون ذلك
نتيجة للمالحظات السريعة التي يأخذونها من
أخطائهم الواضحة والشخصية .ويستحق الخبراء
األمر ذاته ،حيث من الواجب إعطاؤهم مالحظات
فورية واضحة ،بال غموض.

دمج المراحل الرسمية
ف ي� حالت عديدة..
سيحسن ْ
ِّ
الموصوفة هنا من عملية ص ْنع القرار .ومزايا ذلك هي
ف أ
ف
بأن تكون
وجود تحسينات جوهرية ي� الثقة ي� الحكامْ ،
نسبيا من ي ُّ ف
التح� ،والقيم الشخصية .وتُ َع ّد تكلفة
خالية ًّ
هينة.
والموارد
الوقت
هذا من
ِّ
ويليام ساذرالند أستاذ ف ي� مجال حفظ التنوع
ف
كم�يدج،
الحيوي ي� قسم علم الحيوان ،جامعة ب
المملكة المتحدة .مارك بيرجمان أستاذ في علم
النبات ،وعضو منتدب في مركز التميز في تحليل
مخاطر أ
المن الحيوي بكلية العلوم الحيوية ،جامعة
ملبورن ،باركفيل ،أستراليا.
اللكترونيwjs32@cam.ac.uk :
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كتب وفنون تـعـليــقات

مجسات علي يتِ يسين الهولوغرافية المطبوعة يمكن استخدامها في أجهزة ومنسوجات قابلة لالرتداء.

س وج

عـلي يتِ يسـيــن

ِّ
مصــمم المـواد النانــوية

تتضمن بحوث علي ِي ِتيسين استخدام التكنولوجيا النانوية والمجسات الحيوية؛ إلنتاج مواد مستجيبة للبيئة ،تدخل في
تصنيع المالبس ،والوشوم ،و إالكسسوارات ،والعدسات الالصقة؛ وهي المواد التي يمكن أن تغير مستقبل الموضة .يتحدث
هنا يتيسين ـ الذي يعمل في جامعة هارفارد ،ومستشفى ماساتشوستس العام في كمبريدج ـ عن محاكاة حيود الضوء في
أجنحة الفراشة ،وتصميم أردية متحولة ،وما يمكن لمصممي أ
الزياء وعلماء المواد أن يتعلموه من بعضهم البعض.
ِّ
MICHELLE C. ROSE/MGH

أخ� ن ي� عن موا ِّدك.
ب
أنا أصنع موا ّد ضوئية،
تغ� لونها استجابةً
ي ِّ
للبيئة ،نتيجة للتمدد،
عىل سبيل المثال ،أو
الحرارة ،أو الرطوبة.
أيضا عىل
كما أعمل ً
أجهزة تصوير مجسم
تغ� درجة اللون ،بنا ًء
ي
الف�ومونات ،أو
متغ�ات كيميائية ،مثل ي
عىل استشعار ي
الجلوكوز ،أو أ
المالح .إنها محاكاة للعمليات الحيوية،
أ
ف
تلون أجنحة الفراشة
مستوحاة ـ ي� واقع المر ـ من أ ُّ
بألوان قوس قزح؛ ً
فبدل من الصباغ ،تتكون أجنحة
الفراشة من طبقات ،بعضها فوق بعض ،تتسبب ف ي�
حيود الضوء الساقط عليها ،لتنتج بذلك ألوانًا مختلفة.
أحاك هذه العملية بإنشاء هياكل طبقية من جزيئات
ي
ف
أ
ما� .يتمدد هذا الهالم
الفضة الموضوعة ي� هالم ي

تبعا لذلك
وينكمش بنا ًء عىل ما يستشعره حيويًّا ،ي
فيتغ� ً
يتغ� الطول الموجي للضوء
تبا ُعد الطبقات ،ومن ثم ي
المنعكس؛ فتظهر المواد بلون مختلف.
كيف يمكن أن تُستخدم تلك المواد ن ي� صناعة المالبس؟
إننا نتوقع أن تصبح طباعة هذه المواد عىل قطع أ
الزياء
ً
بديال للصباغة ،أو ربما تُستخدم للكشف عن وجود
غازات ضارة ،أو مستويات غ� صحية من أ
الشعة فوق
ي
ف
و� العدسات الالصقة ،يمكن لهذه المواد
البنفسجية .ي
ش
أن تجعل العيون تبدو أك� شإ�اقًا .يقوم باحثون آخرون
ت
هينس�وزا ف ي� جامعة كورنيل ف ي� إيثاكا،
ـ من بينهم خوان
نيويورك ـ بدمج المنسوجات مع جزيئات نانوية .ويمكن
تغي� لون المادة ،حيث إن
لتلك الجزيئات النانوية ي
الجزيئات ذات أ
الحجام المختلفة تتفاعل مع الضوء
مقاومة للماء،
بطرق مختلفة .كما يمكنها أن تكون ِ
ومضادة للجراثيم؛ مما يعطي المالبس مناعة ضد البقع
والروائح يغ� المرغوب فيها.
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كيف يمكن لتقنية النانو أن تدخل مجال أ
الزياء؟
نحن آ
الن ف ي� مرحلة مبكرة للغاية بهذا الشان .فقد أجرى
فريقنا بالفعل بعض المباحثات مع ش�كة «جوجل»،
ت
اهتماما باستخدام المواد الذكية ف ي� التصميم،
ال� تبدي
ً
ي
كث�ة ل تزال قائمة؛ فإذا كان لنا أن نصنع
يغ� أن أسئلة ي
ثيابًا تحوي جسيمات نانوية ،فينبغي أن نضمن بقاء تلك
الجسيمات ضمن المنسوجاتَّ ،
تت�ب إل الجلد،
وأل أ َّ
المر كذلك صناعة
أو الهواء ،أو الطعام .يتطلب
المواد النانوية عىل نطاق واسع ،ليصبح ممك ًنا توحيد
المواصفات الخاصة بنوعية الخامات ،والرتقاء بها
ف
ت
ال�
إل مستوى جديد ً
تماما ،والتحكم ي� خصائصها ،ي
منها عىل سبيل المثال :الشحنة السطحية ،ومستويات
أ
أ
ف
وقوتها.
الكسدة ي� القطن ،وكذلك طول الليافّ ،
هل يمكن للعلْم أن يستفيد من صناعة أ
الزياء؟
ِ
ينطلق العلماء من ل َِب َنات بنائية أساسية متفرقة إل فهم
كيفية إنتاج مواد أو تقنيات ،ع� تجميع تلك أ
الجزاء
ب
والزياء ،فتأخذ أ
معا .أما ف� مجال الفن أ
المور منحى
ً
ي
الكب�ة ً
أول،
عكسيا؛ إذ عاد ًة ما تتوافر الصورة النهائية ي
ًّ
ومن ثم يبحث المصممون عن مواد يحققون بها تلك
الصورة .ولهذا السبب ..فإن مجال أ
الزياء محفِّز حقًّا
التفك� خارج الصندوق ،وإذا بَذَ ل كل من مصممي
عىل
ي
أ
واعيا؛ ليفهم كل منهم طريقة عمل
ا
جهد
والعلماء
زياء
ال
ً ً
آ
المدرست�ف
ف
ف
هات�
الخر ،فسيمكنهم بناء
ي
انسجام يب� ي
ٍ
يف
التفك�.
جدا ف ي�
ي
المختلفت� ًّ
هل تتبع الموضة؟
أهتم بمتابعة أسابيع وأحداث الموضة؛ ألرى كيف يتطور
البداع خارج العلوم أ
الساسية والتقنية ،وأنا من ي ف
ب�
إ
أقلية علمية ترغب ف
ش
ي�ا
أك�
التقنية
إل
الوصول
جعل
�
ي
ً
للتعب� .هل ت
أش�ي
وسهولة ،باستخدام أشكال جديدة
ي
أ
الجابة ل؛ فتلك المالبس مكانها
مالبس من دور الزياء؟ إ
ي
أ
ف
عىل السجادة الحمراء ي� حفالت توزيع جوائز الوسكار.
فما الفائدة من ارتدائك مالبس «عىل الموضة» وأنت
المخت�؟
تعمل ف ي�
بَ
أجرت المقابلة إليزابيث جيبني.
تم تحرير هذه المقابلة للتقصير والتوضيح.
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الك� ن� مجال أ
أ
الزياء؟
ُحدث حال ًّيا ي
أي التقنيات ت ِ
التأث� ب ي
ف
كانت ش�كات تصنيع المالبس الرياضية ي� مقدمة
ال ت
اهتماما
لك�ونيات والمجسات الحيوية
َمن أَ ْو َل إ
ً
قابلةً
قدمت
تداء.
ر
لال
لتصبح
تقنياتها
ع
وطو
َّ
كب�اَّ ،
يً
ش�كتا «أديداس» ،و«رالف لورين» خط أزياء مصنو ًعا
من أنسجة تحتوي عىل ألياف ،يتم بواسطتها قياس
معدلت ف�بات القلب ،وحرق السعرات الحرارية،
َّ
ف
وال ت
لك�ونيات ،أنتجت
و� مجال الضوئيات إ
والتنفس .ي
س�كيت»  CuteCircuitـ ومقرها لندن ـ ثوبًا
ش�كة «كيوت ي
يعرض التدوينات المصغرة ً
أول بأول فور تغريدها عىل
«توي�» ،كما طرحت ماركة أ
ت
الشه�ة «كرومات»
الزياء
ي
يتمدد ليأخذ
 Chromatثوب «القتال ،أو الفرار» ،الذي َّ
ً
تش� مستويات درجة حرارة الجسم
شكال مهيبا عندما ي
والتعرق ًإل زيادة تدفق هرمون أ
يف
درينال� .هذا..
ال
ُّ
ومن المرجح أن نرى المزيد من تلك المنتجات ،ش
ف�كة
«إنتل» ،باعتبارها آ
الن إحدى ش
ال�كات الراعية لمجلس
أ
ف
ت
ف
ف
المصمم� عىل
يطا� ،تع�م العمل مع
ي
الزياء ب
ال� ي
ف
دمج المزيد من المنتجات الذكية ي� نسيج المالبس
والكسسوارات.
إ

تـعـليــقات كتب وفنون

علوم الروبوت

مواجـهة المخـاوف المثــارة
حـول ظاهـرة التفـرُّد
كين جولدبرج يستعرض ثالثة كتب تسبر أغوار نقاط الترابط بين البشر والروبوتات.
بحلول أواخر القرن التاسع ش
ع� ،شاع ف ي� الوليات
المتحدة مصطلح عنرصي هو «الخطر أ
الصفر» ،حيث
يف
ش
الصيني�
انت�ت مخاوف من استحواذ المهاجرين
يف
العامل� ف ي� مناجم البالد ،وبناء شبكة ِسك َِكها الحديدية،
عىل المزيد من فرص العمل ،ش
يف
المواطن�.
أك� من
واليوم هناك ثمة خوف جماعي مشابه ،هذه المرة من
ظاهرة «التفرد» ي ف
ح� تتفوق أساليب الذكاء الصطناعي
والروبوتات عىل قدرات النسان .فعىل سبيل المثال� ،ف
إ
ي
مايو  2014حذَّ ر ي ف
الف�يائيون ستيفن هوكينج ،وفرانك
ويلكزيك ،وماكس تيجمارك ،وكذلك عالم الحاسب
ف
الندبندنت من أن« :النجاح
ستيوارت راسل ،ي� صحيفة إ
أ
ف
ف ي� خلق ذكاء اصطناعي سيكون الحدث ال بك� ي� تاريخ
أ
أ
ش
خ� كذلك».
الب�ية ،ولالسف ربما يكون الحدث ال ي
ف
تقدم مدهش ي� مجال «التعلم
تحقيق
جرى
ي
ُّ
ُ
العميق» ـ عىل سبيل المثال ـ كطريقة لتقريب الدوال
المعقدة باستخدام آ
المتغ�ات العددية.
اللف من
ي
أ
ف
وتتطور الروبوتات مع التقدم ي� التقنيات ثالثية البعاد
لالستشعار عن بُ ْعد ،وكذلك تقنيات المسح ،يغ� أن
التقدم ليس عىل نحو مطرد ،كما يدعي البعض ،وقد
مؤخرا ثالثة كتب تستكشف هذا الموضوع من
نُ ش�ت
ً
تش� إل أن تفوق الروبوتات
وكلها
مختلفة،
نظر
وجهات
ي
يواجه عقبة هائلة ،هي :علم النفس ش
الب�ي.
يسلط جون ماركوف ـ مراسل صحيفة «نيويورك تايمز»
ـ ف ي� كتابه «آلت تتمتع بفضيلة المحبة» Machines of
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آالت تتمتع بفضيلة المحبة :البحث عن أرضية
مشتركة بين البشر والروبوتات

جون ماركوف
إيكو.2015 ،

صعود الروبوتات :التكنولوجيا ..والتهديد
بمستقبل بدون وظائف
َ

مارتن فورد
بيزيك.2015 ،

الروبوتات ،ونحن :الروبوتات ،وأساطير التحكم
الذاتي الكامل
ديفيد ِمندل
فايكنج.2015 ،

 Loving Graceالضوء عىل التناقض الحتمي ي ف
ب� مجال
الذكاء الصطناعي ،وتضخيم الذكاء ،حيث يروي قصة
التطور اليجا� الرائع ـ والعكس ف� كث� من أ
الحيان
ي ي ي
إ بي
يف
المجال� منذ عام  ،1956عندما ِصيغ
ـ لتطور هذين
المصطلحان .وعىل مدى السنوات ش
الع�ين الماضية،
يف
الباحث� ،كما يوضح
دأب ماركوف عىل التفاعل مع كبار
ف� كتابه .ورغم التفاؤل ف� البداية ،إل أنه ي َّ ف
تب� أن ابتكار
ي
ي
ذكاء اصطناعي أمر صعب للغاية .ول يزال علم الروبوتات
ت
ال� تنص عىل أن :المهام
يواجه تحدي مفارقة مورافيك ،ي
ت
ال� يصعب عىل ش
الب� أداؤها ـ مثل التوجيه عىل بقعة
ي
ف
ف
ح� تظل المهام
اللحام بدقة ـ سهلة عىل الروبوتات ،ي� ي
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الخوف من الروبوتات يغفل جوانب قصورها ،ومدى إمكاناتها.

الب� ـ مثل رفع أ
السهلة عىل ش
الطباق عن مائدة الطعام
بشكل مالئم ـ صعبة للغاية بالنسبة إل الروبوتات.
ويعزى ذلك غالبا إل التعقيد الكامن ف� آ
الليات الميكانيكية
ُ
ً
ي
لالحتكاك ،والتصادم ،والتصال .فحساب مسار ُمذَ نَّب
بدقة ُ
بكث� من التنبؤ بمسار قدح من القهوة عند
أسهل ي
َدفْعه عىل سطح طاولة.
و«تضخيم الذكاء» هو المصطلح المفضل لدى
إنجل�ت ،الذي تناولَت أبحاثه قدرات أجهزة
دوجالس ب
تطور ذلك
وقد
نسان.
ال
ات
ر
قد
تضخيم
الحاسب عىل
إ
َّ
إل مجال التفاعل ي ف
النسان والحاسب ،حيث أنتج لنا
ب� إ
ت
ال� تحتوي عىل رسم .ويروي
فأرة الحاسب ،والواجهات ي
رواد ي ف
مم�ين ،مثل عا ِلم الحاسب يت�ي
ماركوف قصص ّ
ادسك (وهي
ر
ب
جاري
ز
المعز
الواقع
وخب�
وينوجراد ،ي
ّ
ي
تقنية تحويل الصورة الحقيقية إل صورة ت
اف�اضية عىل
شاشة الحاسب) ،حيث أدرك كالهما جوانب القصور ف ي�
الذكاء الصطناعي ،ثم أصبحا دعاة لتضخيم الذكاء.
حججا قوية عىل أن نجاح الذكاء
ويتضمن كتاب ماركوف ً
الصطناعي يتوقف عىل مدى التقدم ف ي� تضخيم الذكاء.
يعلن كتاب «صعود الروبوتات» Rise of the Robots
أ
ف
ال�مجيات ،مارتن فورد ،أن
لرائد العمال ي� مجال ب
الذكاء الصطناعي والروبوتات عىل وشك القضاء عىل
معظم الوظائف المتاحة ش
للب� ،سواء وظائف موظفي
المكاتب ،أم وظائف العمال اليدوية ،يغ� أن القراءة
أ
ت
ال� يقدمها سطحية
المتأنية للكتاب تُ ِ
ظهر أن الدلة ي
للغاية .فقد ابتلع فورد الخطاب البالغي لمتخصص
المستقبليات راي كورزويل ،وأكَّد بشكل متكرر أننا عىل
كب� ومتسارع عىل أساس قانون مور،
تقدم ي
وشك تحقيق ُّ
الذي ت
ُ
س مع
أ
بشكل
تتضاعف
الحوسبة
قوة
يف�ض أن
ِّ ي
مرور الوقت ،لكن بعض علماء الحاسب يأسفون لوجود
هذه المغالطة أ
ال ّسية ،من منطلق أن نجاح الدوائر
بكث�
المتكاملة َجلَب توقعات بشأن التقدم،
متجاوزة ي
ِ
ما يُ ِق ّره مؤرخو التكنولوجيا من حتمية حدوث تسطيح ل
ف
لمنح� التقدم المتصاعد.
مفر منه
أيضا مغالطة
كما أن التجاهات التاريخية ل تدعم ً
ال� ت
ت
تف�ض أن هناك كتلة ثابتة من العمل،
لودايت ،ي
وأن التقنية تخلق البطالة ،ل محالة .هذا النوع من
ف آ
ت
ال� تخلق فرص
ي
التفك� يغفل النظر ي� الثار التعويضية ي
الكث�ة ذات الصلة،
عمل جديدة ،كما يغفل العوامل ي
مثل العولمة ،وإضفاء الطابع الديموقراطي عىل القوى
العاملة .ويصف فورد أنظمة برمجيات تحاول القيام بعمل
يف
يف
المحام� ،ومديري ش
وم�مجي
الم�وعات،
والصحفي� ،ب
أ
ت
ف
ف
والموسيقي� ،لكن غالبية الدلة
الحاسب ،والمخ� يع�،
ي
ال� يسوقها عىل أن هذه أ
ت
قريبا إل مستوى
ستصل
نظمة
ال
ً
ي
ف
للعامل� ،هي
الكمال ،وتؤدي إل عمليات ت�يح بالجملة
ي
أدلة من مقالت نُ ش�ت ف ي� دوريات شعبية.
ف ي� كتابه «الروبوتات ..ونحن» ،Our Robots, Ourselves
يش� ديفيد ِمندل ـ عا ِلم التحكم ف ي� الروبوتات عن بُ ْعد
ي
ـ إل أن أنظمة التحكم ت
الذا� ليست جديدة ..فمنذ
ي
يوميا عىل ارتفاعات منخفضة
السبعينات ،وهي تستخدم ًّ
جدا ،وذلك ف ي� أعماق البحار ،واستكشاف
جدا ،وعالية ًّ
ًّ
خ�ته الواسعة،
عىل
ء
وبنا
ا.
تقريب
ات
ر
الطائ
الفضاء ،وكل
ب
ً
ً
يوضح مندل أنه عىل الرغم من تطور هذه أ
النظمة ،ل
ِ
الخ�اء ل يثقون فيها.
كث�ون من ب
يزال ي
وعىل سبيل المثال ..هناك مدرسة فكرية راسخة تعتقد
أخصائ� علم المحيطات ينبغي أن يتعاملوا مع
أن
يّي
أ
العماق المظلمة ش
مبا�ةً؛ لفهم العجائب الكامنة هناك،
ت
ال� يتم تشغيلها عن بُعد ـ
مع أن الغواصات أالروبوتية ي
ش
بكث�،
مرونة
أك�
د
ع
ت
ـ
الضوئية
عن طريق كابالت اللياف
ُ
ي
َّ

كتب وفنون تـعـليــقات

وبوسعها القيام بأعمال الستكشاف ت
لف�ات أطول ،ول
تتطلب شهادة توثيق باهظة الثمن لكل تعديل.
مع�ا ..ففي عام  ،1977هبط كل
يروي ِمندل موقفًا ب ِّ ً
من عا ِلم المحيطات روبرت بالرد من معهد وودز هول
لعلوم المحيطات ف� ماساتشوستس ،وعالم أ
الحياء
ِ
ي
المجهرية هولجر جاناش ،ف ي� غواصة .ومر العا ِلمان عىل
حقل تنفيس للمياه الحارة ف ي� قاع البحر .وبينما كان بالرد
ينظر من خالل البوابة الزجاجية إل «تدرج �طان البحر»
بالقرب من مصدر الشق ،أدرك أن جاناش كان يدير ظهره
إليه .وعندما سأله عن السبب ،أجاب جاناش بأن المنظر
ت
ال�
كان «أفضل هنا» ،ي ً
مش�ا إل الصورة ف التلفزيونية ي
و� لحظة إدراك..
الغواصة.
عىل
الكام�ا المثبتة
نقلتها ي
ي
دائما أفضل عىل السطح،
سيكون
المنظر
أن
وجد بالرد
ً
حيث يمكن بمنتهى الراحة مشاهدة الفيديوهات عالية
الكث�ين ل يزالون
الدقة ،الملتقَطة من أسفل ،يغ� أن ي
يتشبثون بمعارضة هذا الرأي.
ّ
الم�رات الحتمية التاريخية،
يستعرض ِمندل ب
والثقافية ،والسياسية ،والنفسية ،والفلسفية ،وكذلك
الم�رات من منظور العالقات العامة ،إلبقاء ش
الب� ف ي�
ب
موقع السيطرة .ومن أ
المثلة الحديثة :العريضة الدولية،
ف
ت
ت
الذا�،
ال� قُدمت ي� يوليو 2015؛ لحظر أسلحة التحكم ي
ي
ت
ال� َوقَّع عليها ما يقرب من  3,000باحث .وانظر ـ عىل
ي
سبيل المثال ـ إل إعالن ش�كة «جوجل» عن أنها شع�ت
عىل ش
أك� عنرص ل يمكن العتماد عليه ف ي� سياراتها ذاتية
القيادة ،وهذا العنرص هو( :السائقون ش
الب�) ،الذين
تول مسؤولية القيادة .وكان رد فعل «جوجل»
يحاولون ِّ ي
أن أزالت عجلة القيادة .ويوضح ِمندل لماذا يُ َع ّد هذا
ْ
خطأ ،فيما يسميه «أسطورة التحكم ت
الذا� الكامل»،
ي
حيث يش� مندل إل أن آ
اللة يمكن أن تعمل بالتحكم
ي ِ
ت
الذا� ت
لف�ات ،ولكن ل توجد آلة تعمل بشكل مستقل
ي
ت
والمتغ�ات ش
الب�ية..
تماما ..فالمقاصد ،والف�اضات،
ي
ً
وجودها أمر مسلَّم به ف� تصميم جميع آ
اللت .وتنتهي
ُ َ
ي
تجربة ِمندل به إل الستنتاج نفسه الذي وصل إليه
الساس أ
ماركوف ،وهو أن التحدي أ
(والصعب) هو
ي
تصميم واجهات تُ ِبقي عىل ش
الب� ضمن حلقة التحكم،
حيث إن التقدم التكنولوجي ل يعمل بشكل حتمي
محدد .فقد كانت هناك عدة دورات من الحماس
َّ
وتبخر لتمويالت
يغ� المنطقي ،الذي تَ َل ْته خيبة أملُّ ،
البحوث والتطوير ،وهي تف�ة ُعرفت باسم شتاء الذكاء
الصطناعي .ويبدو أن أحدث جولة حالية من التوقعات
ُم َبالَغ فيها كذلك.
ت
تعجل بالركود
قد
الخطر
ناقوس
تدق
ال�
ّ
ِّ
إن الكتابة ي
المقبل ،وترصف النتباه عن جانب للتطوير ،يُ َع ّد أك�ش
أهمية وواقعية ،وهو جانب التعددية ،إذ تُ َم ي ِّ ف� التعددية
فئة ناشئة من أ
النظمة ،تعمل فيها مجموعات متنوعة
من ش
جنبا إل جنب مع مجموعات متنوعة من
الب� ً
آ
اللت؛ لحل المشكالت الصعبة ،بما يتفق مع النقاط
ت
ال� ذكرها ماركوف ِومندل .وتزدهر التعددية عند تقاطع
ي
الذكاء الصطناعي مع تضخيم الذكاء ،حيث تندمج حكمة
ويع� عن ذلك
الحشود مع قوة الحوسبة السحابية .ب ِّ
مصمم وعا ِلم الحاسبات جون مايدا ،بقوله إنه ليست
القضية «نحن ،..أَم آ
اللت؟» ،بل هي قضية «نحن
ْ
آ
المكتسبات
الكث� من
واللت» ،حيث يمكننا تحقيق ي
َ
من خالل توحيد القوى.
ين
ك� جولدبرج أستاذ الهندسة ،ومدير مبادرة «الناس
ف
كىل.
والروبوتات» ي� جامعة كاليفورنيا ،يب� ي
اللكترونيgoldberg@berkeley.edu :
البريد إ

ملخصات كتب

توبيﺦ الجوع ..الطعام ،والعدل ،والمال في القرن الواحد والعشرين
ديفيد ريﻒ ،دار ﻧﺸﺮ فيﺮﺳو )(2015

بينما تتصدر أزمة الالجئين عناوين أ
الخبار ،يذ ِّكرنا ديفيد ريف بأن الجوع حرب لم يتحقق النتصار
فيها بعد .وريف هو مفكر مخضرم في أ
المور التي تتعلق بالتنمية ،قضى ست سنوات من عمره
في البحث عن العالقة بين السكان ،والستغالل التجاري للطعام ،والفقر المستمر ،وهذا بغرض
إعداد هذا التحليل النقدي .وعلى الرغم من انتقاده الالذع للتصريحات المثيرة للقلق ،أو المفرطة
في التفاؤل ،الصادرة عن الموظفين المسؤولين عن التنمية ،والشركات متعددة الجنسيات التي
والثرياء الذين يقومون أ
تعمل في مجال تجارة المنتجات الزراعية ،أ
بالعمال الخيرية ،إل أنه ذكر أن
أي ثغرات .وريف
أي قضية تعني مليارات البشر ،ل يمكن التخطيط للتعامل معها بدقة كاملة بال ّ
ّ
مهتم بشؤون الغير ،وصارم ،ويزيد تشكُّكه من نشاطه.
نهاية الذاكرة ..تاريﺦ طبيعي للشيخوخة ومرض األلزهايمر

جاي إﻧﺠﺮام ،دار ﻧﺸﺮ توماس ديون )(2015

يصيب مرض أ
اللزهايمر  5.3مليون مواطن في الوليات المتحدة ،وقد استعصى عالجه حتى يومنا
ُ
هذا .وفي هذا الملخص الذي أ ِع ّد بمهارة ،يكشف جاي إنجرام النقاب عن تعقيدات العلوم في
الماضي والحاضر ،ويبحث في إرث رواد علم أ
العصاب ،مثل ألويسيوس ألزهايمر ،وفريدريك
ّ
ليوي .وكذلك يبحث في الخصائص الحيوية للشيخوخة ،والتحولت في الذاكرة العرضية ،وذاكرة
المصاحبة
أيضا في لويحات البروتين ،والتشابكات العصبية الليفية
السيرة الذاتية ،ويبحث ً
ِ
لج ْمع
ويضم الكتاب المزيد ..بد ًءا من الدراسة المستمرة التي أُجريت على ر
للمرض ،بل
ّ
اهبات؛ َ
اللزهايمر (التي بدأها ديفيد سنودون ،متخصص أ
الشيخوخة ومرض أ
العصاب ،سنة
معلومات عن
وصول إلى فكرة اعتبار مرض أ
ً
اللزهايمر هو «النوع الثالث من مرض السكري».
،)1986

هوستن ،لدينا رواية :لِ َم تحتاج العلوم إلى قصة؟

راﻧدي أوﻟﺴون ،مﻄﺒﻌﺔ جامﻌﺔ ﺷيكاﻏو )(2015

سواء أكنا نتحدث عن علم أ
الحياء التركيبية ،أم مطاردة الكواكب خارج المجموعة الشمسية،
ّ
فإن العلوم إذا ُسردت بطريقة جيدة؛ ستكون بالقوة والحيوية ذاتهما للقصص المشوقة .ويرى
صانع أ
الفالم راندي أولسون ـ الذي ترك مجاله كعا ِلم أحياء بحرية ـ ّأن مهارة السرد من المهارات
أ
أيضا في مجال إعداد التحقيقات
الساسية ،وهذا ليس في مجال التواصل العلمي فحسب ،بل ً
البحثية؛ بغرض منع وجود النتائج إاليجابية الخاطئة ،وتفادي أسلوب توصيل الفكر الباعث على
التثاؤب ،وغير ذلك من أ
السباب .وقد أوصى أولسون باستخدام صيغة هوليود ،بإضافة حروف
الربط( :و ،ولكن ،ومن ثم) بوصفها العمود الفقري للقصة ،وإضافة عنصر الحركة ،والصراع ،ثم
تسوية الصراع .وقد أ
مال كتابه ـ الذي يضم معلومات مهمة ـ بالتحليالت المتعلقة بكيفية تحقيق ما
سبق ،بدايةً من كتاب «اللولب المزدوج»  The double Helixلجيمس واتسون في سنة  ،1968الذي
ً
وصول إلى الملخصات العلمية النموذجية.
نشرته دار نشر ،Atheneum

الذاكرة واألفالم ..ما هي األفالم التي نستقي منها معلومات عن الذاكرة؟
جون ﺳيﻤون ،مﻄﺒﻌﺔ إم .آي .تﻲ(2015) .

لطالما استغل َّْت السينما القدرات الدرامية للذاكرةّ .أما في هذا الكتاب ،فيستغل جون سيمون ما
أ
مستلهما في ذلك فيلم  ،Mementoالذي أخرجه
مقومات لشرح العلوم العصبية،
ً
لالفالم من ِّ
ويدرب سيمون
كريستوفر نولن في سنة  ،2000والذي يقوم على مرض فقدان الذاكرة التقدميِّ .
عدسة سينمائية على جوانب الذاكرة ،من التعرف على مالمح الوجه ..إلى الخرف .فعلى سبيل
المثال ..يصف فيليب كوفمان في فيلم «غزو سارقي أ
الجساد»  Invasion of the Body Snatchersـ
الذي أُ ِنتج في سنة  1978ـ وصفًا دقيقًا لمرض «توهم كابجراس» ،الذي يظن فيه المرضى أن الذين
يعرفونهم قد ّ
حل محلّهم قرناؤهم ،بينما يشرح فيلم «أناس طبيعيون»  Ordinary Peopleلروبرت
ردفورد ـ الذي أُ ِنتج في سنة  1980ـ اضطراب التوتر الالحق للصدمة ِبدقَّة بالغة.
صور فوتوغرافية في مجال علم الطيور

تود فورﺳﺠﺮين ،دار ﻧﺸﺮ دايﻼيﺖ )(2015

صورا للطيور ،من العصفور
قضى تود فورسجرين ـ المصور الفوتوغرافي ـ سنوات ،يلتقط ً
الم َع َّدة لصطياد الطيور البرية ،وهي أداة
الطنان ،حتى طيور التوقان ،التي وقعت في ِّ
الش َباك ُ
يستخدمها في المعتاد العلما ُء المتخصصون في مجال الطيور؛ من أجل وضع شريط حول ساق
الطائر ،وتجميع البيانات .وبرغم أن البعض قد ينزعج من رؤية الطيور عاجزة عن الحركة في أثناء
عملية تجميع البيانات ،إل أن ِك َتاب فورسجرين قد عرض بأسلوب فريد الصفات الفردية للطيور،
مجهد ومستمر ،في إطار سعيهم الدؤوب لفهم
في حين أكَّد على أن عمل الباحثين الميدانيين ِ
البيئة ،والتدفق السكاني ،وغير ذلك مما يخص الطيور البرية .باربرا كايسر
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جيولوجيا

الﻠﻐــــــﺰ الﻘـــــا ِّريّ
يقدم تيد نيلد سيرة ألفريد فيجنر الذاتية ،صاحب النظرية التي سبقت
ِّ
الصفائح التكتونية.
ال بم�اطورية
ِّ
تلخص َل ْقطَة من فيلم «حرب النجوم :إ
فترصب من جديد» ـ المن َتج ف� عام  1980ـ بدقة ي ف
نوع�
ي
يف
متناقض� من العلوم :يزعم أحد الضباط أن طائرة
بدون طيار كانت قد أُرسلت للبحث عن مخبأ للمتمردين،
أ
دم�ال أوزيل ذلك
وتوصل َْت إل أحد القادة ،بينما ينفي ال ي
أ
لكن يظهر دارث فادر،
المرِ ،
مستن ًدا إل بيانات إحصائيةْ ،
ليلقي نظرة واحدة ،ثم يقول« :نعم ..الثوار هناك».
مثل هذا ي ف
مكتشف النجراف
اليق�
الحدس هو ما َم ي َّ ف� ِ
ي
ف
مث�ة،
س�ة ي
القار ّي ،ألفريد فيج� ،الذي هو موضوع ي
ِّ
طال انتظارهاَ ،ك َت َبها مؤرخ العلوم موت جرين .فقد
فيج� ما غاب عن نظر آ
َرأَى ف
الخرين ،وكان يعلم أنه عىل
حق ..فالقوى كلها تسانده.
ل يوجد عا ِلم جيولوجيا لم يسمع عن ف
فيج� (-1880
س�ة تكشف َمن هو ،وماذا
 ،)1930ومع ذلك ..لم تظهر ي
ش
السء الوحيد الذي خلَّد ذكراه ،إل بعد
حقق بجانب ي
وانت�ت أ
ش
ساط� ..وكان معظم ما يعتقد
ال
عاما.
ي
مرور ً 85
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الجيولوجيون أنهم يعرفونه عنه يغ� صحيح (مثل أنه كان
ً
«دخيال ،ل يعرفه أحد») ،إل أن جرين
عا ِلم أرصاد ،وكان
جاء بكتابه؛ ليعيد أ
المور إل ِن َصابها بطريقة جميلة،
فقدم ف
فيج� بوصفه «عا ِلم ي ف
ف�ياء كونية» له ق َْدره،
َّ
ف
الف�ياء عىل الكون الممكن رصده ،بدايةً من
طبق علم ي
َّ
والق�ة أ
النجوم والكواكب ،ت
ح� الغالف الجوي ش
الرضية
وباطن أ
الرض ،من خالل التدريب الذي تلقّاه ف ي� مجال
علم الفلك.
ُولد ف
فيج� ف� ي ف
برل� ،ووالدته هي آنا شوارتز ،ووالده
ي
ف
الكالسيك والمعلِّم ريتشارد فيج� .كانت
هو رجل الدين
ي
طفولته تتسم بالعمل الشاق ،والتعليم ت
الذا� خارج
ي
فف
الم�ل .ولحاجته الدائمة
ف
NATURE.COM
بد�،
إل بذل
مجهود ي
ولالطالع على المزيد..
مثل أخيه أ
وزميله
ك�
ال
ب
ادخل إلى الرابﻂ:
المستكشف كورت ،أَ َح َّب go.nature.com/
ِ
ف
فيج� التحليق بالمنطادbooksandarts ،
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جليديا أﺛناء حملتﻪ االستكشافية األخيرة والمميتة لجرينالند في عام .1930
نهرا
ًّ
ألفريد فيجنر َي ْع ُبر ً

رقما
معا
حيث سجال ً
ً
قياسيا ،بلغ  52.5ساعة
ًّ
الط�ان المتواصل
من
ي
ف ي� عام  .1906كما أ َّدى
به شغفه بقضاء الوقت
وسط الطبيعة إل َف ْهمها
من خالل ي ف
الف�ياء .ومن
هناُ ..ح ّدد مسار حياته؛
ف
فيج� بثالث
حيث قام
حمالت استكشافية شاقة ألفريد فيجنر :علوم
واستكشاف ،ونﻈرية
ت
ال� وصفها
إل جرينالند ،ي
ي.
االنجراف
القار ّ
ﱢ
جرين برسوم توضيحية .كما
موت تﻲ .جﺮين
للبيانات
فاق تَ َت ُّبعه الدؤوب
مﻄﺒﻌﺔ جامﻌﺔ جوﻧز
العلمية طاقة ش
الب� ،ول ﻫوبكنز2015 ،
ت
ال� تخص
سيما البيانات ي
ب ْن َية الغالف الجوي العلوي ،ومناطق الق َّص يب�ف
ِ
المكونة له.
الطبقات
ِّ
أصبحت طريقة ف
فيج� ف ي� العمل واضحة جلية منذ
عام  .1909ففي ورقة بحثية حول الهيكل الطبقي
للغالف الجوي ،أخذ ف
فيج� البيانات العلمية المنشورة
هملة ،ليطرح
من ِق َبل آخرين ،ووجد بينها نقاط ربط ُم َ
من خاللها استنتاجات أبسط وأروع .وبالمثل ،ف ي� عام
 ،1911أعلن ف
فيج� تخمينه الجامح عن انجراف القار ي ف
ت�
أ
ف
يف
مريكيت� ناحية الغرب ،بعد النظر ً
أول ي� العمل
ال
العظيم الذي صنعه ريتشارد أَنْ ِد ِري ،أل وهو خريطة
العالم « »Allgemeiner Handatlasف ي� عام ( .)1881ولم
يكن ف
فيج� أول َم ْن لحظ التوافق ي ف
ب� شواطئ المحيط
أ
ش
تحديدا ..هوامش
طلس المتقابلة ،وبشكل أك�
ً
ال ي
أ
ف
القار ّي لمريكا الجنوبية وأفريقيا ،لكن ي� عام
المنحدر ِّ
اف�ض أن المحيط أ
 ،1912كان هو أول َمن ت
طلس لم
ال
أ ي
يف
مريكت�
يكن موجو ًدا من قبل ،وتَك ََّون نتيجة لنجراف ال
ت
ال� اكتملت ف ي�
ً
بعيدا عن أوروبا وأفريقيا ،وهي الفكرة ي
أيضاM. Romano and R. L. Cifelli :
عام ( 1915انظر ً
 .)Nature 526, 43; 2015ت
واف�ض كذلك أن كل القارات
ف
كقارة واحدة عمالقة ،تُسمى
كانت َّ
مجمعة ي� السابق ّ
بانجيا (.)Pangaea
ال� ت
ت
اق�حها الجيولوجي
رأت النظرية
التقليدية ي
أ
النمساوي إدوارد سويس ف ي� ذلك الوقت أن الكرة الرضية
ف
مسببة غرق بعض أجزاء القارات،
تتقلص ي� الحجمِّ ،
ف
وتفرقة مجموعات الحيوانات المتشابهة ي� أر ٍاض
متباعدة ،إل أن ف
فيج� أدرك أن هذا التصور مستحيل
أ
يف
يائيا؛ فأظهر مبدأ توازن ش
طوره
الق�ة الرضية ـ الذي َّ
ف� ًّ
ف
ف ي� القرن التاسع ش
الجيوف�يائيون جون
الم َنظِّرون
ي
ع� ُ
ف
ه�ي برات ،وجورج بيدل أيري ،وأوزموند ش
في� ـ أن
كتل عمالقة من صخور القارات «تطفو» عىل سطح
ال شك� كثافة ف� غشاء أ
المواد أ
الرض ،ما ف
يع� أن القارات
ي
فيج� ،يكان من أ
الك�ش
ل يمكن أن «تغرق» .وبالنسبة إل ف
انسجاما ت
أفقيا .كان تشابه
ً
اف�اض أن القارات قد تحركت ًّ
أ
جدا ،ول يمكن
مقن ًعا ًّ
السواحل الطلسية ـ بالنسبة له ـ ِ
تحرك القارات ،فذلك
أن يكون مجرد مصادفة .أما كيفية ُّ
تم�وك للبحوث المستقبلية.
ف
الف�ياء ،عىل الرغم
تفك� أحد علماء ي
كان ذلك ي
من رفض معظمهم ف ي� البداية لهذه الفكرة (ورفض
يف
أيضا ،ومنهم شخصيات مؤثرة ،مثل
الجيولوجي� ً
أ
ف
ويل�).
بيىل ي
مهندس المسح الجيولوجي ال ي
مريك ي
وكان الجيولوجيون ف ي� أوروبا وجنوب أفريقيا هم أول
من غ�وا رأيهم ،ربما بسبب معرفتهم أ
ال شك� اتسا ًعا
َ ي َّ
ت
ال� قادتهم إل أدلة داعمة بشكل
بالجيولوجيا العالمية ،ي
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أقوى ،إل أن معظم علماء الوليات المتحدة ظلوا
متمسك� بآرائهم ت
ح� الخمسينات ،معل ي ف
يف
ِّل� ذلك ـ
عاد ًة ـ بعدم وجود آلية واضحة ،كما أن شكوكهم
ترتبط ش
أك� بثقافة العلم ف ي� الوليات المتحدة،
ف
ت
ال� ـ عىل عكس نهج فيج� ـ تعتمد عىل أخذ
ي
ف
وتش� حدة الجدال
فرضيات متعددة ي� العتبار .ي
اع�اضهم كان ف� أ
الساس ت
بينهم إل أن ت
اضا عىل
اع� ً
ي
ت
ش
اضا
التسلسالت الهرمية القديمة ،أك� من كونه اع� ً
عىل نظرية ف
فيج�.
ف ي� الواقع ..كانت العوائق اجتماعيةً إل حد
كب� ،كما يوضح جرين ،فقد ولد ف ف
وقت
ي
ُ
فيج� ي� ٍ
حدث فيه أن قاطعت الحرب العالمية أ
الول مساره
ْ
المه� ،كما بدأت تف�ة عزلة العلماء أ
ف
اللمان الطويلة
ي
ف
أن كانت فكرته العظيمة ي� حاجة شديدة إل
وقت ْ
المناقشة .وقد َك َت َب ف
فيج� ف ي� مجالت عديدة؛ ش
ون�
إسهاماته المهمة ف ي� علم الفلك والنيازك ،وعلوم
الغالف الجوي ،وعلم المناخ ،وعلم المناخ القديم،
والجيولوجيا ،وعلم الطبيعيات أ
الرضية ،وعلم
قياسات أ
الرض ،وعلم الجليد .وعندما مات عن عمر
ف
يناهز  50سنة ،ي� عام  ،1930نتيجة إلصابته بنوبة
قلبية أثناء وجوده عىل غطاء جليدي بجرينالند،
لم تي�ك وراءه أتبا ًعا يتناقلون ِعل َْمه ،وتحطَّم ِعلم
يف
«الف�ياء الكونية» كتحطُّم قارة عمالقة.
ف
كب�ا ،تناوله جرين
وبذلك ..يمثل
فيج� تحديًا ي ً
من خالل البحث أ
الرشيفي الموسع ،والسفر،
أ
والدلة الوقتية .لم تي�ك ف
فيج� أي مذكرات ،كما
كث�ة من أعماله يغ� المنشورة ،بفعل
ُد ِّمرت كتابات ي
الهمال ،كما أنه لم يكن ممن يبوحون
الحرب ،أو إ
يف
المستكشف�
بأمور شخصية .ومثل العديد من
القطبي� ،انجرف ف
يف
فيج� ف ي� عمله؛ فاندهشنا ف ي�
ت
ف
ح� علمنا بزواجه ،ح� أدركنا أن زوجته
البداية ي
الروس
المناخ
م
ل
وعا
ك
المشار
زميله
ابنة
(إلز) كانت
ِ
ِ
ي
فالديم� كوبن.
المهاجر
ي
أيضا جوانب من إرث عا ِلم
غطَّى آخرون ً
الجيولوجيا الغامض هذاَ ،ف َن ش َ� ف
ه�ي فرانكل
َ
أربعة مجلدات شاملة ،تحت عنوان« :الجدال حول
القار ّي» ف ي� عام  2012ش
(ن�تها دار مطبعة
النجراف ِّ
كم�يدج)؛ وتناول نعومي أورسكس معارضة
جامعة ب
الوليات المتحدة للنظرية ف ي� كتابه «رفْض النجراف
القار ّي» ش
(ن�ته دار مطبعة جامعة أكسفورد ،عام
ِّ
 .)1999ويَظ َهر تَ َص ُّور جرين الكامل للرجل بب�اعة
أ
ت
ال� أثَّر
ف ي� إطار
التطور الوسع للموضوعات ي
ف
التأث� فيها) .أما نقطة الضعف
فيها ،أو (فشل ي� ي
الوحيدة ف ي� هذا الكتاب الرائع ،فهي ندرة الرسوم
صورا استكشافية عديدة
التوضيحية ،إل أنه يشمل ً
لم تُ شن� من قبل.
س�ة مايكل فاراداي ،إل.
كاتب
وأخذً ا بنصيحة
ْ
ي
يب�س ويليامز« ،قرأ جرين كل ما كتبه ف
فيج� ،وكل ما
كب�ا من كتابات آخرين» ،كما سافر
قرأه ،وقرأ ق َْد ًرا ي ً
ب� هذه أ
إل كل مكان سافر إليه ف
فيج� ،ومن ي ف
الماكن
جرينالند .وقد استغرق هذا العمل من جرين ش
أك�
عاما ،وكانت المحصلة ً
ائعا
عمال
تكريميا ر ً
من ً 20
ًّ
أبدا.
الكلل
يعرف
ل
كان
لرجل
ومم�ا
ً
ي فً
تيد نيلد مؤلف كتاب «القارة العمالقة»
 ،Supercontinentوكان ِآخر ما كتبه هو كتاب
«بواطن أ
الرض» .Underlands
اللكترونيted.nield@geolsoc.org.uk :
البريد إ

خيال علمي

»ﻛروزو« ﻋﻠﻰ سﻄﺢ المريﺦ
إليزابيث جيبني تتذوق ً
سينمائيا مغلفًا بموسيقى الديسكو ،من إخراج ريدلي سكوت،
عمال
ًّ
أ
حيث يسرد قصة بقاء على سطح الكوكب الحمر.
ربما تتسبب مشاهدة فيلم «المريخي»  The Martianف ي�
اضطراب أحالمك ،لكنك لن تحلم بكوابيس ..فالكوكب الذي
قذرا،
قام ُ
كوكبا ً
ريدل سكوت بعرضه يبدو ً
الم ْخ ِرج المح َّنك ي
وخطرا ،لكنه يعطي انطبا ًعا بأن لونه يميل إل اللون
ووعرا،
ً
أك� ً من أ
الوردي ،ش
الحمر.
يروي الفيلم قصة رائد الفضاء ـ التابع لوكالة «ناسا» ـ
ف
وات� (الذي يقوم بدوره مات ديمون)،
وعا ِلم النبات مارك ي
وحيدا عىل كوكب المريخ ،بعد أن اضطر
حيث وجد نفسه ً
أعضاء فريقه لخالء طارئ للكوكب ،والعودة إل أ
الرض ،إذ
إ
وات� قد ف
اعتقدوا أن ف
تو� ،تف�كوه يصارع من أجل البقاء،
ي
ت
ح� تبعث «ناسا» ببعثة إلنقاذه .وعىل الرغم من وحدته
ت
مرحا بصورة
ال� فاقت الخيال ،واحتمال موته ،إل أنه بدا ً
ي
المىلء بالمخاطر مضحكًا بشكل
غريبة ،فيبدو هذا الفيلم ي
يغ� منطقي.
كانت مواجهة الخطر بالمرح طريقة جديدة بالنسبة إل
فبعيدا عن فيلمه الساخر «عام جيد» A Good Year
سكوت،
ً
 ،2006عاد ًة ل يُ ْخ ِرج ُم ْخ ِرج فيلم «المصارع» Gladiator
أفالما كوميدية ،إل
 ،2000وفيلم «الغريب» ً Alien 1979
أن فيلم «المريخي» يبدو أنه قد اكتسب معظم السخرية
أ
ت
ت
ال� كتبها ش
ون�ها آندي
ال� فيحتويها من الرواية الصلية ،ي
ي
وير ي� عام  ،2011بينما يعود الستخفاف الذي يحويه
كب� إل كاتب النص درو جودارد ،صاحب
الفيلم بشكل ي
التلفزيو� ف
ف
مصا� الدماء» Buffy The
قاتلة
..
«با�
العمل
ي ي
في
الكب� ي� نجاح هذا المزيج،
الفضل
أما
.Vampire
Slayer
ي
ف
وات� بصورة
فيعود إل مات ديمون ،حيث ق ََّدم شخصية ي
تقربه من القلب .سوف تسعد برفقته طوال مدة الفيلم،
ِّ
ف
أغا� الديسكو المرحة،
خاصةً مع فالموسيقى أ التصويرية من ي
والراقصة ي� أغلب الحيان.
ف
ت
ال� كانت ألعضاء الفريق (اختصارها
ي� بيئة السكن ي
أ
ف
وات� مصفوفة من اللواح الشمسية ،ولفافات
«هاب») ،وجد أ ي
ال ش�طة الالصقة ،إل أن الطعام كان محدو ًدا.
ل محدودة من
وليتمكن من زراعة غذائه بنفسه ،كان ل بد له أن يجد مور ًدا
مائيا (وهو ما استطاع القيام به بالفعل ،عن طريق حرق
ًّ
الهيدرازين الموجود ف ي� وقود الصاروخ) .ويبدو هنا أن
المتخىل عنه ،بعد فيلم ي ف
َّ
«ب�
ديمون يكرر دور رائد الفضاء
النجوم» لكريستوفر نولن ،الذي ُعرض ف� العام ف
الما� (Z.
ي
ي
 ،)Merali Nature 515, 196–197; 2014وحظي
كب� ،إل أن وجوه الشبه قليلة ي ف
ب�
بإقبال ي
يف
الفيلم� ..ففيلم «المريخي» هو
فيلم قوي من الناحية العلمية،
يتبع المنطق ،ويحل المسائل،
ويُظ ِْهر العمل الدؤوب ،عىل عكس
الم َبالَغ فيها .ومع ذلك..
قضية نولن ُ
ريدل إخفاقات بجانب النقاط
كان لدى ي
الصائبة ،حيث تَ َض َّمن فيلمه بعض
الهوس العلمي بتناوله القانون
ف
الثا� للديناميكا الحرارية،
ي
الممثل مات ديمون في
فيلم «المريخي».
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والنظام ذا تال�قيم العددي
بدل ريدﻟﻲ ﺳكوت
الذي لديه  16بقاعدتهً ،
من  ،10والمولدات الحرارية ﺷﺮكﺔ فوكﺲ ﻟﻠﻘﺮن
اﻟواﺣد واﻟﻌﺸﺮين2015 :
الكهربائية للنظائر المشعة..
ف
المكررة بأن الطريقة الوحيدة للبقاء
كما َّ
وات� َّ
تضمن مقولة ي
أ
العلْم لق� درجة».
«استخدام
هي
الحياة
قيد
عىل
ِ
ركّزت تقارير صحافية عىل جهود وير وسكوت لتقديم
معلومات علمية صحيحة .فحقًّاْ ..إن تَق ََّرر ش
للب� الذهاب إل
المريخ ـ وهو هدف تطمح إليه وكالة «ناسا» بحلول ثالثينات
ت
ال� سوف تُ َح ف َّرص ف ي� الغالب
الحال ـ فإن إال
القرن ي
عدادات ي
سوف تكون مماثلة لما ظهر ف ي� الفيلم .تُ َرسل البعثات عىل
عدة مراحل ،كما تُبعث المعدات مبكرا ..ف
ويق� الفريق
ً
ي
عدة أشهر ف ي� رحالت فضائية؛ وبمجرد وصولهم إل المريخ،
يبدأون بالحفر؛ للحصول عىل عينة مثالية من ت
ال�بة،
لكن نادرا ما يخلو العلم من أ
الخطاء ..فجاذبية المريخ
ً
ف
ش
س رائد الفضاء.
المنخفضة تظهر بصورة أوضح ي� طريقة َم ْ ي
واحدا من
كما أن الغالف الجوي الرقيق كان يجعل إالشعاع ً
ف
وات� ،إل أنه ي ف
ح� تكون الروح ش
والبداع
الب�ية إ
فأهم مخاوف ي
أ
ت
ف
أمرا يغ� عادل.
ي� لب الفيلم ،يبدو ال� يك� عىل هذه المور ً
بالنظر إل طاقم العمل الرائع كله ،كان من المعيب أن
سمح لديمون وحده بالتألق ..فعىل سبيل المثال ..تظهر
يُ َ
يف
كريست� ويج ـ مديرة العالقات إالعالمية بوكالة «ناسا» ـ
عاد ًة ف ي� الخلفية تراقب بانتباه شديد ،برغم أن زخم القصة
بالعالقات العامة كان من ت
المف�ض أن يُظ ِْهر شخصيتها بشكل
َ
ىل .أما جيف دانيالز ،مدير وكالة «ناسا» ،فكان يمكنه أن
َج ِ ي ّ
للباحث� أ
يف
النقياء ،إل أنه ظهر عىل أنه
تهكميا
ا
ن
ز
توا
يمثل
ً
ًّ
رجل صالح.
قُدرت قيمة الفيلم لتنوعه ،إذ يبدو أن عدد النساء
والموظف� من أ
يف
القليات العرقية الموجودة ف ي� وكالة ناسا
ف
ف
أك� مما هو عليه ي� الواقع .وظهر شيويتل
التخيلية ي� الفيلم ب
مستمتعا بأدائه لدور فينسنت كابور ،رئيس البعثة،
إجيوفور
ً
يف
شاست� بجدارة دور ميليسا لويس كقائدة
بينما أ َّدت جيسيكا
للبعثة ،حيث ظهرت جا ّدة وطيبة القلب ف ي� الوقت نفسه.
يف
وتَ َض َّمن الفريق امر ي ف
كنموذج� يُق َت َدى بهما ،إل
أت� تصلحان
ف
ف
ح� ظهر أن لعديد من رواد
أنهما لم يكن لديهما أطفال ،ي� ي
أطفال ،أ
ً
يش� ـ بشكل مخيب
قد
الذي
المر
الفضاء الذكور
ي
أ
آ
لالمال ـ إل أن العمل ف ي� الفضاء ،والمومة أمران ل يجتمعان.
شعورا
إن فيلم «المريخي» يمنح المشاهد
ً
أفضل من فيلم «الجاذبية»  ،Gravity 2013كما
أنه أخف من فيلم ي ف
«ب� النجوم» ،Interstellar
ف
كب�.
إل أنه لم يكشف عن
وات� بشكل ي
نفسية ي
وبينما طالَب ِالفيلمان آ
الخران ـ اللذان شهدا
ً
شديدا ـ من المشاهدين الوقوف
جماه�يًّا
إقبال
ً
ي
وحشا ش� ًسا،
بخشوع أمام الطبيعة ،باعتبارها ً
يطالبك «المريخي» بامتطاء جوادها..
فلتستمت ْع بالرحلة.
ِ
المريخي.
ّ

ن
ين
جيب� تكتب تقارير
إل�ابيث ي
صحفية حول العلوم المادية
لصالح دورية  Natureمن لندن.
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مراسـالت
ِس ّ
اح ُموا أفكار
تلوث الديزل أقل ْ
جالت ُّ
شباب العلماء
من الحقيقة منذ زمن
بَ َّي َنت الضجةُ التي أثيرت حول خداع
«فولكس فاجن» في اختبارات النبعاثات
أ
المريكية (انظرNature http://doi. :
 )org/723; 2015أن التلوث الناتج عن
أرقاما أقل من
مركبات الديزل يسجل ً
الواقع منذ فترة طويلة .وهذا يتضمن
أكاسيد النيتروجين ،والهيدروكربونات،
والجسيمات.
ويمكن قياس النبعاثات عبر المدن
باستخدام أجهزة تُوضع على الطائرات
أ
ستخدم تقنية
والبراج العالية ،وسيارات تَ ِ
التعرف على أرقام اللوحات ،والستشعار
عن بُ ْعد .حيث تخلِّف محركات الديزل
الحديثة ـ في المتوسط ـ حوالي أربعة
أضعاف أكاسيد النيتروجين ،أكثر مما يتم
تسجيله في الختبارات المعملية التي
تستخدم دورات قيادة ،واستراتيجيات
معبرة عن
تقنية لتقليل النبعاثات ،غير ِّ
الواقع (D. C. Carslaw and G. Rhys-
;Tyler Atmos. Envir. 81, 339–347
 .)2013كما أن انبعاثات الهيدروكربونات
الحقيقية الناتجة عن الديزل تتخطى
المستخدمة في التخطيط
التقديرات
َ
لجودة الهواء بحوالي  70مرة (R. E.
Dunmore et al. Atmos. Chem. Phys.
.)15, 9983– 9996; 2015
ويُق ََّدر أن الجسيمات الملوثة للهواء
تقتل  29ألف شخص كل عام في المملكة
المتحدة (انظرgo.nature.com/ :
 .)kdzn4rوهذا الرقم سوف يرتفع عندما
تقوم اللجنة البريطانية لدراسة التأثيرات
الطبية لملوثات الهواء  COMEAPـ التي
تقدم استشارات للحكومة ـ بقياس العبء
ِّ
الضافي المرتبط بثاني أكسيد
الصحي إ
النيتروجين.
التحسن في جودة هواء المناطق
إن
ُّ
الحضرية قد تَ َوقَّف قبل عقد من الزمان
في عديد من المدن أ
الوروبية ،حيث إن
غالبا ما يتخطى
ثاني أكسيد النيتروجين ً
المعايير التنظيمية ،وإرشادات الصحة
العالمية .ولتشديد ضبط انبعاثات
الديزل ،ينبغي أن تكون الختبارات أكثر
دقة وشفافية ،وأن يتم تنظيمها بصرامة
أكبر (انظرF. J. Kelly and J. C. :
Fussell Envir. Geochem. Health 37,
.)631–649; 2015
ألستير لويس ،ديفيد كارسلو جامعة
يورك ،المملكة المتحدة.
فرانك كيلي كينجز كوليدج لندن ،المملكة
المتحدة.
ally.lewis@york.ac.uk
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تقوي
ّإن الممارسات المؤسسية الجيدة ِّ
إنتاجية البحوث (انظرC. G. Begley et :
 ،)al. Nature 525, 25–27; 2015لكن
المسؤولية ل تزال تقع على عاتق أ
الفراد
بأن يتعاونوا مع مؤسساتهم ،من خالل
القيام بالبحوث بنزاهة .ويتم تشجيع
العلماء على أن يكونوا منفتحين فيما يتعلق
ببحوثهم ،وهو ما يجعل شباب العلماء
معرضين
ـ الذين لم ينشروا أبحاثهم ـ َّ
لسرقة ممتلكاتهم الفكرية .وهذا يُ َع ّد من
بين المخاطر عند السعي إلى إنشاء سبل
تعاون ،أو تقديم عرض في المؤتمرات ،أو
تقديم مسودات للمراجعة ،أو حتى بعد
معرضون
مقابالت التوظيف .فنحن ً
جميعا َّ
للضعف نفسه ،وللضغوط نفسها ،لكننا
أعضاء في مجتمع له هدف مشترك .فال
يمكننا دائما أن نحوز أ
الصالة ،لكن علينا أن
ً
نبدي احتر ًاما لها.
جينيفر بلوند إمبريـال كوليدج لندن،
المملكة المتحدة.
j.le-blond@imperial.ac.uk

بعض القواعد
للعلوم السلوكية
إن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس
أ
المريكي باراك أوباما في  15سبتمبر
الماضي ،وهو «استخدام رؤى العلوم
السلوكية؛ لتقديم خدمة أفضل للشعب
أ
المريكي» ،يستهدف تقوية عملية صنع
وأقترح أن يتضمن هذا القرار
القرارِ .
الدراسات التي تتبع قواعد معينة معلنة
فحسب؛ لحماية إدارة أوباما من السقوط
ضحيةً ألجندات أ
تمالها العلوم الزائفة.
أساسا في
ُو َ
ضعت هذه القواعد ً
البحوث السلوكية والقتصادية التجريبية
في الجامعات ،استجابةً لسوء السلوك
العلمي للحكومات والجهات أ
الكاديمية.
وتنص هذه القواعد على وجوب قيام
لجنة أخالق مستقلة بمراجعة البحوث
التي تُجرى على البشر ،قبل بدء أي
تجربة ،وتنص كذلك على أن المشاركين
يجب أن يعطوا ً
أول الموافقة الواعية
أجورا
ّوا
ق
يتل
أن
ينبغي
بالتجربة ،وأنه
ً
مناسبة ،لضمان أن تعكس قراراتهم
تفضيالتهم الحقيقية .وإضافة إلى ذلك..
أبدا استخدام الخداع في تصميم
ل يجب ً
التجارب ،أو في عملية الستقصاء العلمي.
ولصالح الشفافية العلمية ،فإن
الدراسات التي تؤدي إلى تغيير السياسات

يجب أن تتم مراجعتها من جانب علماء
أقران آخرين ،وأن تتاح تفاصيل تصميمات
التجارب وبياناتها للجمهور .وهذه
الرشادية تساعد على ضمان
التوجيهات إ
أن تكون الدراسات ذات صلة ،ومتمتعة
بالصرامة أ
الخالقية والقانونية .كما أنها
ستوفر وسيلة إلعادة الدراسات واختبارها
التحيز ،والفعالية ،والدقة.
من حيث ُّ
جاسون أيمون جامعة بايلور ،واكو،
تكساس ،الوليات المتحدة أ
المريكية.
jason_aimone@baylor.edu

تداخل التخصصات..
ُ
ص ُّدر القوائم
تَ َ
تصدر الهند
أفكارا حول سبب ُّ
ِّ
نقدم ً
أ
لالوراق البحثية متداخلة التخصصات التي
تُنشر في دوريات دار النشر «إلسفير»
(انظر،)Nature 525, 306–307; 2015 :
وحصول البرازيل على المركز الخامس
متفوقةً بذلك هي والهند على
فيهاِّ ،
الوليات المتحدة ،وأوروبا.
إن باحثي الهند محاطون بمشكالت
بيئية واجتماعية واقتصادية نشطة،
ولذلك فهم يتجهون ـ بشكل تلقائي
ـ تجاه البحوث التي تستهدف وضع
حلول للمشكالت التي تفرضها تعقيدات
بيئتهم .وبالرغم من أن الباحثين متداخلي
التخصصات ل يزالون يصارعون من أجل
القبول في أقسام الجامعات التقليدية
ذوات الهياكل الجامدة في الهند ،إل أن
الجامعات الجديدة التي لها برامج مركزية
بدأت تقدم رؤى جديدة وجذابة.
في البرازيل ،تتزايد أعداد برامج
الدراسات العليا متداخلة التخصصات
معدل تزايد مواد التخصص
بضعف َّ
تغير نظام العتماد القومي
وقد
الواحد.
َّ
عاما ،عندما فشل
15
منذ
البالد
في
ً
العديد من برامج الماجستير والدكتوراة
رسميا
في التوافق مع أي من 46
ً
تخصصا ًّ
موجو ًدا.
مارسيل بورسزتين جامعة برازيليا،
البرازيل.
سيما بوروشوثامان جامعة أزيم
بريمجي ،بانجالور ،الهند.
marcel@unb.br

اخل التخصصات..
تَ َد ُ
غموضا
ً
أقل
ّ
اجعلوه
ستخدم مصطلح «تداخل التخصصات»
يُ َ
لالإشارة إلى ممارسات متنوعة (انظر:

 ،)Nature 525, 305; 2015فما يُ َع ّد
أساسيا وحيويًّا ألحد أنواع تداخل
ًّ
التخصصات قد يكون غير ذي أهمية
لتخصص آخر .وبدون وجود الخصوصية
والتمايز ،من المستحيل تحديد العوامل
أ
الساسية للنجاح .ومن بين المالمح ذات
الصلة :طبيعة المشكلة قيد التحقيق،
المشاركة ،وما إذا
وعدد التخصصات
ِ
كانت التخصصات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا،
أم متباينة ،وما إذا كان البحث متداخل
التخصصات ينفِّذه فرد أو فريق ،وما
إذا كان مرتبطًا بالسياسات وممارسة
المستخدم النهائي (انظرgo.nature. :
.)com/ujwu8g
لقد بحثت في فئة واحدة من أ
البحاث
متداخلة التخصصات ،حيث كان خبراء
من تخصصات متعددة ومتنوعة يعملون
في هذه أ
البحاث مع مستخدمين نهائيين
على معالجة مشكالت موضوعية ،بغرض
تحديد المهارات المتخصصة المطلوبة
(انظر،)go.nature.com/nnsnsx :
فتجميع المعرفة ،وإدارة العوامل
المجهولة المتبقية ،ودعم السياسات
والممارسات والتغيرات التكنولوجية،
أمورا ضرورية .وكل هذه
تُعتبر كلها ً
المهارات تشتمل على مجموعة من
المفاهيم أ
والساليب.
بإمكان أحد التخصصات الجديدة
المسماة «متداخل التخصصات» ،مثل
«علوم التكامل والتطبيق» أن تلتقط تلك
وتقيمها ،وتوصلها ،وكذلك
المهاراتِّ ،
أسطول من أ
ً
القران
بإمكانها أن تبني
المراجعين ،بغرض تحسين الجودة ،ورفع
جدوى تداخل التخصصات وتأثيره.
جابرييل بامر جامعة أستراليا القومية،
أكتون ،أستراليا.
gabriele.bammer@anu.edu.au

اخل التخصصات..
تَ َد ُ
موارد وفيرة
هناك إجماع دولي متزايد على أفضل
الممارسات في أ
البحاث متعددة
التخصصات (انظرNature 525, :
 ،)305; 2015وقد ح ّفزتها مبادرات
تقدم
عديدة على إ
النترنت ،حيث ِّ
الشبكة متجاوزة التخصصات المسماة
( )Transdisciplinarity-netـ التي تم
إنشاؤها برعاية أ
الكاديميات السويسرية
للفنون والعلوم ـ مجموعة أدوات من
استراتيجيات البحث النافعة (انظر:
www.transdisciplinarity.ch/
.)toolbox
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كما يوفر اتحاد الدراسات متداخلة
التخصصات العديد من الموارد ،من
بينها قسم توضيحي «عن تداخل
التخصصات» ،يحدد تعريفات
المصطلحات ،وأفضل الممارسات
(انظر.)wwwp.oakland.edu/ais :
الرشادات
وتتوفر ً
أيضا مجموعة من إ
القصيرة المفيدة (انظرgo.nature. :
 .)com/faclveكما يتيح الموقع
أ
السترالي آي تو إس ( )I2Sلعلوم التكامل
والتطبيق موارد مفصلة (انظرi2s.anu. :
 ،)edu.auوكذلك تقوم مبادرة «علم
علوم الفريق» ـ التي تتم برعاية المعهد
القومي أ
المريكي للسرطان ـ بمعالجة
أ
التحديات الخاصة بإجراء البحاث،
من خالل فرق بحثية (انظرwww. :
.)teamsciencetoolkit.cancer.gov
ومن أهم الكتب العديدة في هذا
الموضوع :كتاب «أساليب أ
البحاث
متجاوزة التخصصات» Methods for
Transdisciplinary Research )Univ.
 )Chicago Press, 2013للمؤلف
ماتيس بيرجمان وزمالئه ،وكذلك كتاب
أ
«البحاث متداخلة التخصصات»
Interdisciplinary Research )Sage,
 )2011للمؤلف ألين ريبكو.
أ
نهجا
ال
ز
ي
ل
التخصصات
ول ّن تداخل
ً
ناش ًئا ،فإن مثل تلك التوصيات تحتاج إلى
مراجعات وتحديث بشكل منتظم ،إذا
ما أردنا بلوغ أفضل قدراتها واستيعابها،
وذلك من خالل أ
الشخاص الذين يُ ْجرون
أبحاثًا متداخلة التخصصات ،وكذلك
تقدمها.
الذين يدرسون ُّ
ريك زوستاك جامعة ألبرتا ،إدمنتون،
كندا.
rszostak@ualberta.ca

المنَ ح المودعة في
ِ
البرازيل توفر وقتً ا
ينبغي على أ
الكاديميين الذين أعاقتهم
أ
الزمة السياسية والمالية في البرازيل أن
يتشجعوا (انظرNature 526, 16–17; :
 ،)2015فالتمويل الذي تمت الموافقة
عليه لعام  2014من ِق َبل المجلس
القومي للعلوم والتقنية ـ وهو أهم وكالة
تمويل في البالد ـ تم إيداعه بالكامل،
وهو متاح للباحثين الرئيسين في عام
 ،2016وسوف يتاح لبعض الحالت في
عام .2017
من المهم أن تتم إدارة هذه الموارد
واستخدامها بحكمة ،وينبغي على
المنسقين احترام اتفاقات التمويل
أ
الصلية لصالح مشروعات معينة .وهذه
كافيا لرئيسة
الضمانات ستوفر وق ًتا ً
البرازيل ،ديلما روسيف ،للمساعدة على
استعادة سجل البرازيل الطويل في تنامي

الستثمار في أ
البحاث واستمراره.
جواو ريكاردو مندس دي أوليفيرا
الجامعة الفيدرالية في بيرنامبوكو،
ريسيف ،البرازيل.
joao.ricardo@ufpe.br

«نوبل» الصين تثير
هجوما ضد األكاديميات
ً
أثارت أول جائزة «نوبل» يتم منحها
لباحث في الصين ً
شديدا في البالد
جدل
ً
(انظر.)Nature 526, 174–175; 2015 :
وتَ َركَّز الجدل حول السخط المجتمعي
المد من النظام أ
طويل أ
الكاديمي
الصيني ،الذي داوم على الفشل في
والبداع
العتراف بالموهبة العلمية إ
للفائزة بالجائزة يويو تو.
الخبارية الصينية ـ
لفتت التقارير إ
التي تناولت فوز تو بالجائزة في الخامس
من أكتوبر الماضي ـ النتباه إلى حالة
«الثالث لءات» (ومعناها :ل خبرة من
خارج البالد ،ل دكتوراه ،ل تقديم في
أكاديمية قومية  -وهي حالة تُعرف باسم
وعبر المواطنون
«يوانشي» َّ .)yuanshi
عن سخطهم ،ألن استمارة «يوانشي»
الخاصة بها ُرفضت بشكل متكرر ،بالرغم
من التوصية الحاصلة عليها من وزير
الصحة ،والعتراف بها من جانب جهات
علمية دولية.
دائما ما يُعزى عدم عدالة عملية
ً
النتقاء الخاصة بحالة «يوانشي»
القارب أ
إلى محاباة أ
والصدقاء،
والبيروقراطية المفرطة (انظر ،على
سبيل المثالC. Cao et al. Science :
 .)341, 460–462; 2013وبالتالي،
من الضروري أن تقوم المؤسسات
أ
الكاديمية الصينية بإصالح ممارساتها
أ
المدمرة بسرعة ،وإل فإنها ـ على الرجح
أشخاصا رائعين ،وبحوثًا أصيلة
ـ ستغفل
ً
في المستقبل.
هاربن،
هاربن للتقنيةِ ،
تشين مياو معهد ِ
الصين.
xin.miao@aliyun.com

عمليات إعدام حيوان الغرير
لن تقلل مرض السل
وافقت هيئة المشورة الحكومية «ناتشرال
إنجالند» منذ شهرين على المزيد من
عمليات إعدام حيوان الغرير المرخصة
في أجزاء من المملكة المتحدة في عام
 .2015وكان الهدف هو تقليل أعداد
حيوان الغرير المحلي بنسبة  %70على
أ
القل ،بغرض منع انتشار مرض السل
( )TBفي المواشي (انظرgo.nature. :
 .)com/iiutvjووفقًا لتقديرات الحكومة

ألعداد الغرير ،أجرينا حسابات تفيد
العدام من غير المرجح أن
بأن عمليات إ
تحقق الخفض المطلوب.
إن أحدث أرقام الحد أ
الدنى
العدام تم استنتاجها من
لعمليات إ
النسبة أ
القل لحدود الثقة في تقديرات
حجم أ
العداد ،وهي ( ،)%95فعلى
سبيل المثال ..الحاصلون على تراخيص
العدام في دورسيت مطالَبون بقتل
إ
 615غريرا على أ
القل من تعداد يُق ََّدر
ً
بما بين  879إلى  1,547حيوانًا (نسبة
الثقة  .)%95وسوف يؤدي قتل هذا
العدد إلى خفض في تعداد حيوان
الغرير يُق ََّدر بما بين  ،%39.8و%70
(نسبة الثقة .)%95
ال ِّن َسب المكافئة لعمليات إعدام سنة
( 2015السنة الثالثة) في سومرست،
وجلوسترشاير هي على التوالي%50.8 :
إلى %70؛ و %54إلى  ،%70مقارنةً
العداد أ
بتقديرات أ
الساسية .لذا ..فإنه
المحتمل الوصول إلى تخفيض
من غير
بنسبة  %70أو َ أكثر بهذا العدد أ
الدنى
العدام ،وهذا بافتراض دقة
من عمليات إ
تقديرات تلك أ
العداد.
وتظهر أ
الدلة الواردة من التعقب
ُ ِ
العشوائي الخاضع للتحكم أن الطرق
أ
الفضل للتحكم في انتشار السل

في المواشي تأتي عن طريق التحكم
في أعداد حيوان الغرير ،بحيث يتم
تقليلها بأكثر من  ،%70أو تُترك لحالها،
ويتم تطعيمها (C. A. Donnelly et
.)al. Nature 439, 843–846; 2006
والختيار يعتمد على مجموعة من
العوامل الوبائية ،والقتصادية،
والجتماعية ،والبيئية.
كريستل دونيللي إمبيريال كوليدج لندن،
المملكة المتحدة.
روزي وودروف معهد علوم الحيوان،
لندن ،المملكة المتحدة.
c.donnelly@imperial.ac.uk
كشف المصالح المالية المتنافسة؛ انظر:
ْ
go.nature.com/so3gvl

الناس ..لوقف
أش ِركوا
َ
االتجار في الدببة
صادرت السلطات الصينية في الشهر
الماضي  100كيلوجرام من كفوف
الدببة ،معظمها خاص بحيوانات تم
ذبحها في روسيا ،وتهريب كفوفها إلى
الصين .ول تستطيع أي من الدولتين إلى
آ
الن التحكم في تلك التجارة الوحشية،
حيث إن كفوف الدببة طعام شهي
مرغوب في الصين ،ويصل سعرها إلى
ما يقرب من  10أضعاف سعرها في
روسيا .وهذا ..بالرغم من أن بعض
أ
النواع يتمتع بدرجة حماية من المرتبة
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الثانية ضمن القانون الصيني ،حيث
يُمنع بشدة صيد الدببة ،وبيعها ،وأكل
منتجاتها في البالد.
ويجب على الحكومة الصينية أن
تكثف جهودها ضد التجار في الحياة
البرية .وأفضل وسيلة إلنهاء الطلب
على أطعمة الحياة البرية هي الدعاية
المكثفة ،والتوعية العامة.
تشنج رونج يوان؛ ويينجيينج هان؛
وكيانج وانج ،جامعة بكين لعلوم
الغابات ،الصين.
qiangweng@bjfu.edu.cn

«فولكس فاجن»..
والطريق إلى باريس
في أعقاب فضيحة اختبارات النبعاثات
الخاصة بشركة فولكس فاجن (انظر:
،)Nature http://doi.org/723; 2015
وجدت قمة المناخ ـ التي انعقدت
في باريس في الشهر الماضي ـ نفسها
مطالَبة بطرح إطار عمل دولي لتنظيم
النبعاثات ،من خالل وضع حوافز
قوية وعقوبات صارمة؛ إذ تُ َع ّد التدابير
المحلية الطوعية غير كافية.
إن تالعب «فولكس فاجن» باختبارات
النبعاثات يؤكد الحاجة الملحة إلى
إعادة اختراع وسائل النقل .ويجب
على الحكومات أن تطبق أنظمة نقل
كهربائية ،وأن تخطط لمدن خالية من
دخان المحروقات ،من خالل تعميم
تجارب معينة ،مثل مشروع «نطاق
جدا» ،المقرر
النبعاثات المنخفضة ًّ
تدشينه في لندن في عام .2020
وعلى سبيل المثال ..بإمكان المستشارة
تسرع من مسار إنشاء
أنجيال ميركل أن ِّ
المناطق الخالية من النبعاثات في
برلين ،وهامبورج ،وميونخ ،وفرانكفورت،
بحلول عام 2025؛ بغية استعادة ألمانيا
لصدارتها البيئية.
يجب أن يتم التعامل مع كارثة
«فولكس فاجن» باعتبارها لحظة إنرونية
(نسبة إلى شركة «إنرون» ،صاحبة
الفضيحة المالية الشهيرة) فيما يخص
قياس وتقييم الستدامة ،مع تدقيق
مماثل في حسابات الشركة .إن برامج
معينة ،مثل برنامج (مبادرة إعادة تعريف
القيم) ـ التابع لمجلس أ
العمال العالمي
َِ
للتنمية المستدامة ـ بإمكانها التأثير
إيجابيا على البيئة ،بما في ذلك التأثير
ًّ
على المناخ ،والتنوع الحيوي ،والصحة.
كل ما نحتاج إليه آ
الن هو حكومات تتبنى
تلك التوجهات ،وتُ ْد ِخلها في صلب
أنظمتها وأسواقها المالية.
جايل وايتمان هاري هوستر ،جامعة
لنكستر ،المملكة المتحدة.
g.whiteman@lancaster.ac.uk
الطبعة العربية |
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إيريك ديفيدسون
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عالم أ
النظمة الحيوية ،الذي وصف الشبكات الجينية التنظيمية.
ِ

| 56

ديسمبر

| 2015

الطبعة العربية

ال� ي ف
وت� .وقد تم
الري� ،الذي يصنع بدوره ب
النووي ب ي
التجري�
التأكيد
الري�
النووي
الحمض
أن
فكرة
عىل
بي
بي
المصنوع من الحمض النووي يحتوي عىل تعليمات
ال�وتينات .والتساؤل الذي حاز اهتمام
محددة لصنع ب
ديفيدسون كان يخص كيفية حدوث التمايز الخلوي ،عن
التعب� المتناسق لعدة جينات.
طريق
ي
وبغرض التحقق من ذلك ..لجأ ديفيدسون إل تطبيق
يف
«التهج� ف ي� المحلول»ً ،
أول عىل بويضات
أساليب
ف
و� هذه
أخرى.
حيوانات
نماذج
عىل
ثم
الضفدعة،
ي
يف
تسخ� محلول يحتوي عىل أجزاء من
الطريقة يتم
يط�ف
ش
ال�
لفصل
مناسبة؛
درجة
إل
النووي
الحمض
ي
يف
المتكامل� للولب المزدوج .وبعد ذلك ..يُسمح لكل ش�يط
يف
التهج� مع ش�يط مكمل سابح ف ي� المحلول
مفرد بإعادة
نفسه ،وكلما زاد عدد أجزاء الحمض النووي الموجودة
ألي تتابُع محدد؛ زادت �عة إعادة ي ف
تهج� ش
ال�ائط .وقد
قدم هذا أ
السلوب طريقة لتحليل تسلسل الجينوم،
الري� كذلك.
ونسخ الحمض النووي ب ي
قاد التعاون طويل المدى مع عا ِلم ي ف
الف�ياء روي
بريت� ـ الذي تحول إل أ
يف
الحياء الجزيئية ،والذي كان
َّ
ف
ف
للتهج� ـ إل شن� بحث
يبحث ي� عمل نماذج حركية
ي
ف
الجي� للخاليا
التنظيم
«نظرية
ف ي� عام  1969بعنوان
ي
المتقدمة» (R. J. Britten and E. H. Davidson
ف
و� هذا البحث
 .)Science 165, 349–357; 1969ي

كام�ون أستاذ مساعد فخري بمعهد كاليفورنيا
أندرو ي
للتكنولوجيا (كالتك) ف ي� باسادينا ،كاليفورنيا ،الوليات
المتحدة أ
المريكية .كان ضمن مجموعة إيريك
أ
ف
ديفيدسون بقسم الحياء والهندسة الحيوية ي� كالتك
ف ي� عام .1984
اللكترونيacameron@caltech.edu :
البريد إ
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قاد إيريك هاريس ديفيدسون العديد من أوجه
ت
الحال لكيفية تكوين
ال� أ َّدت إل ف ْهمنا ي
التقدم ي
الكائنات من الجينومات .فقد ساعد عىل إظهار
التعب� المتسق لمجموعة كاملة
كيفية إسهام
ي
من الجينات ف ي� تحديد ما ستكون عليه الخاليا
أ
الصلية أثناء تطورها .كما ساعد عىل انتشار
فكرة الشبكات الجينية التنظيمية ،وهي أنظمة
تتكون من جينات متفاعلة مكونة من مسارات،
أو دورات فرعية متعددة الستجابات ،يؤدي
كل منها مهمة محددة ف� تنظيم نشاط ي ف
الج�
ي
ف ي� الخلية.
ف
سبتم�
تو� يوم 1
ب
ُولد ديفيدسون ـ الذي ي
ف
الما� ـ ف ي� مدينة نيويورك عام  ،1937وقد
ي
وجد طريقه يإل البحث أثناء سنوات مراهقته،
حيث عمل مع عا ِلم الوظائف الخلوية
لويس فيكتور هايلب�ن ف� «معمل أ
الحياء
ي ي
البحرية»  MBLف ي� منطقة «وودز هول» بولية
اس ،عمل
ماساتشوستس .وخالل العام الدر ي
هايلب�ن بجامعة بنسلفانيا ف ي� فيالدلفيا عىل
ي
دراسة إشارات الكالسيوم ،ولكنه ف
ق� الصيف
ف� معمل أ
الحياء البحرية ،ليتمكن من دراسة
ي
ف
العمليات الخلوية ي� الكائنات البحرية ،مثل
نجوم البحر ،وقنافذ البحر.
كان موريس والد ديفيدسون ـ وهو الرسام
سببا ف ي� لقاء إيريك
التجريدي المعروف ـ ً
وهايلب�ن ،حيث كان موريس ـ الذي يدير
ي
مدرسة فن صيفية ف ي� بروفينستاون عىل أطراف كيب كود
ف� ماساتشوستس ـ يعرف ي ف
الرسامة
إل� زوجة
ي
هايلب�نّ ،
يوالمعلِّمة ،إذ بدأ أ
المر بالتحاق ديفيدسون بمعمل
أ
هايلب�ن
مبدئيا؛ لغسل الصحون ،لكن
الحياء البحرية
ي
ًّ
أخ�ه بخشونة أن أي شخص يعمل هناك ل بد أن يكون
ب
م�وع ش
بح� .وبالفعل شن� ديفيدسون ف ي� ش
لديه ش
الن�ة
ي
ملخصا حول ش
التخ� ف ي�
البيولوجية Biological Bulletin
ً
الرمىل»  ،Echinarachnius parmaوهو
كائن «الدولر
ي
أحد شوكيات الجلد البحرية ،وعملية ش
التخ� هذه عملية
خلوية معتمدة عىل الكالسيوم ،تحمي الكائن من إالصابة
بعدوى بعد الجروح (E. H. Davidson Biol. Bull. 105,
.)372; 1953
ف ي� عام  ،1954بدأ ديفيدسون ف ي� الدراسة للحصول
عىل درجة علمية ف� أ
الحياء بجامعة بنسلفانيا ،حيث كان
ي
هايلب�ن .وبعد تخرجه ،أراد أن يبقى �ف
يعمل ف ي� معمل
ي
ي
ُّ
التعب�
هايلب�ن نصحه بالتحول إل دراسة
المعمل ،لكن
ي
ي
الجي� ،وذهب ديفيدسون للعمل مع عالم أ
ف
الحياء
ِ
ي
ف
سك بجامعة روكفيلر ي� نيويورك
الجزيئية ألفريد يم� ي
ت
سي� .وحصل عىل درجة الدكتوراة ف ي� عام  ،1963وظل
ف ي
ت
ي� جامعة روكفيلر ح� عام  ،1971عندما انتقل إل معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا ف ي� باسادينا.
ف ي� بداية الستينات ،طُرح «المبدأ الرئيس» لعلم
أ
الحياء الجزيئية ،وهو أن الحمض النووي يصنع الحمض

قدم العا ِلمان أول رسم توضيحي يُظ ِْهر كيفية
َّ
التعب� عن مجموعة الجينات المتناسقة أثناء
ي
التمايز الخلوي.
ومع التطور ف� تكنولوجيا إعادة ت ف
ام�اج
في
ت
ال� يتم
الحمض النووي ي� أوائل الثمانينات ،ي
فيها ربط الحمض النووي من مصادر مختلفة
معا ،أصبح من الممكن تحليل آ
اللية الجزيئية
ً
الالزمة لتشغيل وإيقاف ي ف
وع� سلسلة من
ج� ما .ب
التجارب ف ي� أج ّنة قنافذ البحر ،أظهر ديفيدسون
تشف�
وزمالؤه أنه يتم التحكم ف ي� جينات
ي
ال� ي ف
وت� عن طريق تتابُع الحمض النووي ،الذي
ب
غالبا وحدات تنظيمية متجاورة ،تعمل
يُ ب
عت� ً
كأماكن ارتباط ت ف
وام�اج لعوامل النسخ الجينية،
ت
تكون مركّبات؛ بغرض
وكذلك ب
ال� ِّ
لل�وتينات ي
التحكم ف ي� عملية نسخ الحمض النووي إل
الري�.
الحمض النووي ب ي
ف� ت
الف�ة ي ف
ب� منتصف التسعينات إل نهايتها،
ي
استفاد ديفيدسون ومعاونوه من التقدم �ف
ي
تكنولوجيا تحديد تسلسل الحمض النووي؛
من أجل فحص التسلسالت الجينية القريبة
من الجينات .ومع إضافة ذلك إل معرفتهم
ف
و�
للمعلومات حول وقت تشغيل الجينات ،ي
أي الخاليا بالتحديد يحدث ذلك أثناء تطور
قنافذ البحر ،أمكنهم توضيح الدور التنظيمي
الذي تلعبه التسلسالت الموجودة بالقرب من
جينات عديدة .وهذا أ
السلوب قاد نحو التوصل
عت� عمل
إل وصف الشبكات الجينية التنظيمية .ويُ ب
ديفيدسون محوريًّا ف ي� فهم أن الكائن يُخلق ويتحدد
ت
ال� تحدث
مص� خالياه من خالل
ي
تفاعالت الجينات ي
أيضا ف
التغي�ات
أن
توضيح
�
ساعد
بطرق مختلفة .كما
ً
ي
ي
ً
وأشكال
ف ي� تلك الشبكات التنظيمية يمكن أن تُ ِنتج صفات
عت� المادة الخام للتطور.
ظاهرية معدلَّة ،مما يُ ب
إن أفضل العلماء ـ من وجهة نظري ـ هم هؤلء
ّ
المح�ة ،والتعامل
الذين يتمكنون من مواجهة أالتعقيدات ي ِّ
معها ب�عة؛ ت
عت�
ح� تظهر النماط المفهومة لهم .ويُ ب
خ� مثال عىل هؤلء ،فقد استمتع بمواجهة
إيريك ي
مقنعة حيال
نظر
وجهة
تكوين
وحاول
التعقيدات،
ِ
ف
الصدار الثالث من كتابه «النشاط ف
الجي�
و� إ
ي
تفس�ها .ي
ي
ف ي� التطور المبكر» Gene Activity in Early Development
( ،)Academic, 1986أهدى الكتاب إل والده الذي علَّمه
«تنظيم التصورات المعقدة» .وقد علَّمنا إيريك ،كما
علَّمه والده.
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للحد
االستدامة مسارات متعددة ّ
من التلوث البيئي ،والحفاظ على النمو
االقتصادي أ
االسترالي ص58 .

تقنيات حيوية توليد هياكل تحاكي
الجنينية ..مما يم ِّهد الطريق
الكلية
ّ
الستنبات ُكلَى يمكن َز ْرعها ص59 .

فرض نمط
علم الكهرباء الضوئية ْ
معين على طور شعاع ليزر ،اعتما ًدا على
المختزنة فيه ص65 .
المعلومات
َ

LOUISE GUBB/CORBIS

بمادة الديكلورو ديفنيل ترايكلورإيثان ( ،)DDTو(هذا ينطوي
على رش الجدران الداخلية للمنازل بالمبيد الحشري) .إن فشل
هذه الجهود ،الذي عزي بطرق مختلفة إلى مقاومة أ
االدوية
ُِ
والمبيدات الحشرية ،ونقص الموارد ،وغياب إاالرادة السياسية
المتبع
لدعم التنفيذ الفعال ،أ َّدى إلى تحول دراماتيكي للنهج ّ
في أفريقيا .فقد تم التخلِّي ـ إلى حد كبير ـ عن مكافحة
البعوض ،مقابل تحسين فرص الحصول على عالج سريع
فعالة ،مشفوع بوقاية دوائية متقطعة للمجموعات
بأدوية ّ
المعرضة للخطورة بشكل خاص.
السكانية
َّ
تحول حجم النشاط والتركيز على
،2000
عام
في
َّ
التدخالت المختلفة في المالريا مجد ًدا في أفريقيا .ففي
ّ
المشبعة
الناموسيات
على
االعتماد
هناك
كان
البدء،
َّ
بالبيريثرويد ،المبيد الحشري طويل أ
االمد ،مع توزيع هذه
الناموسيات على نطاق واسع مجانًا ،أو لقاء مقابل مخفَّض
(المعرضة للخطر) ،ثم اس ُتكملت
للمجموعات السكانية
ّ
أيضا في عام  ،2005بدعم من مبادرة
مكافحة البعوض ً
الرئيس أ
مالي داخل
ث
ال
الرش
أعادت
التي
للمالريا،
االميركي
ُ
ّ
المباني في  15من البلدان ثقيلة العبء في جميع أنحاء
القارة .كما استبدل العالج الفاشل بعقاقير الخط أ
االول
بتوليفات عالجية تعتمد على أ
االرتيميسينين ( )ACTsفي 79
االكلينيكية في أفريقيا بين عامي
يقدر بات وزمالؤه 1أن  %68من التناقص الكبير في حاالت المالريا إ
الشكل  | 1تأثير الناموسيةِّ .
المشبعة بمبيدات الحشرات.
الناموسيات
استعمال
عزى إلى
 ،2000و 2015يُ َ
َّ
مالريا

َخمـس عشـرة سنـة
من التدخُّـالت
السهامات النسبية لالإجراءات المختلفة في السيطرة على المالريا،
كشفت جهود النمذجة الشاملة عن إ
وما نتج عنها من انخفاض شديد في انتشار المرض في الفترة الممتدة بين عامي  ،2000و.2015
جانيت هيمنجواي

العمل على أ
َ
االمراض المنقولة
في عام  ،1978عندما بدأْ ُت
بالحشرات ،كان هناك طفل يتوفى بسبب المالريا كل ست
كبيرا ،فمن
ثوان .واليوم ،وعلى الرغم من أننا أحرزنا ً
تقدما ً
غير المقبول أنه ال يزال هناك طفل يتوفى كل دقيقة بسبب
يقدر بـ 600,000حالة وفاة سنويًّا،
هذا المرض .هناك ما َّ
تحدث غالبيتها العظمى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
والنقاص عبء المالريا أكثر ،في محاولة للقضاء على المرض
إ
بالنتيجة ،فإننا نحتاج إلى أن نتمكن من وصف إسهامات
التدخالت المختلفة ،واستخدام هذه المعلومات لتحسين

مستمدة من
يقدم بات وزمالؤه 1أول نماذج موثوقة
َّ
جهودناّ .
البيانات؛ لتقدير التأثير النسبي للعالجات الدوائية المركّبة،
االكلينيكية
والستراتيجيات مكافحة البعوض على الحاالت إ
للمالريا في أفريقيا منذ عام .2000
يختلف رأي الخبراء حول المزايا النسبية للتدخالت في
حد كبير ،وعلى مدى نصف القرن الماضي كانت
المالريا إلى ّ
هناك تحوالت كبرى في التركيز والتطبيق العملي أ
لالساليب
المعتمدة على أ
االدوية ومبيدات الحشرات .وقد اعتمدت
ِ
الجهود الرامية إلى القضاء على المالريا بقيادة منظمة
الصحة العالمية في ستينات القرن العشرين على كل من
مالي داخل المباني
العالج الدوائي بالكلوروكين ،والرش ال ُث ّ
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بلدا بحلول نهاية عام .2013
ً
استعد بات وزمالؤه لوضع نموذج تأثير هذه التدخالت منذ
ّ
عام  ،2000عن طريق جمع أكبر مجموعات البيانات العالمية
المنشورة وغير المنشورة ،التي جرى تحليلها في وقت ما .لم
يتمكنوا من استخدام عدد الوفيات الناجمة عن المالريا لهذه
االماكن أ
النمذجة ،أالن كمية ونوعية هذه البيانات في أ
االفريقية
المختلفة لم تكن كافية .وكان المقياس أ
االكثر إتاحة هو معدل
انتشار طفيليات المالريا بين أ
االطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  2و 10سنوات ،وهكذا استخدم الباحثون عدد الحاالت
االكلينيكية للمالريا التي تم تفادي حدوثهاً ،
بدال من عدد
إ
الوفيات التي تم تفادي حدوثها ،كمؤشر لالإنتاج .واستخدم
بعض من أفضل
الباحثون المتعاونون ،ومن بينهم أعضاء من ٍ
مجموعات النمذجة المرضية في العالم ،ثالثة نماذج مستقلة
النتقال المالريا؛ من أجل وضع خرائط جغرافية مكانية مغايرة
قدروا ك َْم من الممكن أن تكون معدالت
للواقع ،أي أنهم ّ
تدخل.
انتشار طفيلي المالريا في غياب كل طريقة ُّ
يقدر المؤلفون أن هناك  663مليون حالة إكلينيكية من مرض
ِّ
المالريا أمكن تج ّنب حدوثها بين عامي  ،2000و( 2015الشكل
 .)1ويرجع معظم هذا التحسن ( )%68إلى الناموسيات،
المعتمدة على
وتحقق  %22منها بفعل التوليفات العالجية
ِ
أ
مالي داخل المباني .وعلى
االرتيميسينين ،و %10أ إلى الرش ال ُث ّ
الرغم من تأثر هذه االرقام بتوقيت وسرعة وحجم إجراء كل
تدخل ،فإن التأثير الهائل للتدخالت المكافحة للبعوض سيأتي
ُّ
التحسنات قد
أن
يعتقدون
الذين
للكثيرين،
مفاجأة
بمثابة
ّ
حدثت في الدرجة أ
االولى بسبب إدخال التوليفات العالجية
المعتمدة على أ
2
االرتيميسينين .
ِ
عاما ،انحفضت
وخالل الفترة نفسها ،التي دامت ً 15
معدالت إاالصابة بالمالريا إلى نصفها ،مع حدوث ثالثة أرباع
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هذا التحسن في العقد الماضي .وعلى الرغم من ضرورة
إاالشادة بهذا التحسن الهائل في مجال مكافحة المالريا ،إال
ضد التراخي .فقد
تحذيرا
تقدم
مناسبا ّ
أن هذه الدراسة ِّ
ً
ً
تباطأ معدل التحسن إلى  %5سنويًّا في عام .2013والمالريا
عد ،يمكنه استعادة نشاطه بسهولة .ومع انتقالنا من
مرض م
لاللفية أ
اال ٍهداف االنمائية أ
عصر ُ أ
لالمم المتحدة ـ التي حددت
إ
أهدافها في مكافحة المالريا ،والحد من وفيات أ
االطفال،
ّ
أ
المحرض للكثير من هذا النشاط ـ إلى االهداف
والتي كانت
ّ
المستدامة ،أ
توجها نحو تحسين النظم
كثر
اال
االنمائية
إ
ّ
الصحية والخدمات الصحية ،نجد أنفسنا بحاجة إلى صيانة
وتعزيز أنشطة مكافحة المالريا .وما زال تحقيق هدف التغطية
المعرضة للخطر
الشاملة بالناموسيات للمجموعات السكانية
ّ
حلما بعيد المنال ،فالناموسيات التي جرى توزيعها قبل
ً
عام  2012أصبحت بحاجة إلى االستبدال آ
االن ،والتدخالت

مهددة بشكل متزايد بتطور مقاومة البعوض
الثالثة جميعها َّ
للمبيدات الحشرية ،أو مقاومة الطفيلي أ
لالدوية .إن المقاومة
تجاه التوليفات العالجية المعتمدة على أ
االرتيميسينين موثَّقة
ِ
بشكل جيد في جنوب شرق آسيا ،وسيكون انتشارها على
نطاق واسع في أفريقيا 3كار ًّثيا إذا ما حدث .على أي حال،
فإن التهديد أ
االكبر قد يأتي من الزيادة السريعة في مقاومة
4
البيروثرويد التي حدثت في نوعين رئيسين من أنواع البعوض
أ
االفريقي الناقل للمالريا.
أ
أ
يمكن الكشف عن مقاومة االدوية بسرعة ،الن العاملين في
فورا على العالج
المجال الصحي والمرضى يمكنهم التعرف ً
الفاشل ،ولكن فشل البعوض في التجاوب مع المبيدات
وضوحا ،وستكون المقاومة قد انتشرت على
الحشرية أقل
ً
نطاق واسع في أسراب البعوض قبل ظهور زيادة مرافقة
في أعداد حاالت المالريا وأعداد الوفيات .لقد بدأت بالفعل
الجهود الدولية في محاولة لوقف انتقال طفيليات المالريا
المقاومة للتوليفات العالجية المعتمدة على أ
االرتيميسينين
من ِآسيا إلى أفريقيا ،وتبرز آ
االن حاجة إلى نهج أكثر استباقًا؛
من أجل المقاومة تجاه المبيدات الحشرية .ويتعزز التأكيد
تحسن الفهم الذي ساقه بات وزمالؤه
على أهمية هذا بفضل ُّ
للدور الحاسم الذي لعبته السيطرة على ناقالت المرض في
واستنتاجا ـ للدور
الحد من المالريا على مدى العقد الماضي ـ
ّ
ً
الذي ستحتاج إليه ،إذا أردنا القضاء على المرض.
يجري آ
ملف صحي أالدوية مضادة للمالريا
االن إعداد ّ
مشاركات
ومبيدات حشرية جديدة ،تقوده بشكل خاص
َ
تطوير المنتجات المنسقة من قبل اثنتين من المنظمات
غير الهادفة إلى الربح ،مشروع أدوية المالريا Medicines
 ،for Malaria Ventureواتحاد التحكم المبتكر بالناقالت
 ،Innovative Vector Control Consortiumلكن عقبات
كبيرة في نواحي التطوير ،والتمويل ،والتنظيم والسياسة
تعرقل بدء تنفيذ هذه العوامل .فإذا استطعنا التغلب
عليها ،والبقاء متقدمين على (سباق التسلح) الجاري بين
للحد من
الطفيليات ومقاومة البعوض ،وتطوير لقاح فعال؛ ّ
انتقال المرض ،والتنفيذ أ
االمثل لهذه التدخالت ،عندها ..لن
يتعرض أي طفل للموت بسبب المالريا■ .
جانيت هيمنجواي ف ي� مدرسة ليفربول لطب المناطق
المدارية ،ليفربول  ،L3 5QAالمملكة المتحدة.
البريد االلكترونيjanet.hemingway@lstmed.ac.uk :
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4. Hemingway, J. et al. Lancet http://dx.doi.org/
10.1016/S0140-6736(15)00417-1 (2015).
| 58

ديسمبر

| 2015

الطبعة العربية

االستدامة

أستراليا على مفترق الطرق
دراسة نمذجة تناقش كيف يمكن لتغير شامل بالسياسات أن يحد من التلوث البيئي في أستراليا ،مع
بالضافة إلى عرض مسارات
المحافظة على
معتمد بكثافة على استهالك المواد ،إ
مسار نمو اقتصادي ِ
بديلة ،تستحق أ
الخذ بعين العتبار.
بنجامين إل .بوديرسكي ،وألكسندر بوب

على اتساع مساحة أستراليا ،وما تحويه من أراض ومساحات
شاسعة من الطبيعة التي لم تمسها أ
االيدي ،فإن حصة الفرد
أ
من أ
االراضي التي يمكن استخدامها تُ َع ّد االكبر في العالم .وبما
أن أستراليا مصدر أساسي للمنتجات الزراعية ،والفحم ،وغيرها
من السلع ذات االنبعاثات الكثيفة؛ فهناك قلق شديد حيال
بأي من االتفاقات المناخية ،خشية أن يؤذي
نتيجة االلتزام ٍّ
ذلك اقتصاد البلد .ففي عام  ،2014قامت حكومة المحافظين
ـ التي كان يرأسها حينها توني أبوت ـ باستبدال سياسة ضريبة
الفعال .1أطيح بأبوت عن قيادة
الكربون بتقليص الدعم غير ّ
الحزب في سبتمبر  ،2015وكان خلَفه مالكوم تيرنبل مؤيِّ ًدا
قويًّا لبرنامج تجارة الكربون ،إال أنه من غير المؤكد ما إذا كانت
طبق إصالحات السياسات البيئية في عهده ،أم ال.
س ُت َّ
يناقش هاتفيلد-دودز وزمالؤه 2إمكانية التزام أستراليا
عال
بصناعات المواد الكثيفة ،مع استمتاعها بنمو اقتصادي ٍ
ومستمر ،وفي الوقت ذاته تخفض من تأثيرها الصناعي على
المناخ والماء والتنوع البيئي .يوضح المؤلفون أنه من الممكن
تخفيف انبعاثات االحتباس الحراري عبر تحسين فعالية
مراحل إاالنتاج ،وربما بشكل أكبر عبر إزالة الكربون بواسطة
زراعة الغابات (التحريج) ،وبواسطة أَ ْسر الكربون وتخزينه.
ويبقى التسعير الشامل لالنبعاثات هو االطار أ
االساسي في
إ
كل أ
االحوال.
آ
يُعتبر تقييم هاتفيلد-دودز وزمالئه حتى االن أكثر
التقييمات شموالً ،وهو يعتمد على بيانات التقرير 3الذي
أعدته منظمة الكومونولث للبحوث العلمية والصناعية في
ّ
أستراليا .استخدم المؤلفون تسعة نماذج محاكاة مرتبطة؛
من أجل توقُّع أداء االقتصاد أ
االسترالي في السوق العالمية،
مع تركيز خاص على قطاعات الزراعة والطاقة والنقل ،التي
االكبر على أ
تشكل العبء البيئي أ
االرض والماء والمناخ .كان
إطار النمذجة المستخدم قدوة تُحتذى في تذويب الفروق
ما بين الديناميكيات على المستوى العالمي ،والوطني ،وما
دون ذلك .ويمكن لهذا النهج في إجراء الدراسات أن يصبح
نواة خصبة للتقييمات المستقبلية في المنطقة ،بل يجب
أن يكون كذلك.
أنتجت الدراسة  20سيناريو (مخ َّططًا) لمستقبل أستراليا،
استكشفت فيها التطورات المحلية المحتملة فيما يخص نمط
الحياة ،والتطورات السياسية والتقنية .وقد ُض ِّم َنت جميع
السيناريوهات في واحد من أربعة إعدادات للتغيرات العالمية،
تتمايز فيما بينها بمسارات سكانية مختلفة ،وباختالف أسعار
الكربون العالمية ،لتقود إلى ارتفاع في االحترار العالمي ،مقداره
 ،2أو  ،3أو  6درجات مئوية فوق المستويات قبل الصناعية في
قدم المؤلفون في نماذجهم إسقاطات
عام  .2100ومن ثمَّ ،
وفق كل سيناريو على معدالت تَ َب ِّني التقنيات في قطاعات
الطاقة ،والنقل ،والزراعة؛ من أجل إاالنتاج والدخل والتجارة،
ومن أجل المؤشرات البيئية ،كاستخدام الماء ،واستصالح
أ
االراضي ،وانبعاثات االحتباس الحراري.

تشير النتائج إلى أن إجمالي االنتاج المحلي أ
االسترالي سيبلغ
إ
أكثر من الضعف بحلول عام  2050في جميع السيناريوهات.
رغم ذلك ..فبدون تسعير الكربون ،فإن انبعاثات االحتباس
الحراري قد تزداد حتى  %90في الفترة ذاتها .وحتى ْإن فرضت
ضريبة كربون مماثلة لتلك التي كانت مفروضة ما بين 2012
و ،2014فمن المتوقع ارتفاع االنبعاثات من أستراليا بحوالي
 %25بحلول عام  .2050يتطلب االمتثال لهدف حد االحترار
العالمي بمقدار درجتين مئويتين فرض ضرائب أعلى ،وهو
أ
االمر الذي أظهر هاتفيلد-دودز وزمالؤه إمكانية الوصول إليه
في أستراليا بطريقة مقبولة من حيث الكلفة ،عبر برامج واسعة
النطاق لزراعة الغابات واستعادة الطبيعة في صورتها أ
االولى.
وفي سوق الكربون العالمي ،يمكن لبرامج اخضرار مماثلة أن
تصبح صناعة تصدير ذات عوائد ،عبر بيع اعتمادات الكربون.
تتماشى النتائج العامة لهذه التقديرات أ
االسترالية مع ما
توصل إليه التقرير الخاص حول سيناريوهات االنبعاثات،
بتغير المناخ
الذي أصدرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية ُّ
 ،)IPCC(4والذي خلص إلى ّأن بذل المجهود العالمي المباشر
من أجل حد االحترار إلى درجتين مئويتين بحلول عام ،2100
إضافةً إلى التوافر الكامل للتقنيات أ
االساسية ،يمكن أن يؤدي
إلى فقدان في االستهالك العالمي بمقدار ( %6 - 2بمتوسط
 )%3.4بحلول  ،2050و( %11 - 3بمتوسط  )%4.8بحلول عام
 ،2100غير أن دراسة هاتفيلد-دودز وزمالئه على المنطقة تبين
أنه حتى في أستراليا ،ومع كل اعتمادها المرتفع على الوقود
الحفري ،وعلى الصادرات الزراعية ،ومع الحصة المرتفعة من
داع للقلق حيال كلفة
االنبعاثات للفرد الواحد ،فإنه ليس من ٍ
زيادة التقليص ،إذ إنها ستبقى أحد أكثر إاالجراءات فعالية
من حيث الكلفة.
وعلى الرغم من إظهار الدراسة إالمكانية خفض أستراليا
بيئيا ،مقارنة بالبقاء على أنماط إنتاج
لالنبعاثات ،وتأثير ذلك ًّ
المواد الكثيفة واالستهالك ،فإن المؤلفين ّقيموا مجموعة
منتقاة من المسارات المحتملة فقط (الشكل  .)1وبالنظر إلى
أ
االدبيات التي تناولت سيناريوهات أستراليا المستقبلية،6-4
تصف االحتماالت المدروسة بواسطة هاتفيلد-دودز وزمالئه
متفائال من حيث المؤسسات السياسية ،أ
ً
ً
واالداء
مستقبال
منفتحا على التجارة والهجرة
ا
مجتمع
وتتصور
التكنولوجي،
ً
ً
مع نمط حياة مادي .كما تثمن الدراسة خدمات النظام البيئي،
ولكن من منظور عالجي أكثر منه وقائي ،يتجنب الدمار البيئي.
ويمكن للتركيز على هذا النوع من السيناريوهات ْأن يغفل
بعض المخاطر والفرص.
يكمن أحد هذه أ
االخطار في احتمال انخفاض أداء
التكنولوجيا المستقبلية عما هو متوقع منها .على سبيل
المثال ..يؤثر أداء تكنولوجيا أَ ْسر الكربون وتخزينه ،والتحريج
واسع النطاق بشكل كبير على كلفة التحديات والتقليص؛ من
أجل الوصول إلى أ
االهداف المناخية الطموحة .7وفي عالَم
يعتمد على نمو الموارد الكثيفة ،فإن فشل خيارات التقليص
يمكن أن يصعد من االنحسار ،أو يؤدي إلى جعل أ
االهداف
ّ
المناخية غير قابلة للتحقيق.
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أ

ب

أﺣﺪ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﻠﺪ – دودز وزﻣﻼﺋﻪ

قدمه هاتفيلد – دودز وزمالؤه 2يقترح فيه
الشكل  | 1مسارات محتملة .أ ،نموذج لسيناريو َّ
قدرة أستراليا على أن تحافظ على نموها االقتصادي ،ونمط استهالكها المكثف للمواد مع تحقيق
خفض للتأثيرات البيئية .ينطوي هذا السيناريو على استمرار حرق الوقود الحفري ،ولكن بالتزامن
مع أَ ْسر الكربون وتخزينه .أما نظام النقل ،فسيتحول إلى السيارات الكهربائية والهجينة .وسيتم
التركيز على الزراعة ،والتوسع في زراعة الغابات؛ من أجل فصل الكربون ،بينما تسدي جهود
الحفاظ على التنوع الحيوي ،وإزالة أمالح ماء البحر خدمات للنظام البيئي .ب ،نموذج بديل

قد يفشل المجتمع في تأسيس إاالطار المؤسسي الالزم
القتصاد المواد والطاقة الكثيفة ضمن النظم البيئية ،حيث
دوليا مؤق ًتا على تسعير الكربون
ال يتطلب هذا إاالطار اتفاقًا ًّ
تنظيم الكلف البيئية أ
االخرى غير
أيضا
عالميا فحسب ،بل ً
ًّ
المباشرة ،التي ال تعكسها أسعار السوق ،مثل استخدام المياه
الجوفية ،أو التلوث الغذائي .وتُظ ِْهر دراسة هاتفيلد-دودز
وزمالئه بوضوح أنه في غياب هذا إاالطار المؤسسي ،يمكن
أن تظهر هذه المشكالت بسرعة ،فعلى سبيل المثال ..يمكن
للغابات سريعة النمو ،المزروعة لعزل الكربون أن تؤدي إلى
ندرة مائية شديدة في بعض المناطق .ومن آ
االثار الجانبية
أ
أ
االخرى المحتملة ازدياد استخدام المبيدات الحشرية واالسمدة
8
في حين يقلِّص التحريج المناطق المتوفرة للمحاصيل  ،أو
توزع النظم البيئية البحرية نتيجة التخلص من ملوحة المياه.9
تناقش الدراسة بشكل مقنع أن التغيرات في أنماط الحياة
ـ مثل إنقاص ساعات العمل ـ ليست كافيةً لحل المشكالت
البيئية ،إال أن تغييرات كهذه ستساعد في تخفيف الضغط على
عالقة الماء – الطاقة – الغذاء – المناخ – التنوع الحيوي،10
كما قد يقلل العواقب الوخيمة للفشل التكنولوجي ،أو
المؤسساتي .وحتى في ظل السيناريوهات ذات الحدود العليا،
يتوقع هاتفيلد-دودز وزمالؤه أن حاجة الفرد الواحد للطاقة لن
تنخفض دون المستويات الحالية ،وأن الطلب العالمي على
المنتجات الحيوانية سيتضاعف .وهنا ،ربما استخفت الدراسة
باحتمال وقوع تغير سلوكي ،وهو أ
االمر الذي َسلَّط عليه الضوء
ُّ
تقرير التقييم الخامس ،الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية
بتغير المناخ.7
المعنية ُّ
تع ِّزز هذه الدراسة اعتبار التسعير العالمي النبعاثات
أساسيا في تقليص التغيرات المناخية بشكل
االحتباس الحراري
ًّ
فعال وكفؤ ،7وهو ما يجب دعمه بتنظيمات عامة للتأثيرات
ّ
الخارجية للبيئة؛ لتجنب آ
االثار غير المرغوب فيها .كما يمكن
بالحد من االنبعاثات في المعاهدة العالمية
إالرساء االلتزام ّ
للمناخ أن يحمي االقتصاد أ
االسترالي من المنافسة غير العادلة،
وأن يسمح بنمو مستمر.
وإضافة إلى ذلك ..ينبغي أن تحفز هذه الدراسة وغيرها
من نتائج التقرير أ
االسترالي القومي 3ال ِّنقَاش حول كيفية تشكيل
مستقبل أستراليا .ويُ َع ّد النمو المستمر للموارد الكثيفة أحد
الطرق المحتملة ،غير أنّه يحتاج مؤسسات قوية ،تكبح

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺪﻳﻞ

تغير بنيوي نحو اقتصاد القوى العاملة والتكنولوجيا
غير َّ
مصمم من ِق َبل المؤلفين ،يظهر فيه ُّ
الكثيفة ،مع أنماط حياة غير مادية ،حيث سيتم الحصول على الطاقة من مصادر متجددة في
تدريجيا من تربية المواشي
ظل التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي .تتحول الزراعة
ًّ
المعتمدة على استهالك الموارد أ
واالعالف بكثافة إلى أنشطة البستنة المتنوعة عالية القيمة،
مع تضمين النظم الطبيعية والزراعية .وقد يكون هذا الطريق أكثر مرونة في حالة الفشل
التكنولوجي ،أو المؤسسي.

الضغوط على النظم البيئية .ويمكن أن يكون تشكيل االقتصاد
عوضا عن الطاقة والموارد طريقًا
بالتكنولوجيا والقوى العاملة ً
آخر يتيح تنظيمات أقل صرامة للحفاظ على االقتصاد ضمن
الحدود البيئية .ويمكن للتغيرات البنيوية الالزمة لالختيار الثاني
أن تُستهل باستثمار عائدات ضرائب الكربون في التعليم
والعلوم ،وفي تأسيس أسواق لالستهالك المرن للكهرباء،
والب َنى التحتية للنقل الجماعي ،وبتعزيز
وبتوفير الدراجات ِ
الح ْم َيات الصحية والمستدامة .وتبقى أستراليا حر ًة في اختيار
ِ
أي الطرق ستسلك■ .
ّ
��
بوديرس� ،وإلكسندر بوب :من معهد
بنجام� إل.
�
أ
التأث� المناخي 14412 .بوتسدام ،ألمانيا.
بوتسدام البحاث ي
بنجامين بوديرسكي يعمل أيضا في منظمة الكومنولث
للبحوث الصناعية والزراعية .سانت لوسيا ،أستراليا.
البريد إااللكترونيbodirsky@pik-potsdam.de; popp@ :
pik-potsdam.de
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تقنيات حيوية

إﻧبـات أﻧسجة كلﻮية من
خاليا ﺟذعية ُم ﱠ
حفﺰة
تم تحفيز الخاليا البشرية المعدلة ،التي يمكن أن تولد جميع أنواع الخاليا ،من أجل توليد هياكل تحاكي
تطور قد يمهد الطريق نحو استنبات ُكلَى يمكن زرعها.
الكلية الجنينية ..وهو �
جيمي إيﻪ .ديﻔيﺲ

تشيع أمراض ال ُكلَى بشكل متزايد ،مع نقص ال ُكلَى المتوفرة
الممكن زرعها لمواجهة ذلك .وأحد الحلول المطروحة
آ
االن هو إنتاج ُكلَى بشرية من الخاليا الجذعية ،لكن قبل
أن يتم ذلك ،يجب التغلب على عدة مشكالت .وفي هذا
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االطار ،يقدم تاكاساتو وزمالؤه 1بح ًثا يُعتبر خطوة مهمة
إ
في اتجاه بناء ُكلَى مشتقة من الخاليا الجذعية.
تتضمن مسيرة االنتقال من خاليا جذعية إلى كلية ُمخلقة
العديد من الخطواتً :
أوال ،يجب "إقناع" الخاليا الجذعية بأن
ثانيا،
آخر.
عضو
أي
وليس
َى،
ل
ك
ُ
ال
تتحول إلى خاليا أنسجة
ً
فور التزامها بذاك التخصص ،يجب "تشجيعها" لبناء الهيكل
الطبعة العربية |
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ﺧﻠﻴﺔ UE

Wnt

FGF

اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻨﺒﺖ
ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد

ﺧﻼﻳﺎ iPS

ﻧﻴﻔﺮون
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ
إﺷﺎرات Wnt

ﻗﻨﺎة
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

ﺧﻠﻴﺔ MM

الشكل  | 1النتقال من الخاليا الجذعية إلى أ
النسجة ذاتية التنظيم .قام تاكاساتو وزمالؤه 1بإنشاء بروتوكول الستنبات أنسجة
كلوية شبه عضية ،عن طريق تعريض الخاليا الجذعية المحفزة متعددة القدرات ( ،)iPSالتي يمكن أن تولد أي نوع من الخاليا،
إالشارات من جزيئات بروتين " "Wntلمدة أربعة أيام ،ثم إلى إشارات عامل النمو الليفي ( )FGFلخمسة أيام .وبذلك ..تسببت
إشارات بروتين " "Wntفي توازن فيسيولوجي بين نوعين من الخاليا أ
االولية المولدة لل ُكلَى :اللحمة المتوسطة ،المولدة لل ُكلْية التالية
أ
( ،)MMوظهارة الحالب ( .)UEومن ثم ،قام الباحثون بنقل هذه الخاليا إلى نظام استنبات ثالثي االبعاد ،ثم عرضوها لموجة
مزيدا من التطور ،حيث تمايزت الخاليا ونظمت نفسها في هيئة نيفرونات ،وأجزاء من
أخرى من إشارات بروتين " ،"Wntحفَّزت ً
قناة التجميع ،تحاكي تلك الموجودة في ال ُكلَى البشرية الجنينية.

المستنبتة
المعقد الخاص بال ُكلْية .ثال ًثا ،يجب أن تُحفَّز ال ُكلَى ُ
لتنمو في جسم المريض المضيف ،وتقوم بوظيفتها هناك.
2
منذ استنبات أجزاء من نسيج ال ُكلَى أالول مرة داخل المختبر
في عام  ،1910والباحثون يتقدمون بوتيرة ثابتة في الخطوتين
الثانية والثالثة .وبفضل إاالنجازات الالحقة ،تم إنتاج معلقات
تحتوي على خاليا كلوية جنينية (تولّد ال ُكلَى) ،قادرة على تنظيم
نفسها في ُمستنبت؛ لتشكل أعضاء صغيرة ،وأنسجة شبه
عضية ،5-3كما تم زرع ال ُكلَى الجنينية في حيوانات بالغة،6
إال أن هذه إاالنجازات وحدها لها استخدامات طبية قليلة،
إن لم تحقق الخطوة أ
االولى ،وهي إيجاد تقنية إالنتاج الخاليا
ْ ُ
أ
أ
المنتجة لخاليا ال ُكلَى واالوعية الدموية االولية المحيطة بها
من أ
االنسجة البشرية السليمة.
إحدى طرق الحصول على الخاليا المنتجة لخاليا ال ُكلَى هي
استنباتها من الخاليا الجذعية المحفزة متعددة القدرات (خاليا
المستنبت إلى خاليا
 ،)iPSوهي خاليا بالغة ،تم تحويلها في ُ
متعددة القدرات ،تستطيع التحول إلى أي نوع من الخاليا
في الجسم .7تتم عملية التخصص هذه أثناء تطور الجنين،
من خالل أنواع من الخاليا الوسيطة ،في حين يتم االنتقال
من مرحلة إلى أخرى بتحفيز من بروتينات تأشير مخصصة،
مثل بروتينات " ،"Wntأو عوامل النمو الليفية ( .)FGFsلذا..
يقوم علماء أ
االحياء الذين يريدون توجيه خاليا  iPsلتتحول إلى
أ
نوع معين من االنسجة بمعالجتها بجزيئات تأشير ،أو أدوية
مستوحى من عمليات
تحاكي هذه الجزيئات ،في تسلسل
َ
التطور الجنيني.
إن تصميم بروتوكوالت فعالة لتطوير تلك الخاليا يمكن أن
صعبا ،خاصة إذا كان النسيج المرغوب يحتوي
يشكل تحديًا ً
على أنواع متعددة من الخاليا ً
مثال ،أو ْإن كان ينشأ في مرحلة
متأخرة من عملية التطور الجنيني .وكلتا الحالتين تنطبقان على
ال ُكلَى ،إذ تبدأ في التطور مع بلوغ الجنين البشري سن الخمسة
أسابيع ،وهي تحتوي على خاليا مشتقة من نوعين على أ
االقل
من الخاليا أ
االولية المنتجة لخاليا ال ُكلَى :هما ظهارة الحالب،
التي تُنشئ قنوات التجميع التي تساعد في الحفاظ على توازن
السوائل والكهارل بالجسم ،واللحمة المتوسطة المولدة للكلية
التالية ،التي تتطور إلى نيفرونات ،وتسهم في عملية إاالفراز.
ونظرا إلى الحاجة الماسة لزراعة ال ُكلَى ،فقد عمل الباحثون
ً
منذ زمن للحصول على الخاليا المنتجة لخاليا ال ُكلَى من أنواع
متباينة من خاليا  iPSالبشرية والحيوانية .وأظهرت دراسة
رائدة 8أن الخاليا متعددة القدرات في الفئران ،المسماة
أ
تعبر
بالخاليا الجذعية الجنينية الفأرية ،يمكنها أن تُ َحفَّز الن ِّ
عن واسمات وراثية خاصة بااللتحام المتوسط المولّد للكلية
التالية ،وأن تندمج مع ُكلَى المضيف ،ولو بكفاءة منخفضة.
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االضافية ،ما زالت
ومنذ ذلك الحين ،وبرغم التحسينات إ
الكفاءة إحدى المشكالت ،ويعتمد الكثير من الباحثين على
رصد التعبير عن الواسمات وحده كمؤشر للنجاح ،لكنه
تنتج أنسجة وظيفية آمنة،
ليس ضمانًا على أن الخاليا سوف ِ
واسمات تدل على أ
فالخاليا السرطانية ً
االنسجة
تعبر عن
مثال ِّ
التي نشأت منها.
أما تاكاساتو وزمالؤه ،فقد اعتمدوا على أ
االعمال السابقة
لوضع بروتوكول لتحويل خاليا  iPSالبشرية بكفاءة عالية إلى
االلتحام المتوسط المولّد للكلية التالية وظهارة الحالب ،مع
توازن بين أنواع الخاليا المختلفة (الشكل  .)1ويعود سبب
االفضل أ
نجاحهم إلى فهمهم أ
لالصل الجنيني الذي يصدر منه
تحديدا ،إدراك أن الخاليا التي من شأنها
نوعا الخاليا الجذعية..
ً
أن تُنشئ ظهارة الحالب تتعرض لفترة وجيزة إلى إشارات بروتين
" ،"Wntفي حين أن الخاليا التي س ُتنشئ االلتحام المتوسط
المولّد للكلية التالية يأتي من خاليا تعرضت لتلك إاالشارات
تعرض
لفترة أطول .لذا ..يُ ّ
حسن البروتوكول الخاص بهم مدة ُّ
خاليا  iPSأالدوية تحاكي بروتين " ،"Wntإالحداث توازن بين
نوعي الخاليا الجذعية ،بما يقترب من النسبة المرصودة في
الجسم الحي .ومن ثم ،يتبع ذلك التعرض إالشارات عامل
أيضا.
النمو الليفي ،كما يحدث في الجنين البشري ً
حين قام الباحثون باستنبات الخاليا على شكل تجمعات
أ
وعرضوها إالشارة ثانية محفّزة من بروتين "،"Wnt
ثالثية االبعادّ ،
تطورت خاليا االلتحام المتوسط المولّد للكلية التالية إلى
نيفرونات ،بينما تطورت خاليا ظهارية الحالب إلى قنوات
تجميعية .كما نضجت النيفرونات ،وأنتجت سلسلة من

أ
باالضافة
قطاعات متخصصة تحاكي تلك الموجودة في االجنة ،إ
أ
إلى النسيج الضام والخاليا أ
االولية الخاصة باالوعية الدموية
التي تحيط بالنيفرونات الجنينية .إن التعبير الجيني كان مشاب ًها
لما يحدث في أنسجة الكلية الجنينية البشرية في أ
االشهر
أ
تتبع
الثالثة االولى؛ كما قامت النيفرونات بامتصاص جزيئات ُّ
موسومة ،ما يشير إلى أنها تؤدي وظيفتها بفعالية.
ومن أ
االهمية بمكان التأكيد على أن هذه العملية ال تُ ِنتج ُكلْية
ِ
متكاملة ،بل أنسجة شبه عضية فقط .والتنظيم الدقيق لهيكل
واقعيا ،لكنه ال يشبه التنظيم عالي النطاق
النسيج يُعتبر
ًّ
صرف الفضالت،
ي
كي
بعد،
فيما
ل
عد
ي
ال
فهو
ل ُكلْية كاملة..
ُ ّ
ُ ّ
كما يفتقر إلى الخصائص واسعة النطاق ،المهمة لوظائف
ال ُكلَى ،مثل حلقات هنلي ،وقنوات التجميع المرتَّبة بشكل
وجد في منطقة النخاع التي
شعاعي ،التي من المفترض أن تُ َ
تركز البول .فما زال الطريق ً
إكلينيكيا
مفيدة
َى
ل
ك
ُ
لتخليق
طويال
ًّ
لكن بروتوكول تاكاساتو وزمالئه يُعتبر خطوة ِّقيمة
يمكن زرعهاْ ،
في االتجاه الصحيح.
ومع ذلك ..يمكن لهذه أ
االنسجة الكلوية أشباه العضيات أن
تُلبي احتياجات طبية مختلفة ،كإمكانية اختبار سالمة العقاقير
على أنسجة ال ُكلَى البشريةً ،
بدال من الحيوانات ضعيفة التنبؤ9؛
االنسجة على أنواع الخاليا أ
إذ تحتوي هذه أ
االكثر ُعرضةً
للتدمير أ
باالدوية ،ويستطيع الباحثون أن يقدموا أدلة أولية
إالثبات أنها قد ُدمرت ً
فعال بسبب ُس ِّميات ال ُكلَى المعروفة.
ومن المأمول أن يشكل تاكاساتو وزمالؤه مع علماء السموم
واحدا؛ إالجراء دراسة شاملة حول قدرة نظامهم هذا
فريقًا ً
على الفحص .ويمكن أن يكون ذلك بمثابة خطوة كبيرة نحو
استبدال الحيوانات ،وتحسين فحص سالمة أ
االدوية ،وكذلك
الحصول على ُكلَى يمكن زرعها■ .
جيمي إيه .ديفيس يعمل ف ي� مركز الفسيولوجيا التكاملية،
أدن�ة  ،EH8 9XBالمملكة المتحدة.
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علم اﻷعﺼاب

فﻚ ﺷفرة لﻐﺰ من ألﻐاز الدماغ
تم اكتشاف أن التحكم في حركات العين الخاطفة في القرود يتطلب النشاط العصبي المشترك لنوعين
وجدان في المخيخ.
من خاليا بوركيني يبدوان متعاكسين ،ويُ َ
ﻛمران ُﺧداﺧة

يتمتع الدماغ بقدرة هائلة على الحوسبة ومعالجة المعلومات،
وتشفيرها وفك رموزها .وقد بذل علماء أ
االعصاب جهو ًدا كبيرة
في الكشف عن كيفية قيامه بذلك ،إال أن تحليل تلك العمليات

1

أمر شديد الصعوبة .وفي هذا السياق ،قام هرتسفلد وزمالؤه
باستخدام القرود؛ للكشف عن دور المخيخ ـ وهو أحد أجزاء
المخ أ
االكثر إثارة لالهتمام ـ في تشفير وفك رموز المعلومات
بشكل جيد ،التي
الالزمة للسيطرة على حركات العين الخاطفة ٍ
تحدث الستكشاف مشهد ما.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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إن معرفة كيفية حوسبة الدماغ للمعلومات أمر غاية في
الصعوبة ،حيث يتطلب ذلك القيام بعملية برمجة عكسية.
وحيث إن علماء أ
االعصاب ال يعلمون شي ًئا عن تصميم دوائر
الدماغ ،فهم يحتاجون إلى تشريحها؛ لفهم وظائفها والمبادئ
الحسابية التي تعمل على أساسها .وبالنظر إلى الجهود
البطولية الالزمة لعكس برمجة آلة التشفير "إنجما" ،التي
اس ُتخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية لتشفير وفك تشفير
الرسائل العسكرية ،فإن كل وحدة من وحدات الدماغ الحسابية
على الجانب آ
االخر ،كالخاليا العصبية ،أو الدوائر التي تتناول
المعلومات الواردة لتحديد رد الفعل المناسب ،هي بمثابة
آلة تشفير ،لها خوارزميتها الخاصة ورموزها .وعلى الرغم من
أن الغرض من آلة "إنجما" كان تشفير الرسالة نفسها ،ثم فك
تشفيرها ،إال أن دوائر الدماغ تقوم بمعالجة المعلومات التي
تحولها بالكامل إلى رسالة جديدة .وإضافة
وغالبا ما ِّ
تتلقاهاً ،
إلى ذلك ..فإننا ال نفهم بشكل كامل أنواع معالجة المعلومات
التي تحدث في مناطق الدماغ المختلفة.
يمكن التعامل مع هذه المشكلة بشكل أفضل ،عن طريق
اختيار مناطق محددة في الدماغ للدراسة؛ حيث تزداد فرصة
تفكيك الشفرات ،وف ْهم أهداف عمليات الحوسبة مع ازدياد
لمنطقة
المعلومات المتوفرة حول المدخالت والمخرجات
ٍ
ما في الدماغ ،وتفاصيل الدوائر العصبية فيها ،وطبيعة
المعلومات التي تتناولها ،وكيف ولماذا تقوم بتحويل
تلك المعلومات .ولحسن الحظ ،تَستخدم مناطق الدماغ
المختلفة عاد ًة مبادئ متشابهة لمعالجة المعلومات ،وبالتالي
فإن فهم الشفرات الخاصة بدائرة دماغية معينة يمكن أن
يسلط الضوء على طرق الحوسبة المماثلة التي تتم في
مناطق أخرى.
إحدى المناطق ذات إاالمكانات العالية لمساعدتنا في ف ْهم
آلية عمل الدماغ هي المخيخ ،ذو البنية التشريحية البسيطة
إلى حد كبير ،ويتكون من دائرة حسابية مكررة ،في صلبها
نوع من الخاليا العصبية يُسمى "بوركيني" .يقوم المخيخ
بأدوار متعددة ،من بينها التحكم في الحركات ،والتنسيق
المشاركة في هذه
فيما بينها .كما أن االتصاالت التشريحية
ِ
الوظائف محددة ومعروفة بقدر معقول .وهذه الميزات،
إضافة إلى سهولة المراقبة الكمية لمخرجات المخيخ الحركية،
مثاليا للكشف عن المبادئ الحسابية لبعض
تجعله
ً
نموذجا ًّ
آالت التشفير الدماغية (كالدوائر العصبية ً
مثال).
يُعتبر المخيخ ضروريًّا للتحكم بدقة في حركة العين
الخاطفة ،2التي تمنحنا رؤية عالية الدقة ،من خالل التأكد
من أن المنطقة ذات الحدة البصرية العالية في الشبكية
تتعرض أالهم مكونات الصورة .وكشفت التسجيالت
قديما أن نشاط بعضها يتغير مع
الكهربائية لخاليا بوركيني ً
حركة العين الخاطفة تلك ،5-3إال أن النشاط الفردي لكل خلية
من تلك الخاليا ال ّ
يدل بشكل كبير على الحركات الخاطفة
6-3
تغير سرعة العين من لحظة إلى أخرى
للعين  ،المتمثلة في ُّ
أثناء حركاتها الخاطفة نحو الهدف؛ وهو ما يناقض سيطرة
المخيخ على حركة العين السلسة المتعقبة لجسم متحرك،
التي تتنبأ فيها كل خلية من خاليا بوركيني في اللحظة ذاتها
بحركة العين.7,8
وقد أدى فشل خاليا بوركيني الفردية على التنبؤ بحركية
العين الخاطفة بدقة إلى تكهنات ،فحواها أن النشاط الكلي
لخاليا بوركيني مجتمعة قد يكون أكثر فعالية في ترميز
المعلومات المطلوبة .6,9وقد تم تحديد نوعين من خاليا
بوركيني مرتبطتين بحركة العين تلك ،هما خاليا االنفجار ،التي
يزداد نشاطها بشكل عابر مع حركة العين الخاطفة؛ وخاليا
التوقف ،التي يتوقف نشاطها العفوي حين تبدأ حركة العين
تلك .وعلى الرغم من أن نشاط خاليا التوقف قد تم تجاهله
بشكل كبير ،إال أن النشاط الكلي لخاليا االنفجار مجتمعة قد
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الشكل  | 1توصيالت حركة العين الخاطفة .بروز الخاليا العصبية ،التي تسمى أ
"االلياف المتسلقة" ،والتي تنشأ من منطقة في الدماغ
أ
تسمى "الزيتونة السفلية" ،تتحكم في اتجاه حركة العين الخاطفة ،التي تحدث عند استكشاف مشهد ما (تشير االسهم إلى ضبط
االلياف المتسلقة المدخالت إلى خاليا بوركيني في المخيخ (علما بأن نشاط خاليا بوركيني تحفزه في المقام أ
االتجاه) .ترسل أ
االول بروز
ً
أخرى ،تسمى أ
"االلياف المطحلبة" ،التي ال تظهر في الرسم) .ويزداد نشاط نوع واحد من خاليا بوركيني ،تسمى خاليا االنفجار ،بشكل
ُ
عابر مع حركة العين الخاطفة (مشار إليها بالرمز " ،)"+في حين أن نشاط نوع آخر من الخاليا  -خاليا التوقف  -يتوقف عندما تبدأ حركة
1
وحد في القرود من قبل
العين الخاطفة (مشار إليها بالرمز " .)"-ويرى هرتسفلد وزمالؤه أن إشارات خاليا التوقف وخاليا االنفجار تُ َّ
الخاليا العصبية النووية التي تُبعث إاالشارات إليها لتقوم بتنسيق حركة العين الخاطفة ،كما استخدموا المحاكاة الحاسوبية؛ إالظهار أن
خاليا بوركيني التي تصلها مدخالت أ
االلياف المتسلقة ذات التوجه نفسه قد تستهدف الخاليا العصبية النووية نفسها .وبهذه الطريقة،
تتحكم دائرة عصبية بسيطة في اتجاه وحركة العين أثناء حركتها الخاطفة في اتجاه مشهد ما( .اق ُتبس الشكل من المرجع ).1

تم فحصه ،ووجد أنها ال تتنبأ بالحركة الخاطفة .6ومن ثم،
قام هرتسفلد وزمالؤه بتحليل نشاط خاليا بوركيني في القرود
كبيرا؛ فقد
أثناء حركة العين تلك ،وحققوا في ذلك ً
تقدما ً
وجدوا أنه على الرغم من أن خاليا التوقف وخاليا االنفجار
ال يتنبأ نشاط كل مجموعة منهما بحركة العين الخاطفة ،إال
أن نشاطهما المشترك يتنبأ بها بدقة.
لكن كيف يمكن للدماغ فك رموز المعلومات المشفرة
بواسطة نشاط خاليا بوركيني؟ للرد على هذا السؤال يطرح
هرتسفلد وزمالؤه آلية منطقية ،استنا ًدا إلى البنية التشريحية
للمخيخ .فمعظم مخرجات المخيخ تنتج عن مجموعات من
الخاليا العصبية المضغوطة في هياكل تُسمى "نوى المخيخ"؛
كل عصبون نووي يتلقى معلومات مجمعة من حوالي 50
خلية من خاليا بوركيني .وهذا التنظيم ،9إضافة إلى السرعة
التي تنقل بها خاليا بوركيني المعلومات ،10قد يساعد الخاليا
العصبية النووية على دمج نشاط مجموعة خاليا بوركيني
بالكامل ،مع الحفاظ على الخصائص الزمنية لها في الوقت
نفسه (الشكل  ،)1إال أن هذه آ
االلية المقترحة لفك التشفير
تستدعي التدقيق التجريبي والنظري الدقيقين.
أما اللغز آ
االخر ،فيكمن في كيفية قيام المخيخ بتشفير
اتجاه حركة العين الخاطفة ،وهو ما يفسره هرتسفلد وزمالؤه
أيضا ..كل خلية بوركيني تستقبل مدخالت من أ
االلياف
ً
المتسلقة ـ وهي خاليا عصبية تبرز في منطقة الزيتونة السفلية
الموجودة خارج المخيخ في الدماغ ـ ومن ثم يُ َع ّدل نشاط
أ
االلياف المتسلقة ليتماشى مع اتجاه حركة العين الخاطفة.11
كما استخدم الباحثون عمليات المحاكاة الحاسوبية؛
الستكشاف إمكانية تحكُّم أ
االلياف المتسلقة في تنظيم
الدوائر المخيخية ،حسب الوظائف المطلوبة ،وافترضوا أن
خاليا بوركيني التي تستقبل المدخالت من أ
االلياف المتسلقة
عدل نشاطها لالتجاه نفسه تلتقي على الخاليا العصبية
الم ّ
ُ
أيضا أنهم وجدوا أنه
النووية نفسها (الشكل  .)1ومن الرائع ً
عند تمثيل هذا التنظيم ،يُشفّر نشاط خاليا بوركيني كل من
حركات العين اللحظية ،واتجاه الحركة الخاطفة ،من خالل
مساحة في قشرة الدماغ ،تمثل آلية ترميز لمجموع إشارات
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حركة أ
االطراف وسرعتها .وعلى الرغم من أن هذا التفسير
ً
تخميني بحت ،إال أنه يمكن أن يُعتبر ًّ
معقوال للغز صعب،
حال
كما يستحق التحقق التجريبي.
وبجانب دوره في التحكم الحركي ،للمخيخ دور في المهام
االدراكية؛ فالعديد من المبادئ الحسابية التي يستخدمها
إ
أيضا في
المخيخ للتنسيق الحركي هي في الغالب تُستخدم ً
االدراكية .ومن المرجح أن هناك خوارزميات أخرى
وظائفه إ
للمهام غير الحركية ،ربما تكون مخصصة لها .ومن الجدير
بالذكر أنه ال زالت هناك حاجة إلى الكشف عن آليات عمل
بعض أصعب آالت التشفير الدماغية وأروعها ،وقد يمتلك
أ
المخيخ مزايا فريدة من نوعها لتناول هذا االمر■ .
كمران خُ داخة يعمل ف ي� قسم دومينيك � ي� بوربورا لعلم
أ
االعصاب ،كلية �أل�ت أينشتاين للطب ،نيويورك ،نيويورك
أ
 ،10461الواليات المتحدة االمريكية.
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أبـحــاث أنـبـاء وآراء
فيزياء فلكية

حركات مذهلة السرعة
في قرص غبار
تم استعمال جهاز حديث ،للبحث عن كواكب؛ لدراسة منظومة شمسية يافعة حول النجم ("إيه يو
ميكروسكوبي") .وأ ّدى البحث إلى اكتشاف أنماط متحركة بسرعة في قرص غبار حول النجم.

مارشال بيرين

تتدلى في السماء الجنوبية الكوكبة النجمية
"ميكروسكوبيوم" ( ،Microscopiumالميكروسكوب)،
وهي واحدة من عدة كوكبات ثانوية ُسميت بأسماء
أجهزة علمية في القرن الثامن عشر .ومن خالل استخدام
تطورا ،رصد بوكاليتي وزمالؤه 1بوضوح أفضل
أجهزة أكثر ً
منظومة شمسية يافعة تقع ضمن تلك الكوكبة ،وتتوجه
إلى حلقة حطام غبارية حول النجم "إيه يو ميكروسكوبي"
( .)AU Micوتتوافق دقة وضوح أ
االرصاد التي أُجريت
من أ
االرض على قرص الحطام ،مع الدقة الذي تمت بها
رؤيته سابقًا من خالل تليسكوب "هابل" ،بل وتتجاوزها
دقةً في بعض أ
االرصاد .وعندما قارن الباحثون الصور
الجديدة مع بيانات تليسكوب هابل القديمة ،اكتشفوا
غيوما ،أو
عدة مناطق محلية ذات سطوع أشد ،ربما كانت ً
تجمعات من الغبار ،حيث تتحرك هذه المناطق للخارج
مبتعدة عن النجم بسرعة مذهلة ،وهذا على مسارات
توحي بأن الغيوم قد تفلت من مدى تأثير النجم ،متجهة
إلى الفضاء بين النجمي.
عاما ،أعلن فلكيون اكتشاف كوكب يدور
ومنذ عشرين ً
2
مطل ِقين بذلك ثورة ،أ ّدت إلى
،
الشمس
حول نجم يشبه
ِ
| 62

ديسمبر

| 2015

الطبعة العربية

اكتشاف آالف الكواكب ذات الخصائص المذهلة بتنوعها
خارج مجموعتنا الشمسية ،إال أن الغالبية العظمى من
تلك االكتشافات حدثت على نحو غير مباشر ،وذلك
غالبا عن طريق قياس تغيرات طفيفة في ضوء النجم
ً
المضيف ،يمكن منها استنتاج وجود كوكب.
أما التصوير المباشر أالي شيء يدور بالقرب من نجم،
فيمثل تحديًا رصديًّا ُمحبطًا .فحتى الكواكب الكبيرة التي
حجما ،تبدو أكثر خفوتًا بمئات آالف،
تناظر كوكب المشتري ً
أو ماليين المرات من النجوم المقترنة بها ،ويمكن أن تضيع
بسهولة عن نظرنا ضمن وهج ضوء النجم المتناثر ،لكن
ذلك التحدي جدير بالتصدي له ،أالنه إذا كان من الممكن
رؤية شيء مباشرة ،سيمكن بالتبعية قياس طيفه الذي يمكِّ ننا
من إجراء توصيف فيزيائي تفصيلي له .وينطبق الشيء
نفسه على حلقات الحطام الغباري ،التي يمكن أن تنجم
تبخر ُمذَ نّبات ،أو تحطُّم كويكبات تصادمي .وقد عرفنا
عن ُّ
ـ من خالل مسح السماء برمتها أ
باالشعة تحت الحمراء ـ أن
ُّ
أقراص الحطام تلك شائعة الوجود ،إال أن نسبة صغيرة
منها فحسب يمكن رؤيتها مباشرة.
قرصا من هذا
ميكروسكوبي"
يستضيف النجم "إيه يو
ً
النوع ،كان قد جرى تصويره أول مرة قبل أكثر من عقد
من الزمان .3ومقارنة بالنجوم الوسطية المعتادة ،فإن هذا

أ َّدى هذا الدليل المثير إلى أن يصبح النجم "إيه يو
"سفير" SPHERE؛
ميكروسكوبي" أحد أوائل أهداف جهاز ْ
(جهاز القياس شديد التباين لالستقطاب الطيفي للبحث
عن كواكب خارج المجموعة الشمسية؛ الشكل  ،)1وهو
جهاز غرضه البحث عن كواكب ،وذلك بعد بدء عمل
"سفير" هو
الجهاز مباشرة في عام  .2014إن جهاز ْ
منظومة تصوير متخصصة "شديدة التباين" ،مصممة
جدا" في شيلي من التصويب
لتمكين "التليسكوب الكبير ًّ
باتجاه نجم ساطع ،مع حجب ضوء ذلك النجم كله
تقريبا ،ومن ثم السماح برؤية المنطقة القريبة المحيطة
ً
به .تُستعمل في هذا الجهاز الذي تم تطويره خالل العقد
السابق مجموعة من تقنيات القياس الضوئية ،والطيفية،
والتحليلية المعقدة ،وكان الغرض منه التمكين من كشف
ضوء أكثر خفوتًا من ضوء النجم المضيف ،بما يصل
إلى مليون مرة.
يقدم بوكاليتي
منه؟
المتوقع
فير"
"س
جهاز
فهل حقق
ِّ
ْ
وزمالؤه ً
مقن ًعا على ذلك من أرصادهم للنجم
ا
إيجابي
دليال
ًّ ِ
"إيه يو ميكروسكوبي" .فبياناتهم جميلة والفتة ،وهي
تتوافق مع صور تليسكوب "هابل" من حيث وضوح
البنية الدقيقة ،وتتجاوز صور "هابل" من حيث المقدرة
على التحديق عن كثب في النجم المركزي ،إال أن ما
كان غير متوقع بالتأكيد هو ما رأوه حول النجم "إيه
يو ميكروسكوبي" ،حيث قامت غيوم الغبار المتكتل
الممتدة على معظم القرص في الجنوب الشرقي من
النجم بالتحرك مبتعدة إلى الخارج خالل السنوات القليلة
السابقة بمقدار يقع بين  3و 8وحدات فلكية لكل منها
(انظر الشكل  1من المرجع .)1
دفعت هذه النتيجة غير المتوقَّعة بالفريق إلى العودة
إلى بعض بيانات تليسكوب هابل السابقة ،وتحليلها
بمزيد من التأني .فبتحليل منفصل لمجموعتي بيانات
معا من قبل ،وجدوا أنه يمكن رؤية الحركة
كانتا قد ُضمتا ً
أيضا في بيانات تليسكوب هابل فيما بين
نحو الخارج ً
تماما أن
المفهوم
من
أنه
ومع
و.2011
عامي ،2010
ً
تدريجيا إلى خارج
دفع
ت
أن
يمكن
المفردة
الغبار
ُح ْبيبات
ُ
ًّ
المنظومة ،فإنه يُتوقَّع أن تكون تلك الحركة عملية مستقرة
نسبيا ،وليست شي ًئا يمكن أن تنتج عنه سلسلة
مستمرة ًّ
من غيوم غبار متقطعة تمتد على مسافة ظاهرية تساوي
قطر منظومتنا الشمسية ،وتتحرك نحو الخارج في أنماط
متناسقة .وإضافة إلى ذلك ..أن السرعة المرصودة تزداد
البعد الظاهري عن النجم ،من  4حتى
خطيا
تقريبا مع ُ
ً
ًّ
 10كيلو مترات في الثانية ،وأن حركة التكتالت الموجودة
في أقصى الخارج سريعة بقدر كاف الستبعاد حدوث
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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(سفير) .تم ضم
الشكل  | 1جهاز القياس شديد التباين لالستقطاب الطيفي للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية ْ
منظومة التصوير "سفير" إلى "التليسكوب الكبير جدا في شيلي" .و(سفير هو الصندوق أ
االسود الموجود في أسفل يمين الصورة).
ًّ
ْ
ْ
وقد استعمل بوكاليتي وزمالؤه 1هذا الجهاز؛ لتصوير قرص الغبار حول النجم "إيه يو ميكروسكوبي".

ويافعا ،حيث إن كتلته
قريبا
ً
النجم صغير ،وهو يعتبر ً
تساوي نصف كتلة الشمس ،ويبعد عنا بمقدار  10فراسخ
قدر عمره بحوالي  25مليون
فلكية ( 32سنة ضوئية) ،ويُ َّ
سنة .وقد أوضحت أ
االرصاد 4أنه محاط بحزام من الكواكب
الصغيرة ،قطره يساوي نحو  40وحدة فلكية (الوحدة
الفلكية هي مسافة بعد أ
االرض عن الشمس) ،ويشابه
ُ
حزام كايبر في منظومتنا الشمسية .وتؤدي التصادمات التي
تحدث من وقت إلى آخر بين تلك الكواكب الصغيرة في
قرص النجم "إيه يو ميكروسكوبي" إلى تحرير جسيمات غبار
بعيدا نحو الخارج .ولذلك الغبار
تدفعها الريح النجمية ً
الح َب ْيبات
دقيق
وهو
ا،
تقريب
القمر
كتلة ُكل َِّّية تساوي كتلة
ُ
ً
ومنتشر في حيز واسع .وعلى غرار غبار مجموعتنا الشمسية،
فإن توزيعه غير متجانس ،فالقرص حول النجم "إيه يو
فسرها البعض 8-5على
ميكروسكوبي" يحتوي على تكتالتَّ ،
أنها إشارات إلى وجود كوكب غير مرئي يستحث حركة
االجسام أ
أ
االصغر.

أنـبـاء وآراء أبـﺤــاث

مدارات مقيدة حول النجم .ويبدو أن تلك الغيوم تندفع
مبتعدة إلى الفضاء ما بين النجمي.
وافيا لما
ا
تفسير
يمتلكون
يقر الباحثون ببساطة أنهم ال
ً ً
يحدث ،ولكنهم يقدمون عدة فرضيات ممكنة ،ومنها وجود
أمواج رنين من الغبار مدفوعة بواسطة كوكب غير مرئي ،أو
وجود حطام متبقي من اصطدامات كويكبات كبيرة الكتلة،
أو وجود مادة ملفوظة من حلقة حطام ناجمة عن انفجارات
نجمية دورية ،إال أنه ال توجد أي فرضية من هؤالء ُم ْر ِضية
تماما ،لكن إحدى أ
االفكار عالية االحتمال هي أن االنفجارات
ً
النجمية تتفاعل مع مجال مغناطيسي كوكبي (منطقة تتأثر
فيها الجسيمات المشحونة بالمجال المغناطيسي للكوكب)،
أو تتفاعل مع حلقة محيطة بكوكب ،مثل تلك المحيطة
بكوكب زحل ،وحينئذ يمكن لحركة الكوكب المدارية
المتوقعة حول النجم أن تفسر االختالفات بين سرعات
الغيوم .لذلك ..فإن استقصاءات إضافية لقرص الحطام
حول النجم "إيه يو ميكروسكوبي" تمثل بالتأكيد أولوية
كبيرة لجهاز ْسفير ،حتى عندما يكون قيد االستعمال التام
لدراسة عينة كبيرة من أ
االهداف.
وجهاز ْسفير ليس الخيار الوحيد المتاح للتصوير
شديد التباين .فخالل السنوات القليلة الماضية ،غدت
أ
االجهزة من هذا النوع متوفرة في كثير من التليسكوبات

الكبيرة ،ولكل منها قدراتها وتخصصاتها .وفي الواقع،
أخيرا
جرى رصد منظومة النجم "إيه يو ميكروسكوبي" ً
"مصور الكواكب جيميني" Gemini Planet
أيضا بواسطة
ً
ِّ
 Imagerفي تليسكوب جيميني الجنوبي بدولة شيلي،9
برغم أن مجال رؤية هذا الجهاز أصغر من أن يسمح
برؤية التكتالت الخارجية عالية السرعة ،التي اكتشفها
جهاز ْسفير .وثمة منافسة إضافية تأتي من عدة أجهزة
أخرى تكشف موجات أشعة تحت حمراء أطول ً
قليال ـ
يعمل جهاز ْسفير في مجال الطيف المرئي ومجال طيف
أ
االشعة تحت الحمراء القريب ـ يمكن عندها أن تكون
الكواكب أكثر سطو ًعا ،وكذلك تكون متطلبات المنظومات
الضوئية التكيفية أقل صرامة ،لكن حتى باستعمال أحدث
أ
االجهزة وبإجراء عمليات مسح كبيرة ،فإن التحدي الكامن
جدا إلى درجة أن عد ًدا ً
قليال منها
في تصوير الكواكب كبير ًّ
فحسب يمكن أن يُرى خالل السنوات القليلة المقبلة .ومن
المرجح أن تبقى الحاالت من نوعية حالة النجم "إيه يو
ميكروسكوبي" ـ التي يمكن فيها تصوير أ
االقراص بتفصيل
كبير من دون رؤية أي كواكب محيطة ـ حالة أكثر شيو ًعا
من حاالت الكواكب التي يمكن تصويرها مباشرة .لذا ..فإن
من حسن طالع الفلكيين ،أن أ
االقراص المحيطة بالنجوم
ما زالت تنطوي على مفاجآت ،مثل أنماط الغبار سريع
الحركة حول النجم "إيه يو ميكروسكوبي"■ .
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علم المواد

قطرات ﺗتﻘافﺰ في ﻧشاط

ما الذي يمكن أن يدفع قطرة من الماء أل ْن تتقافز على سطح ما؟ يبدو أن التبخر ،ووجود سطح شديد
مجتم َعين ـ يسببان ذلك ،مع انخفاض مستوى ضغط المحيط الجوي.
الكره للماء ـ ِ

دوريﺲ فولمر ،وهانز-يورجن بات

يشير شوتزيوس وزمالؤه 1إلى ظاهرة غريبة ،تفيد بأنه
في مستويات الضغط المنخفضة ،تقوم قطرات الماء
الموضوعة على سطح شديد الكراهية لها بالقفز واالرتداد
تلقائيا .وأحيانًا ،يزداد ارتفاع االرتداد في كل مرة بشكل
ًّ
يشبه قفز العبة جمباز على الترامبولين .إن هذه النتائج
تعزز من فهمنا آ
لاللية التي يمنع بها التفاعل بين القطرات
ْ
أ
واالسطح تراكم المياه ،أو الثلج عليها.
أ
يُعتبر تراكم الثلج على االسطح مشكلة كبيرة في
المناطق الباردة ،خاصة بالنسبة إلى مجاالت الطيران
والشحن والصناعات البحرية .2وتشمل استراتيجيات تقليل
التصاق الثلج استخدام أسطح ملساء ،أو أسطح شديدة
الكراهية للماء ،إذ إن أ
االخيرة تغطيها نتوءات صغيرة،
لها طاقة بينية منخفضة ،تقلل من استقطابها للسوائل.
تسكن قطرة الماء أو الثلج فوق تلك النتوءات ،بحيث
تفصل طبقة رقيقة من الهواء 3بين الجزء أ
االكبر من الوجه
السفلي للقطرة ،وبين الطبقة المغطية للسطح (الشكل
 ،)1وتضمن منطقة التالمس الصغيرة بين الماء أو الثلج
منخفضا من االلتصاق ،إال أنه يُعتبر قويًّا
قدرا
ً
والنتوءات ً
ونظرا إلى ازدياد سعة
مكانه.
في
الثلج
بقاء
بما يكفي إال
ً
الماء أثناء التجمد ،يمكن لقطرات الماء المجمد أن تتمدد
في الفراغات بين النتوءات؛ ما يزيد من مساحة التالمس،
وق َْدر التصاق الثلج.
إذًا ،كيف يمكن لمستويات الضغط المنخفضة أن
تتسبب في بدء تقافز قطرات الماء على سطح شديد
الكراهية لها؟ اقترح شوتزيوس وزمالؤه تأثيرين ،يجب
أخذهما في االعتبار ،للرد على هذا السؤال ..أ
االول ،كما
ذُكر أعاله ،أن السطح يخفض من التصاق القطرات،
وهو ما اتضح أنه يسبب تقافزها حين تندمج قطرتان
معا؛ إذ يمكن لطاقة سطح القطرة ـ التي تُط ِْلقها عملية
ً
االندماج تلك 4ـ أن تتغلب بسهولة على طاقة االلتصاق

(تحدد طاقة السطح مدى اضطراب الروابط الناشئة بين
الجزيئات في أي سائل مع تكون أ
االسطح فيه) .أما التأثير
ُّ
الثاني ،فهو التبخر؛ فإن معدل تبخر الماء في الهواء
يحدد بق ُْدرة انتشار بخار الماء ،كما يزيد خفض
الساكن َّ
مستوى ضغط الغاز المحيط من قدر االنتشار؛ ما يؤدي
إلى زيادة معدل التبخر.
وفي دراسة شوتزيوس وزمالئه ،تم ضخ الغاز وبخار
الماء بسرعة إلى خارج حجيرة االختبار ،فتبقَّت طبقة
رقيقة من بخار الماء في الفراغ بين الوجه السفلي
للقطرات ،وبين الطبقة المغطية للسطح فقط ،إذ إن
تسرب بخار الماء من هذه المنطقة ضعيف .ولذلك..
ينشأ ضغط زائد في الفراغ ،أي أنه يصبح أعلى من
مستوى ضغط المحيط الجوي.
لذا ..يرى المؤلفون أن القطرة تتقافز فور زيادة القوة
الناتجة عن الضغط الزائد على القطرة عن قوى الجاذبية
وااللتصاق ،إال أن قوى الجاذبية المطبقة على القطرات
واحدا تقل عن قوة االلتصاق
ِّيمترا
ً
التي يبلغ قطرها مل ً
وهكذا يتطلب أ
االمر نسبة أقل من
بنحو عشر مرات؛
 %10من الضغط الزائد الكلي الالزم إالحداث التقافز؛
للتغلب على الجاذبية ،لكن بطبيعة الحال ،ال بد من
وجود الجاذبية ،كي تسقط القطرة مرة أخرى على السطح.
وحين ترتد القطرات إلى السطح ،فإنها تنتشر ،وتتحول
طاقتها الحركية إلى طاقة سطحية .يعقب هذا االنتشار
حدوث انكماش في القطرات أال ْن تصبح شبه كروية ،بينما
تتحول طاقة السطح مرة أخرى إلى طاقة حركية ،وترتد
القطرة إلى أعلى ثانيةً  .وبالنسبة إلى القطرات المليمترية،
يستغرق االنتشار واالنكماش عدة أجزاء من ألف جزء
من الثانية.5,6
وبحساب سعة بخار الماء الذي يمكن أن يمر من
خالل الفراغ بين الوجه السفلي من القطرة والطبقة
المغطية للسطح في كل وحدة زمنية ،أظهر المؤلفون
أن الضغط الزائد ينشأ تحت القطرات بشكل أسرع من

ﻗﻄﺮة ﻣﺎء
ﺳﻄﺢ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻜﺮه ﻟﻠﻤﺎء

ﺟﺰيء ﻣﺎﺋﻲ

الشكل  | 1آلية تقافز القطرات .يشير شوتزيوس وزمالؤه 1إلى أنه عند مستويات ضغط المحيط الجوي المنخفضة ،يمكن لقطرات
أ
تلقائيا .وافترض
الماء أو الثلج الموضوعة على االسطح شديدة الكره للماء (المغطاة بنتوءات ميكرومترية كارهة للماء) أن تتقافز وترتد ًّ
آ
الباحثون أنه حين تتالمس القطرة مع السطح ،تتسرب جزيئات بخار الماء االتية من القطرة بشكل أبطأ بكثير من الفراغ الموجود
بتسربها من أي مكان آخر .وعندها يعلو مستوى الضغط في هذا الفراغ عن مستويات ضغط
تحت الوجه السفلي للقطرة ،مقارنة ُّ
قوى ترفع القطرة أالعلى (في اتجاه أ
االسهم)( .الصورة مقتبسة من المرجع ).9
المحيط الجوي؛ ما يتسبب في نشوء
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الزمن النموذجي لتالمس القطرة مع السطح بحوالي عشر
مرات .ويولد الضغط الزائد قوة رافعة للقطرة ،تضاف إلى
القوة الناتجة عن تحول طاقة السطح إلى طاقة حركية
االضافية أن
أثناء االنكماش ..ومن ثم ،يمكن لهذه القوة إ
تزيد من االرتفاع االرتدادي للقطرة ،حتى تبلغ االرتفاع
أ
االقصى بعد عدة قفزات.
وفي مستويات ضغط المحيط الجوي المنخفضة بما
يكفي ،يمكن أن تنخفض درجة الحرارة داخل قطرة الماء
تجمدها ،نتيجةً للتبريد الناتج عن عملية
إلى ما دون درجة ُّ
التبخر .7ويشير شوتزيوس وزمالؤه إلى أن التقافز يمكن
أيضا عن طريق تجميد قطرات الماء تلك المبردة
أن يُ َحفَّز ً
بشكل مفرط ،حيث يتسبب إطالق الحرارة الكامنة عن طريق
التجميد في ارتفاع مفاجئ لمستوى الضغط ،وعندها تقفز
بعيدا عن الطبقة المغطية للسطح.
القطرة ً
تسمى ظاهرة تقافز القطرات "اليدنفروست"
( ،)Leidenfrostويمكن مالحظتها مع انسكاب ماء على
مقالة ساخنة ..فإن اقتراب قطرات أي سائل من سطح
صلب ساخن يؤدي إلى نشوء طبقة من البخار تحت
القطرات ،يَ ُحول دون حدوث تالمس فعلي مباشر بين
ونموذجيا ،تبدأ القطرة على الفور
السائل والسطح.
ًّ
بالتأرجح والدوران ،إال أنه يمكن تعديل توقيت حدوث تلك
العملية بدقة ،عن طريق ضبط التوقيت الذي يتم عنده
تنفيس ضغط المنظومة .كما ينتج تأثير "اليدنفروست"
المحدث في درجات الحرارة بين القطرة
ً
أيضا من الفرق ُ
والسطح ،في حين يحدث التقافز بسبب ف َْرق في مستويات
أيضا ،يتحكم
الضغط ،تولِّده القطرة ذاتها.
ونموذجيا ً
ًّ
تبدد اللزوجة (أي تحويل طاقة
القصور الذاتي وعملية ُّ
سطح السائل وطاقته الحركية إلى طاقة داخلية) في ارتداد
القطرات من على السطح شديد الكره للماء ،إال أن عملية
التقافز تحدث بسبب قوة تتزايد بانتظام ،تعمل على
السطح السفلي من القطرة.
أيضا على السطح السفلي للقطرة
تعمل قوة أخرى ً
أثناء االرتداد والهبوط المسطح ،8وهي ظاهرة تحدث
حين تصطدم القطرات مع أ
االسطح شديدة الكره للماء،
المصنوعة من مجموعة من النتوءات المدببة التي تفصلها
مسافات تبلغ أجزاء من المليمتر .وأثناء الهبوط المسطح،
تخترق القطرات التي تضرب السطح مجموعة النتوءات،
بينما تنتقل الطاقة الحركية إلى طاقة بينية .ومن ثم،
تتحرك القطرات إلى أعلى ـ إلى خارج مجموعة النتوءات
ـ بحركة شعرية ،بينما تتحول الطاقة البينية مرة أخرى إلى
بعيدا عن السطح
طاقة حركية؛ وعندئذ ،تقفز القطرات ً
تماما.
بشكل مسطح ً
تقوم عمليتا التقافز واالرتداد المسطح بخفض زمن
تالمس القطرات المرتدة ،مقارنةً بعملية االرتداد التي
تحدث على سطح عادي .6وخالفًا لالرتداد المسطح ،من
المتوقع أن يحدث التقافز مع مجموعة عريضة ومتنوعة
من أ
االسطح ،طالما بقي الفراغ تحت القطرة رقيقًا (بحيث
أ
يكون أصغر من قطر القطرة الواحدة بمئة مرة على االقل،
عند مستوى ضغط حوالي  0.05بار) .أما إذا كان الفراغ
جدا ،فسيتسرب بخار الماء بسرعة كبيرة ،ال تسمح له
كبيرا ًّ
ً
بإحداث تأثير ..كما أن الضغط الزائد في السطح الخشن
عاليا بما يكفي.
لن يكون ً
ورغم أن مالحظات شوتزيوس وزمالئه تبدو مدهشة،
عمليا
إال أن تخفيض ضغط المحيط الجوي ليس أسلوبًا ًّ
لمنع تراكم الجليد في المناطق الخارجية .وحتى بالنسبة
إلى المناطق أ
االصغر ،تُستهلك الكثير من الطاقة لتخفيض
ضغط المحيط الجوي .وإضافةً إلى ذلك ..يؤدي التبخر إلى
جدا ،بحيث تتوقف عن الحركة..
أن تصبح القطرات صغيرة ًّ
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أي من التجارب
برغم أن االرتداد لم يستمر إلى ما ال نهاية في ٍّ
أ
االخرى الخاصة باصطدام القطرات.
ومع ذلك ..بَ َّين المؤلفون بوضوح أنه بإمكان التجارب
البسيطة أن تسفر عن نتائج مثيرة للدهشة .ويُعتبر تطبيق
الضغط السالب على نظام ما هو الطريقة أ
االكثر شيو ًعا
ٍ
وغالبا ما تُستخدم في المختبرات
لتحسين التبخر،
ً
الكيميائية ،والتقنية.
آ
أن
والسؤال الذي يفرض نفسه االن هوَ :م ْن كان يتصور ْ
ت َ ْن ُتج عن القطرات تلك الديناميكة المذهلة؟ ■
دوريس فولمر ،وهانز-يورجن بات يعمالن ف ي� معهد
ماكس بالنك أالبحاث البوليمر ،ف ف
ماي�  ،55128ألمانيا.
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فيزياء نانوية

أدوات مجهرية لمحاكاة
االحتكاك

أ
ُحدثها أشعة الليزر ـ في الكشف
تُستخدم اليونات الباردة التي تنزلق عبر أنماط الطاقات الدورية ـ التي ت ِ
العلْم الفيزيائي وراء الحتكاك الجاف بين البلورات .وتُعتبر التجارب التي ل تتضمن أكثر من ستة
عن ِ
أيونات كافية لستكشاف نطاق واسع من قوى الحتكاك.

دافيدي مانديلي ،وإريو توساتي

تعود دراسة االحتكاك إلى قرون مضت ،إال أنها ال تزال
موضوعا حيويا للبحث .وتتمحور المشكلة أ
االساسية
ً
ًّ
أ
لالحتكاك الناتج عن االنزالق الجاف بين االجسام
المقاومة للحركة الجانبية النسبية
الصلبة حول القوة
ِ
أالسطح البلورات المتالمسة ،حيث يلغي التباعد الدوري
بين ذرات تلك البلورات التعقيد الذي تطرحه الطبيعة
المبهمة أ
لالسطح العادية غير البلورية .وما أ ّدى إلى إثارة
هذا الموضوع هو دراسات النظم النانومترية ،من خالل
أدوات تَستخدم أطرافًا نانوية ،إضافةً إلى نظرية عدم
ومؤخرا استخدام أدوات
التوازن والمحاكاة الحاسوبية،
ً
اصطناعية لمحاكاة االحتكاك .1وقد استقرأ بيلنسكي
وزمالؤه ،2وجانجلوف وزمالؤه 3االقتراحات النظرية السابقة
في كتاباتهم في دوريّتي "ساينس" ،و"نيتشر فيزيكس"،6-4
وقدموا أدوات لمحاكاة االحتكاك ،تقوم على أ
االيونات
المح َت َجزة ،التي تنزلق على الشبكات الضوئية ،وهي أنماط
الطاقات الدورية التي تنتج عن تداخل أشعة الليزر.
وبرغم أن االحتكاك الجاف هو مشكلة معروفة ،إال
تقدم كاف حياله بعد ،نتيجةً لندرة النظم
حرز ُّ
أنه لم يُ َ
التجريبية المناسبة ،واقتصار نظرية حركات االحتكاك في
الغالب على المحاكاة الحاسوبية ،التي تُعد ً
حيا ـ
تمثيال ًّ
لكن غير مكتمل ـ لظاهرة االحتكاك المعقدة بين أسطح
أْ
االجسام الصلبة الحقيقية .ويبدو أن أغلب ما فهمه
العلماء عن االحتكاك يعتمد على نماذج للطاقات الدورية،
بسيطة وأحادية البعد ،مثل نموذج المنزلق المفرد "براندت-
توملنسون"  ،)PT(7ونموذج السلسلة المنزلقة "فرينكل-
كونتوروفا" .)FK(8

يوضح نموذج " "PTتحول االحتكاك االرتجاجي ـ كالذي
ينشأ من الحركة المتقطعة إالصبع الطباشير على السبورة ـ
تموجات السطح؛ كما يصف
إلى انزالق سلس ،بينما تقل ُّ
أيضا مسار التحول من قوة االحتكاك الكبيرة مع سرعات
ً
االنزالق العالية إلى قوى احتكاكية متناهية الصغر (انزالق
جدا .9,7وفي حالة خاصة
حراري) عند السرعات المنخفضة ًّ
من الشبكات غير المتطابقة ،يصف نموذج " "FKالتحول
من وضعية الحركة معدومة االحتكاك (فائقة االنزالق) إلى
حالة االنزالق االحتكاكي االرتكازي (وهو نظام يتطلب قوة
كبيرة الزاحة الشبكة ،ودفعها إلى أ
االمام).
إ
نجحت تلك النماذج في تقديم توصيف لكيفية تأثير
خصائص معينة ،مثل التمويجات ،ودرجة الحرارة،
والسرعة ،وتطابق شبكات المواد المتالمسة على االحتكاك،
كما تحدد قدره .ومن حيث المبدأ ،يمكن أن تسمح تلك
المعلومات للباحثين أن يسيطروا على قوى االحتكاك ،أ
االمر
المطلوب في كثير من البيئات العملية .وبرغم الخلفية
9-7
أي من هذه النماذج
النظرية القوية  ،لم يتم اختبار ٍّ
بعد ..وتلك هي مهمة أدوات المحاكاة.
إن أدوات المحاكاة الخاصة ببيلنسكي وزمالئه،
وجانجلوف وزمالئه مبنية على سالسل قصيرة من الذرات
المتأينة المحتجزة ،التي تُجبر على االنزالق تحت تأثير
مجال كهربائي ،عبر شبكة ضوئية ينتجها الليزر (الشكل
 .)1قد تبدو هذه التقنيات غامضة ،إال أنها دقيقة وقوية،
نظرا إلى إمكانية التعديل المرن للمتغيرات فيها عبر نطاق
ً
واسع ،مثل درجة الحرارة ،وسرعة وتباعد الذرات ،وطول
السلسلة ،وقوة طاقة الشبكة.
في هذا السياق ،عرض جانجلوف وزمالؤه تجارب تحتوي
على واحد أو اثنين من أ
االيونات التي تنزلق عبر شبكة ضوئية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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اﻷﻳﻮن

اﻟﻘﻮة

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

الشكل  | 1سلسلة من أ
المحتجزة في الشبكة .يدرس بيلنسكي وزمالؤه ،2وجانجلوف وزمالؤه 3االحتكاك الناتج عن االنزالق
اليونات
َ
المتعرجة فيها عن طريق أشعة الليزر المتعاكسة .وقد ق ََّد َمت
القسري أاليون واحد أو أكثر ،عبر الشبكات الضوئية التي تنشأ الطاقة
ّ
تجاربهم البسيطة اختبارات معيارية لنماذج االحتكاك طويل أ
االمد ،خاصة باالنزالق على السطوح البلورية (مقتبس من المرجع .)2

تحاكي نموذج " "PTبشكل يقترب من الكمال .وفي تجارب
أ
االيون الواحد ،أوضح المؤلفون أنه حتى في درجات الحرارة
جدا ،التي تُقاس بالميكرو كيلفن ،هناك سرعة
المنخفضة ًّ
حدية ،تتالشى قوى االحتكاك بين أ
االيون المنزلق والشبكة
الضوئية عند السرعات أ
االقل منها ..وهو ما يتماشى مع
أ
نظرية الديناميكا الحرارية .أما مع السرعات االعلى ،فينشأ
االحتكاك االرتجاجي ،ويتزايد بمعامل أعلى من  100مع
تزايد السرعة أكثر فأكثر.
إن أي تجربة قائمة على بلورات حقيقية ال تستطيع
ّ
االمتداد عبر هذا النطاق الواسع من قوى االحتكاك
والسرعات المختلفة .وعلى الرغم من أن الكثير من
استنتاجات المؤلفين كان مصدره المحاكاة العددية ،7إال
أن أ
االدوات المستخدمة للمحاكاة تفوقت على المحاكاة
أ
العدديةً ،
فمثال ..تعيد االدوات الجديدة طرح فكرة
اعتماد االحتكاك على السرعة ،المتوقعة نظريًّا ،بشكل
أكثر دقة.10
ولكي نتمكن من محاكاة نموذج " "FKبشكل واف،
سيحتاج المرء إلى سلسلة أيونية طويلة غير متناهية،
ً
بدال من أيون وحيد؛ فقد استخدم بيلنسكي وزمالؤه
مكونة من ما بين أيونين ،وستة أيونات
قصيرة
سالسل
َّ
فقط ،منزلقة على شبكة ضوئية ..فهل يمثل ذلك خطوة
تماما ..فبضبط المسافات
صغيرة نحو ذاك الهدف؟ ليس ً
أ
يعدل المؤلفون مقدار عدم التطابق بين
بين االيوناتِّ ،
السلسلة وتموجات الطاقات الدورية الخاصة بالشبكة ،ما
يؤثر على االحتكاك الذي يقيسونه بشكل كبير.
وبعد رصد القدر العالي من االحتكاك الموافق للتطابق
انخفاضا
المثالي بين السلسلة والشبكة ،الحظ بيلنسكي وزمالؤه
ً
حا ًّدا بالتزامن مع زيادة أحد المعامل المتحكِّمة في مدى عدم
التطابق بين السلسلة والشبكة .ويعكس هذا االتجاه تطور
االحتكاك ،من احتكاك ارتكازي قوي إلى حالة انزالق ،أو حتى
انزالق فائق ،وهي الحالة التي ال تُبلَغ إال مع انخفاض كثافة
تحدد تغير
القوى الكامنة في الشبكة إلى ما دون القيمة التي ِّ
الحالة ،ما بين انعدام االحتكاك ،واالنزالق االحتكاكي االرتكازي
"تحول أوبري").11
(وهو ما يُعرف باسم ُّ
"تحول أوبري" مثار اهتمام ،وهو ما ح ّفزته
أضحت دراسات أ ُّ
نظمة ذات السالسل أ
االيونية الطويلة.12,4
الدراسات النظرية لال
ومن المتوقع أن تثير دراسة هذا التحول في أ
االنظمة ذات
السالسل القصيرة ـ كتلك التي استخدمها بيلنسكي وزمالؤه،
ً
وإجماال ،فالمدهش حقًّا
وجانجولف وزمالؤه ـ اهتماما أكبر.
هو ذلك الكَم الذي يمكن ًمعرفته عن فيزياء أ
االنظمة ذات
ّ
السالسل الطويلة غير المتناهية ،من خالل الدراسات التي
قليال من أ
تتضمن عد ًدا ً
االيونات.

دائما ،تعلِّمنا التجارب أكثر مما نتوقع.
وكما هو الحال
كما تساعد التقنيات ًالواضحة ـ مثل أدوات محاكاة أ
االيون
البارد ،التي كُتب عنها في هاتين الورقتين البحثيتين ـ على
فهم التعقيد الذي يكمن وراء أبسط أنواع االحتكاك ،الذي
يتضمن حفنة من أ
االيونات.
13
قال عا ِلم الفيزياء فيليب وارن أندرسون ذات مرة " :العدد
أ
حدث الفرق" ..لكن في هذه الدراسات ،يمكن أن يواجه
االكبر يُ ِ
أ
المرء هذا القول المأثور بأنه في بعض االحيان يمكن للعدد
أ
حدث الفرق في النهاية■ .
االقل أن يُ ِ
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علم الكهرباء الضوئية

ﺿﻮء عشﻮاﺋي ﺑمالمﺢ
لﻌبة "سﻮدوكﻮ"
تم استخدام طريقة ذكية لفرض نمط معين على طور شعاع ليزر ..ليس عشوائ �يا عند كل نقطة فحسب،
بل يعتمد كذلك على المعلومات المختزنة في بق ّيته.
توني أيﺸلكراوت ،وأليكساندر سزاميت

إن
تخي ْل نفسك موجو ًدا داخل سيارتك في زحام مروريّ .
َّ
يحدد خياراتك هو السيارة التي أمامك مباشرة فقط؛ فإذا
ما ِّ
كانت تتحرك ببطء ،سيكون عليك أن تقود ببطء ،وإذا توقفت؛
أيضا .ورغم ذلك ..تظل قراراتك مستقلة عن
فستتوقف أنت ً
قرارات السائقين آ
االخرين ِمن حولك .لتلك المالحظة تبعات
فيزيائية عميقة ..إذ تؤدي إلى التمييز بين فئتين من أ
االنظمة
الفيزيائية العشوائية ،هما :النظام الماركوفي ،والنظام غير
الماركوفي (نسبةً إلى عا ِلم الرياضيات أندريه ماركوف.)1
تعد االختناقات المرورية من أ
االنظمة الماركوفية ،وكذلك
َُ ّ
الضوء ذو التوزيع المكاني العشوائي للكثافة والطور .يذكر
فيشر وزمالؤه 2في بحث نُشر في دورية "فيزيكال ريفيو
ليترز"  Physical Review Lettersأول عرض تجريبي لضوء
ذي نظام غير ماركوفي.
يتحدد سلوك كل عضو في أ
االنظمة الماركوفية من
االقرب فقط .أما في أ
قبل جيرانه أ
االنظمة غير الماركوفية،
َِ
أ
فيعتمد كل عضو على سلوك النطاق االوسع ،أو حتى
النظام ككل .وإلى آ
االن ،أُنشئت المجاالت الضوئية ذات

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

التوزيعات المكانية العشوائية الطور في الشكل الماركوفي
فقط ،باستخدام عمليات مثل التشتيت في أوساط ضوئية
3
نهجا بار ًعا لدمغ
ناشرة للضوء  .واستخدم فيشر وزمالؤه ً
تماما في كل
الطور ،لخلق مجال ضوئي له طور عشوائي ً
باالضافة إلى طبيعة عشوائية محلية ،ال
نقطة مكانية ،إ
يتم تحديدها عن طريق النقاط أ
االقرب المجاورة فقط،
أ
أيضا.
بل المناطق االبعد ً
صاغ ماركوف نظريته الرائدة ،آخذً ا في الحسبان
ديناميكيا؛ إذ شكّل طريقة
النظم العشوائية التي تتطور
ًّ
للتعامل مع إحدى
»ﺛﻢ دمﻎ الباحﺜين ﻧمﻂ السمات المهمة الخاصة
مﻌين للطﻮر على ﺷﻌاع بها ،وهي أن حاالت
المخزنة
النظام السابقة
من الليﺰر ،متﻮافﻖ مﻊ
َّ
في "ذاكرته" تؤثر على
الحلﻮل الﻌددية ﻷلﻐاز
السﻮدوكﻮ المتداخلة« .حاالته المستقبلية .أدرك
ماركوف أنه في النظم
التي ال تملك ذاكرة ،يمكن توقُّع أ
االحداث المستقبلية
على أساس حالة النظام الراهنة فقط ،حيث إن الخاصية
المميزة للعملية الماركوفية هي أن الماضي والمستقبل
الطبعة العربية |
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الشكل  | 1ضوء غير ماركوفي .استخدم فيشر وزمالؤه 2ألغاز السودوكو المتراكبة؛ لدمغ نمط طور مكاني غير ماركوفي على شعاع
مال الباحثون خانات المربع العلوي أ
من الليزر باستخدام جهاز يعرف باسم معدل الضوء المكاني ( .)SLMأ
االيسر من المصفوفة
ّ
ُ
أ
بمعلومات خاصة بالطور ،تتوافق مع أرقام لغز سودوكو محلول (من نوعية ( ،)9 × 9مبينة باللون االزرق) ،ثم زحزحوا إطار اللغز
إلى أ
االسفل (أو إلى اليمين) بمقدار ست خانات ،وقاموا بتعبئته بنمط طور يتوافق مع حل اللغز في موقعه الجديد ،الذي يتضمن
أ
أ
أرقامأ من الصفوف الثالثة السفلية (أو االعمدة الثالثة في أقصى اليمين) من الحل االول (الحلول الجديدة مبينة باللون الزهري).
ً
أ
أ
أيضا
في هذه العملية ،ال يعتمد الرقم الموجود في كل خانة على االرقام الموجودة في الخانات االقرب فقط ،بل يعتمد ً
االرقام الموجودة في جميع الخانات أ
على أ
االخرى في لغز السودوكو الموافق له ،ما يعني أنه نمط غير ماركوفي ،بعكس النمط
أ
الماركوفي للتوزيع العشوائي الكامل لالرقام (غير مبين هنا).

مستقالن عن بعضهما البعض .وتشمل أ
االمثلة على ذلك
حركة الغبار المتطاير في الهواء ،وسلسلة القرعات التي
تتم باستخدام عملة معدنية ،وخوارزمية ترتيب الصفحات
( )PageRankالتي يستخدمها محرك البحث "جوجل" .كما
يمكن تعميم الخاصية المميزة للعملية الماركوفية على
أ
االنظمة ذات التوزيعات المكانية العشوائية ..فاالزدحام
أ
المروري أحد أبسط االمثلة على ذلك.
وكمثال على عملية عشوائية غير ماركوفية ،تخيل َج َّرة
تحتوي على كرتين حمراوين ،وواحدة زرقاء ،وعلى مدار
يوميا ،وال
ثالثة أيام متتالية ،تُؤخذ كرة واحدة من الجرة
تستبدل .وبالتالي ،فإن أُخذت من الجرة كرة حمراء ًّ أ
باالمس،
ُ
ْ
غدا سيتبقى لدينا كرة
أن
المؤكد
فمن
اليوم،
الزرقاء
والكرة
ً
حمراء فقط ،إذا ما وضعنا في االعتبار أ
االحداث التي أثّرت
على حالة الجرة اليوم وأمس؛ ما يعني أن الكرة المأخوذة
غدا ال تعتمد فقط على تلك المأخوذة اليوم ،لكن تعتمد
ً
المرات السابقة.
ً
أيضا على ما أُخذ في ّ
ولتوليد ضوء ذي توزيع مكاني غير ماركوفيَ ،ع َّدل فيشر
وزمالؤه نمط طور عرضي لشعاع من الليزر باستخدام
عدل الضوء المكاني ()SLM؛ وهو
جهاز يُعرف باسم ُم ّ
بمثابة مصفوفة من خاليا بلورات سائلة ،تشبه شاشة
الكمبيوتر ،ثم دمغ الباحثون نمطًا معي ًنا للطور على شعاع
من الليزر ،متوافقًا مع الحلول العددية أاللغاز السودوكو
نظما غير ماركوفية
المتداخلة ،التي اختيرت لكونها تمثل ً
(الشكل .)1
بدأ فيشر وزمالؤه هذه العملية عن طريق ملء المربع
أ
معدل الضوء المكاني
العلوي االيسر من مصفوفة ّ
بمعلومات خاصة بالطور ،تتوافق مع أرقام لغز سودوكو
محلول (من نوعية  .)9 × 9ومن ثم ،أزاحوا حدود إطار
أفقيا ،وحلُّوا
أسيا ،أو ًّ
اللغز بعدد معين من الخانات ،ر ًّ
عدلوا طور معدل
كما
اللغز الجديد في الموقع الجديد،
ّ
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الضوء المكاني بالتبعية .أُعيد تكرار هذه العملية ،حتى
أ
امتالت مصفوفة معدل الضوء المكاني بالكامل بمعلومات
عشوائيا بنظام غير ماركوفي.
موزعة
خاصة بالطورَّ ،
ًّ
دمغ طور الضوء المولد بهذه الطريقة يُ َع ّد عملية
ّ
إن ْ
المتضمنة
المعلومات
تعتمد
ال
حيث
ماركوفية،
غير
ُ

في إحدى خانات معدل الضوء المكاني على محتويات
أ
أيضا على محتويات
الخانات االقرب فقط ،لكنها تعتمد ً
أ
جميع الخانات االخرى في إطار لغز السودوكو الموافق
لها .وأحد الجوانب الرائعة لما قام به الباحثون هو أنهم
استخدموا ُمعامل ضبط للسيطرة على عدد الخانات التي
يمكن أن تتزحزح بها إطارات السودوكو .وباستخدام هذا
المعيار ،استطاع الباحثون دراسة االنتقال بين الضوء
المنتظم ،والضوء غير الماركوفي ،من خالل تغيير نمط
المدمغ من نمط يتوافق مع ألغاز السودوكو
الطور ُ
المنتظمة بشدة (المتراكبة بشكل كبير) إلى تسلسل
عشوائي من أ
االلغاز المستقلة.
أظهر بحث فيشر وزمالئه أن الضوء ذا التوزيع المكاني
غير الماركوفي يمكن أن يتولد بطريقة مرنة للغاية،
باستخدام نظام بسيط وسريع .وتم ِّهد هذه النتائج
الرائعة الطريق نحو توليد أنواع جديدة من أ
االشعة
الضوئية "النمطية" ،حيث يمكن لخصائص معينة ،مثل
الكثافة ،أو االستقطاب أن تُستخدم لتخزين المعلومات.
كما يمكن أن تساعد هذه التقنية العلماء في فهم
بشكل أعمق .وإضافةً إلى ذلك..
العمليات غير الماركوفية ٍ
يمكن أن يشكل "نهج السودوكو" هذا استراتيجية عامة لبناء
النظم البصرية أو غيرها من أ
االنظمة ذات الذاكرة المكانية
ُ
للخصائص غير الماركوفية ،الواضحة بشكل فريد■ .
�
تو� أيشلكراوت ،وألكساندر �
�اميت يعمالن ف ي� معهد
�
ف
الف�ياء التطبيقية ،مركز � يآ� لعلوم الكهرباء الضوئية،
ي
جامعة ينا 07749 ،ينا ،ألمانيا.
االلكترونيalexander.szameit@uni-jena.de :
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حمﺾ نووي ريبي ﻏير ُم َﺸ ﱢﻔر

مﻀـاد حيـﻮي يﺨـدع
ًّ
ﺟﺰيﺌيـا
مفتـاحً ا
كشَ ف مسح أُجري على المركّبات التي تعرقل أحد مسارات التخليق الحيوي في البكتيريا عن مضاد حيوي
الم ْمرض ،ومن ثم يعوق نموه.
رئيس ،يستهدف
مفتاحا جزيئ �يا في بنية حمض نووي ريبي ُمنظّم في ُ
ً
توماس هيرمان

تم ِّثل أعمال سلمان واكسمان ـ أخصائي الكيمياء الحيوية
أ
واالحياء المجهرية ـ بداية العصر الذهبي الكتشافات
المضادات الحيوية ،الذي امتد من عام  ،1940حتى
عام  .1960صاغ واكسمان مصطلح "مضاد حيوي" ،وكان
أول َمن استخدم المسح المنهجي؛ الكتشاف المضادات
البكتيرية الرئيسة .1وقد أثمرت الجهود التي بذلها في
طبيعيا ،أبرزها
مختبره عن أكثر من  20مضا ًّد حيويًّا
ًّ
الستربتومايسين في عام  ،1943وهو أول عالج فعال

لمرض السل .2وبفضل هذا االكتشاف ،حصل واكسمان
على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام .1952
االدوية أ
كما استرعت بحوثه انتباه علماء شركة أ
االمريكية
"ميرك"  ،Merckوساعد التعاون الالحق بينهم على تطوير
الستربتومايسين لالستخدام الطبي .آ
واالن ،يقدم هاو
3
حاليا بالمختبرات البحثية في الشركة،
وزمالؤه  ،العاملون ًّ
جديدا ،تم اكتشافه باستخدام عملية
ئيسا
ً
مضا ًّدا حيويًّا ر ً
تطوير محنكة لنهج مسح يعتمد على النمط الظاهري ،كان
واكسمان هو َمن طرحه.
وبعد مرور سبعة عقود على أبحاث واكسمان ،تضاءل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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فيض المضادات الحيوية طبيعية المنشأ ..أ
والسباب
مختلفة ،4بقي عدد قليل فقط من الشركات نشطًا في هذا
الملحة إلى عوامل جديدة
المجال ،برغم الحاجة الطبية
ّ
في مواجهة زيادة مقاومة المضادات الحيوية المتاحة.5
وبذلك ،فإن توصل هاو وزمالئه إلى هدف دوائي جديد -
متمثل في حمض نووي ريبي غير ُم َشفِّر ( ،)ncRNAيوجد
في البكتيريا  -يعد نقطة مضيئة.
تتضمن عملية المسح المعتمدة على النمط الظاهري
إدخال مركّبات اختبار في المزارع البكتيرية ومراقبة
(تحديدا نمطها
التغيرات الطارئة على خصائص الخاليا
ً
الظاهري) .ومنذ زمن واكسمان ،كانت أبسط عملية مسح
ظاهري للنشاط المضاد للبكتيريا تتمحور حول البحث
عما يثبط النمو ،إذ إن موت الخاليا هو النمط الظاهري
االعنف ،أ
أ
واالسهل في القياس .لذا ..وضع هاو وزمالؤه
أ
طريقة مسح أكثر دقة ،تستجوب إحدى المسارات االيضية
البكتيرية ..فخالفًا للبشر ،تستطيع البكتيريا تخليق أ
االيض
المسمى "ريبوفالفين"  -أو "فيتامين ب - "2وهو المادة
التي تنشأ منها العوامل المساعدة المطلوبة في العديد
االنزيمية (أبرزها الفالفين وحيد النوكليوتيد
من التفاعالت إ
( .))FMNوتصبح الجينات المسؤولة عن عملية تخليق هذا
أ
االيض ضرورية ،حين ال تتمكن البكتيريا من الحصول عليه
من بيئتها المحيطة .وبذلك ..افترض الباحثون أن المركّبات
المضادة للبكتيريا ،التي يمكن عكس تأثيرها المثبط للنمو
عن طريق إضافة الريبوفالفين إلى المزارع البكتيرية
رشح كمثبطات لمسار التخليق الحيوي للريبوفالفين
س ُت ّ
(الشكل 1-أ) .ومن ثم اختبروا نحو  57,000جزيء صغير
اصطناعي ،حتى توصلوا إلى جزيء الريبوسيل (،)ribocil
االعاقة االنتقائية لعملية
الذي يقتل البكتيريا عن طريق إ
التخليق الحيوي تلك.
ولتأكيد صحة آلية عمل الريبوسيل المقترحة ،أظهر هاو
وزمالؤه أن الريبوفالفين قد اس ُت ِنفد من البكتيريا المعالجة
بالمركّب .ففي الفئران المصابة ببكتيريا ُم ْمرضة ،أدى
العالج بالريبوسيل إلى إنقاص تركيز البكتيريا بأكثر من
 1,000ضعف ..وكانت تلك بداية واعدة.
ومن ثم ،تابع الفريق العمل نحو تحديد الهدف
الجزيئي للريبوسيل عن طريق عزل المستنسخات البكتيرية
التي صارت مقاومة له أثناء تعرضها طويل أ
االمد لتركيزات
ِ
تحت المميتة ،وكذلك وضع تسلسل الجينوم الخاص
بها .وهنا تحول ما بدا في البداية وكأنه عملية روتينية
عادية إلى أمر مثير ،حين ُوجد أن البكتيريا المقاومة بها
طفرات في امتداد غير ُمشفِّر من الجينوم ،ما يوحي بأن
الريبوسيل يعرقل إحدى آليات تنظيم الجيناتً ،
بدال من
تثبيط بروتين معين .وأدى المزيد من االستقصاء لموقع
هجوم الريبوسيل إلى توصل الباحثين إلى كونه يقع في
الم َشفِّر
جزء عالي التنظيم في
الحمض النووي الريبي غير ُ
( ،)ncRNAباعتباره مصدرا أ
لالحداث المتتالية التي تشير
ً
إلى موقع بداية عملية الترجمة في الحمض النووي الريبي
المرمز إالحدى إنزيمات سينثيز الرئيسة
المرسل (ِّ ،)mRNA
في مسار التخليق الحيوي للريبوفالفين.
وقد اتضح أن هذا الجزء المرتبط بالريبوسيل يرتبط
بالفالفين وحيد النوكليوتيد في الحاالت العادية ،وأن الموقع
بمثابة "مفتاح ريبي" (وهو المصطلح المستخدم لمناطق
الحمض النووي الريبي التي تغير بنيتها حين ترتبط بها ربيطة
ما)( ،الشكل 1-ب) .وعملية ربط الفالفين وحيد النوكليوتيد
بالمفتاح الريبي تثبته في شكل معين يمنع وصول آليات
النسخ والترجمة ،ما يعوق التعبير عن إنزيم سينثيز .ولذا..
آ
للحد من إنتاج المزيد من
توفر هذه االلية وسيلة للبكتيريا ّ
الريبوفالفين ،وبالتبعية الريبوفالفين وحيد النوكليوتيد ،عند
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أيضيا لتصنيع الريبوفالفين ،وهو
الشكل  | 1إعاقة مسار أيضي تكشف عن مضاد حيوي .أ ،تَستعمل البكتيريا
ً
مسارا ًّ
بحث هاو وزمالؤه 3عن مثبطات
المحيطة.
متاحا في البيئة
جزيء يشارك في كثير من التفاعالت إ
َ
االنزيمية ،حين ال يكون ً
لهذا المسار عن طريق تحديد مركبات يمكن إضعاف نشاطها المضاد للبكتيريا من خالل إضافة الريبوفالفين .ب ،كشف
المسح عن الجزيء االصطناعي "ريبوسيل"  ribocilكمثبط انتقائي لعملية التصنيع الحيوي للريبوفالفين .ويذكر الباحثون أن
يرمز
الريبوسيل يرتبط بجزء تنظيمي  -يُسمى "مفتاح ريبي"  -في منطقة غير ُمشفِّرة من الحمض النووي الريبي المرسل ،الذي ِّ
إنزيم سينثيز المشارك في تصنيع الريبوفالفين .ويرتبط المفتاح الريبي عاد ًة بالفالفين وحيد النوكليوتيد ( ،)FMNوهو بمثابة
أيضي يصنع من الريبوفالفين؛ إذ يحفز هذا االرتباط تغير بنيوي في المفتاح الريبي ،يمنع التعبير عن إنزيم سينثيز ،وبالتالي
يوقف تصنيع المزيد من الريبوفالفين عند توفر كمية كافية من الفالفين وحيد النوكليوتيد .ج ،برغم اختالفه البنيوي الكبير
أيضا بهذه المنطقة ،خاد ًعا المفتاح ،ليوقف تصنيع الريبوفالفين ،وليحرم
عن الفالفين وحيد النوكليوتيد ،يرتبط الريبوسيل ً
االيضي أ
البكتيريا من هذا أ
االساسي الذي تحتاجه.

توفر كميات كافية من العامل المساعد .ومن خالل االرتباط
بالموقع نفسه ،يخدع الريبوسيل المفتاح الريبي ليستجيب،
معرقال إنتاج الريبوفالفين ،ومجردا البكتيريا من ناتج أ
ً
االيض
ِّ ً
أ
االساسي الذي تحتاجه.
وبهذا الدليل المثير ،استخدم الباحثون عملية تصوير
البلورات أ
باالشعة السينية اللتقاط صورة خاطفة للريبوسيل
أثناء ارتباطه بالمفتاح الريبي ..فمثل تلك المعلومات
البنيوية تسهم في تحسين النشاط المضاد للبكتيريا
الخاص بمشتقات الريبوسيل ،من أجل استخداماتها
االكلينيكية المحتملة.
إ
تلك آ
االلية التي تحاكي ربيطة طبيعية لمفتاح ريبي لم
تظهر مع أي من المركبات أ
االخرى المضادة للبكتيريا .وهكذا
ظهر بشكل قاطع مزايا عملية مسح النمط
فإن الدراسة تُ ِ
الظاهري التي تسمح باختبار كافة مكونات إحدى المسارات،
من بروتينات وأحماض نووية ،في الوقت نفسه ،ودون تحيز.
وبرغم أن المفاتيح الريبية تُعد أهدافًا واضحة الكتشاف
مضادات البكتيريا ،6تمكن هاو وزمالؤه للمرة أ
االولى من تحديد
جزيء رابط للمفتاح الريبي ،ال تقترب بنيته في الشبه من
يحسن من احتماالت عدم وجود تأثيرات
ربيطة أيضية ،ما
للريبوسيل على المسا ّرات أ
االخرى التي تتضمن الريبوفالفين
بعيدا عن هدفه  -وهو ما ألمح
والفالفين وحيد النوكليوتيد ً -
الباحثون إليه بالفعل حين ذكروا أن حتى جرعات المركب
العالية لم تكن سامة في الفئران.
من منظور أوسع ،يُعتبر بحث هاو وزمالئه ِّبينة
مدهشة على أن المناطق الهيكلية في الحمض النووي
الريبي غير المشفِّر قد تعمل كأهداف أ
لالدوية االصطناعية،
ُ َ
الم َشفِّر قد تم
غير
الريبي
النووي
الحمض
إذ إن أجزاء
ُ
استغاللها كهدف دوائي عدة مرات فقط من قبل؛ أحدها
كان جز ًءا في فيروس التهاب الكبد "سي" ،مربوطًا بواسطة
مثبطات اصطناعية لعملية تصنيع البروتين الفيروسي،7
إال أن العديد من المضادات الحيوية الطبيعية 8يعمل
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عن طريق التدخل في عملية تصنيع البروتين ،وذلك من
المشفِّر
خالل استهداف مكونات الحمض آالنووي الريبي ُ
االلة الخلوية التي تنتج
في الريبوسوم البكتيري ،وهي
جميع البروتينات.
وبافتراض أن هناك حكمة في استهداف الحمض النووي
المشفِّر في الريبوسوم ،من التفاؤل أن نفترض
الريبي غير ُ
أن أ
المكتشفة حدي ًثا من هذا الحمض النووي
االعداد الكبيرة
َ
أ
تعقيدا ستقدم إضافة
في جينوم البكتيريا والكائنات االكثر
ً
ثرية لمجموعة من أ
االهداف العالجية الممكنة .9,10أما بالنسبة
إلى المشككين ،فقد يخفف عمل هاو وزمالئه من شكوكهم
االمر ..كما نأمل أن يكون أ
حيال أ
االطباء المحتاجون بشدة إلى
مضادات حيوية بديلة من أوائل َمن يجنون ثمار ظهور الحمض
النووي الريبي كهدف دوائي■ .
ه�مان يعمل ف ي� قسم الكيمياء ،والكيمياء
توماس �
الحيوية ،جامعة كاليفورنيا ،سان دييجو ،الهويا،
كاليفورنيا  ،92093الواليات المتحدة أ
االمريكية.
االلكترونيtch@ucsd.edu :
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علم الﻔيروسات

عامل طبيعﻲ مضاد
للﻔيروسات الﻘهﻘرية
حدد
في ورقتين بحثيتين منفصلتينَّ ،
ماسيمو بيزاتو وزمالؤه ،وهاينريش
جوتلينجير وزمالؤه عوامل تحديد
فيروس نقص المناعة البشرية 1-التي لم
تكن معروفة في السابق .وفي حالة عدم
وجود بروتين  Nefالخاص بفيروس نقص
المناعة البشرية ،1-تندمج البروتينات
عبر الغشائية  SERINC3و SERINC5في
شكل فيريونات ،وتعوق حدوث العدوى
يصد البروتين  Nefـ الذى
بشكل كبيرّ .
يتم التعبير عنه بواسطة فيروس نقص
المناعة البشرية 1-ـ هذا النشاط بخفض
تنظيم  ،SERINC3و SERINc5من
سطح الخلية ،مما يَ ُحول دون اندماجها
تحدد هذه النتائج
في الفيريوناتِّ .
 ،SERINC5و SERINC3بدرجة أقل،
كعوامل مسؤولة عن النشاط المضاد
لفيروس نقص المناعة البشرية ،1-طال
انتظار اكتشافها ،ويتم التغلب عليها
بواسطة بروتين  ،Nefوتطرح إمكانية
أن  SERINC5قد يكون لديه الستعداد
أساسا لعالجات مضادة لفيروس
ليصبح ً
نقص المناعة البشرية.1-
HIV-1Nef promotes infection
by excluding SERINC5 from
virion incorporation
A Rosa et al
doi:10.1038/nature15399
SERINC3 and SERINC5 restrict
HIV-1 infectivity and are
counteracted by Nef
Y Usami et al
doi:10.1038/nature15400
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A novel locus of resistance to
severe malaria in a region of
ancient balancing selection
D Kwiatkowski et al
doi:10.1038/nature15390

في عام  ،1973نشر روبرت تريفيرس،
ودان ويالرد ورقة بحثية مؤثرة ،تناولت
استراتيجية تاريخ الحياة ،حيث توقَّعا
فيها أن أ
المهات الالتى في حالة بدنية
أ
كبيرا من الولد،
أفضل يلدن عد ًدا ً
في حين أن هؤلء الالتي في حالة
بدنية أضعف يلدن المزيد من البنات.
وعلى الرغم من توسع نطاق النظرية،
وإضافة المزيد من التفاصيل إليها بطرق
تجريبيا
دعما
مختلفة ،إل أنها تلقَّت ً
ًّ
ً
تبين سوزان شندلر وزمالؤها أن
قليالِّ .
السبب في هذا يرجع إلى أن الدراسات
السابقة لم تأخذ في اعتبارها عامل
زيادة معدلت وفيات الذكور أ
لالنواع
التي بُنيت عليها النظرية .وقد قام
الباحثون بتمديد حدود النظرية
أ
الصلية ،لتشمل الختالفات في معدلت
الوفيات ،والتكاثر في سن معينة،
وتكتيكات تاريخ الحياة بين الجنسين؛
ووجدوا أن الرتباطات بين حالة أ
الم
والناث للنسل وحدها
ونسبة الذكور إ
غير كافية لستنتاج أن أ
المهات يتحكمن
معدل الذكور إلى إالناث في النسل،
في َّ
عن طريق التأقلم التطوري.
Sex-specific demography and
–generalization of the Trivers
Willard theory
S Schindler et al
doi:10.1038/nature14968

درس فيكتور فيلكوليسكو وزمالؤه أثر
التغيرات الوراثية الجسدية في سرطان
القولون والمستقيم على حساسية عالج
مستهدف ،منتشر استخدامه .وقد ساعد
فك تتابعات إالكسوم ،وعدد النسخ،
والتحليالت المستهدفة لستجابة الورم
للطفرات المحددة لحصار أ
الجسام
المضادة لـ EGFRفي  ،ERBB2و ،EGFRو
 ،FGFR1و ،PDGFRAو MAP2K1كآليات
محتملة للمقاومة أ
الولية لهذا العالج.
ويمكن التغلب على المقاومة العالجية
لحصار  EGFRفي نماذج التطعيم
الورمي ،من خالل العالجات التوافقية
المستهدفة للجينات القابلة للتنفيذ.
وبالضافة إلى تسليط الضوء على آليات
إ
جديدة لالستجابة للعالجات المضادة لـ
 ،EGFRيوفر هذا العمل ً
سبال جديدة
للتدخل ،في محاولة التحكم في أمراض
سرطان القولون والمستقيم.
The genomic landscape of
response to EGFR blockade in
colorectal cancer
A Bertotti et al
doi:10.1038/nature14969

وراثة

فيزياء

علم جينوم السرطان
َ
المبت َغى
أثناء العالج

متغايرات جينية ترتبﻂ
بمﻘاومة المالريا

فيزياء "كوندو"
الحرجة ثنائية الﻘناة

تكشف هذه الدراسة متعددة المراكز
على نطاق الجينوم للمالريا الحادة
في أكثر من  11ألف طفل أفريقي
جديدا مرتبطًا بالمرض بالقرب
مغايرا ً
ً
من مجموعة من الجينات التي ترمز
للجليكوفورينات  glycophorinsوتعمل
مستخدمة ِمن ِق َبل
كمستقبالت غشائية
َ
ِ
الطفيلي Plasmodium falciparum؛
لغزو خاليا الدم الحمراء .ومن المثير
لالهتمام أن المغاير المرتبط بالمرض
يرتبط بتعددية أ
الشكال التي تمت
المحافظة عليها على مدى ماليين
السنين ،استنا ًدا إلى تحليل جينوم
البشر ،والشمبانزي.

يُعتقد أن تحولت الطور الك َِّمي عند
درجة الحرارة الصفرية ،ونقاطه الحرجة
المصاحبة ،تعزز سلوكيات درجة
الحرارة المحدودة الغريبة للعديد من
أ
النظمة إاللكترونية المترابطة بشدة،
كمواد الفيرميون الثقيلة ،وربما حتى
أ

2 µm

ب

الموصالت الفائقة عند درجات الحرارة
المر ِّتفعة .وتحديد أ
الصول المجهرية
لتلك التحولت يمكن أن يكون تحديًا،
ومثيرا للجدل .ففي ورقتين بحثيتين
بل ً
متكاملتين ،بَ َّين زبير افتخار وزمالؤه،
وأندرو كيلر وزمالؤه كيف يمكن هندسة
مثل تلك السلوكيات إلى نقاط كمية نانو
إلكترونية ،مما يسمح بالسيطرة التجريبية
الرائعة للسلوك الحرج الك َِّمي ،وتحديد
الخصائص النظرية الدقيقة له.
Two-channel Kondo effect
and renormalization flow with
macroscopic quantum charge states
Z Iftikhar et al
doi:10.1038/nature15384
Universal Fermi liquid crossover
and quantum criticality in a
mesoscopic system
A Keller et al
doi:10.1038/nature15261
الشكل أسفله | الجھاز والنموذج .أ ،صورة
إسميا للجهاز
مجهرية  SEMلجهاز مماثل ًّ
المدروس .السمات الخمس أ
الكثر سطو ًعا،
آ
التية من اليسار ،هي جسور معدنية معلقة
فوق سطح العينة .ب ،مخطط للجهاز مع
أقطاب بوابة موسومة .تقوم البوابات BWT
أ
جنبا
و BPو BWBبتعريف التحبب (الحمر) ً
إلى جنب مع  ،LBTو ،LBBويقوم الثنان
أ
أيضا بالسيطرة على الزدواج التحببي
الخيران ً
النقطي .تقوم بوابات  LWTو LPوLWB
أ
جنبا إلى جنب مع
بتعريف النقطة (الخضر)ً ،
 LBTو .LBBتستخدم البوابات  BRلعزل دائرة
القياس النقطي .تقام البوابات أ
الخرى عند
قيم فرق جهد ثابتة عبر التجربة .يتم قياس
التوصيل بين المصدر وأسالك الستنزاف
(الزرق) .تشير النجوم أ
أ
الربعة الرمادية إلى
التصالت المقاومة إالضافية المطروحة
أثناء القياس .ج ،يستخدم نموذج المنظومة
لحسابات  .NRGهو الزدواج النقطي-
التحببي؛ هو الزدواج السلكي-النقطي الكلي
(مجموع الزدواجات إلى المصدر وأسالك
الستنزاف ،على التوالي) .يعمل المصدر
معا كقناة واحدة بمنظومة
وأسالك الستنزاف ً
الغزل  ،2CKويعمل التحبب المحاصر
الكولومي كقناة مستقلة.
ج

BR
BWT

LWT
LP

ΓG

LBT
BP

LP
LWB

Γ

LBB
BWB
BR
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ملخصات األبحاث أبـحــاث
علم األرض

أحياء

تتبع التطور
ُّ
الحراري لﻸرض
وتوجه المجال
يقف ِس ِج ّل
شدة ُّ
المغناطيسي أ
الرضي عائقًا أمام
التطور الحراري أ
لالرض عبر تأثيره
على المحرك أ
الرضي .geodynamo
ِّ
يحلل أندرو بيجن وزمالؤه قاعدة
بيانات قياسات شدة مغناطيسية
قديمة ،ويؤكدون على أن المجال
المغناطيسي الخاص بما قبل الحقبة
زمنيا ـ كما
الكامبيرية المتوسطة ًّ
يُفترض عاد ًة ـ تغلب عليه ثنائية
أيضا أدلة على
القطب .وقد وجدوا ً
تباينات طويلة أ
المد في شدة المجال
المغناطيسي أ
الرضي ،مع زيادة في
الشدة المتوسطة للمجال ،والتباين
المرصود الحادث ما بين مليار عام،
إلى  1.5مليار عام .وقد استخلصوا
أن ذلك الرتفاع قد يتم تفسيره
بالتنويَة  nucleationالخاصة باللب
ِ
الداخلي أثناء تلك المرحلة ،وهو
التوقيت الذي من شأنه أن يدعم
نموذج تطور حراري بسيطًا أ
لالرض.
Palaeomagnetic field
intensity variations
suggest Mesoproterozoic
inner-core nucleation
A Biggin et al
doi:10.1038/nature15523
علم األوبﺌة

تﻘييم تدابير
مكافحة المالريا
منسقة لمكافحة
تم تدشين حملة َّ
المالريا المنتشرة في جنوب الصحراء
الكبرى بأفريقيا على مدى الخمس
عشرة سنة الماضية ،وذلك في واحدة
من أكبر الحمالت الصحية العامة في
التاريخ ،حيث تم استثمار مليارات
مساعدة،
الدولرات؛
لتوفير أدوات ِ
كالناموسيات ،أ
والدوية المضادة
للمالريا ،لكن التأثير الكلي على أعباء
المالريا ظلت غير واضحة .تَستخدم
تلك الدراسة بيانات ميدانية من حشود
سكانية تبلغ  30,000نسمة بإطار
نمذجة مكاني-زمني معقد؛ لقياس
مخاطر Plasmodium falciparum
انخفاضا بلغ  %40من
(التي تشكل
ً
حدوث الحالت منذ  ،)2000ودور
المقاومة للمالريا (حوالي
التدخالت
ِ
 700مليون حالة متجنبة) .قامت
الحملة الحالية بتخفيض حدوث
حالت المالريا عبر القارة بشكل كبير،

HST 2010

أ

 HST 2011ب

)IRDIS 2014 (no ADI

ج

)IRDIS 2014 (KLIP

د

) IRDIS 2014 (LOCIﻫـ
A

ﺷﻤﺎل

ﺷﺮق

B

C

D

E

 1ﻗﻄﻌﺔ =  9.9 = 1وﺣﺪة ذرﻳﺔ

ﺻﻔﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ=
 -0.3اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى

فلﻚ

ُﻗ ْرص حطام AU Mic
أثناء الحركة

يكشف التصوير مرتفع التباين للنجم النشط اليافع  AU Microscopiiعن
خمس صفات غامضة ضخمة النطاق بالجانب الجنوبي الشرقي من قرصه
مبتعدا عن النجم بسرعة متوقَّعة تبلغ 10-4
الحطامي ،الذي يتحرك
ً
كيلومترات لكل ثانية .كان يعتقد بكَون ما يسمى أ
بالقراص الحطامية ،التي
ُ
ُ
ْ
يتم العثور عليها حول النجوم منتجات ثانوية لتكوين كوكبي في ثمانينات
كثيرا ما عرضت انعدامات تماثل مورفولوجية
القرن العشرين .كما أنها ً
وسطوعية ،قد تنتج عن اضطرابات تجاذبية بواسطة الكواكب .وتمت
البرهنة على صحة تلك الفرضية بالنسبة إلى منظومة بيتا بك ،β Pic
ولكن ل زالت الطبيعة الدقيقة لتلك السمات بقرص  AU Micمجهولة،
وكذلك أصلها.
Fast-moving features in the debris disk around AU Microscopii
A Boccaletti et al
doi:10.1038/nature15705
الشكل أع�ه | صور مرتفعة التباین لقرص الحطام  .AU Micتم عرض الصور
للحقب الثالث ( 2010.69و 2011.63و )2014.69بالمقياس المكاني نفسه؛ وتم وسم
موقع  AU Micعن طريق رمز نجمي أصفر .تمت معالجة بيانات  HST/STISبـ (أ) و(ب)
عن طريق قالب طرح دالة انتشار نقطية متعددة اللفات ( )PSFوقناع غير حاد .تم
عرض صور  SPHERE/IRDISبـ (ج) و(د) و(هـ) لتقنيات التصوير التفاضلية المختلفة
(طرح المنظور الجانبي المتوسط ،و ،KLIPو .)LOCIوتمت مضاعفة خرائط الشدة
بمربع المسافة المركزي؛ إلبطال المدى الديناميكي المرتفع للبيانات؛ ولجعل الهياكل
القرصية  A–Eمرئية عند كل الفواصل.

وذلك على الرغم من أنها أقل من
المستويات المتوقعة .سيعتمد النجاح
المستقبلي على زيادة فرص الحصول
على تلك التدخالت ،والحفاظ
على فعاليتها في مواجهة مبيدات
الحشرات ،ومقاومة أ
الدوية.
َ

The effect of malaria
control on Plasmodium
falciparum in Africa
between 2000 and 2015
S Bhatt et al
doi:10.1038/nature15535
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تحديد حجم الخلية فﻲ
المتبرع َمة
ِ
الخميرة
السيطرة على حجم الخلية أمر ضروري
بالنسبة إلى الجوانب البيولوجية في
جميع الخاليا الحية ،لكن ل زالت
آ
الليات الجزيئية التي تجمع بها الخاليا
المتكاثرة وظيفتي النمو مع النقسام
درس جان
مجهولة إلى حد كبيرَ .
سكوثيم وزمالؤه الخميرة المتبرعمة
 Saccharomyces cerevisiaeووجدوا أنه
يتم التحكم في حجم الخلية من خالل
الزيادة التفاضلية لحجم منشط دورة
الخلية  Cln3في مواجهة المثبط .Whi5
تولد الخاليا بجرعة قياسية من المثبط
 .Whi5وكلما نمت الخاليا؛ ق ََّل تركيز
 ،Whi5حتى يصبح غير قادر على تثبيط
انقسام الخلية .وفيما بعد ،يظل تركيز
 Cln3ثابتا ،ويحدد الحد أ
الدنى لعامل
ً
 .Whi5وتتيح آلية تخفيف تركيز المثبط
قياس حجم الخلية ،دون أي قيود لها
عالقة بالشكل الهندسي للخلية ،كما
أيضا للخاليا ال َّت َوال ِنية
قد تكون مناسبة ً
(ال َّتوا ِلي :قسم عديدات الخاليا من
المملكة الحيوانية).
Dilution of the cell cycle
inhibitor Whi5 controls
budding-yeast cell size
K Schmoller et al
doi:10.1038/nature14908
كيمياء حيوية

مستﻘبل
ِبنْ َية
ِ
َ
البش ِري
الجليسين َ
مستقبل الجليسين الحساس
يتوسط
ِ
لالإستركنين ( )GlyRالنتقال العصبي
خالل الحبل الشوكي وجذع الدماغ.
ببوابات،
تتحكم هذه القنوات ـ المحاطة ّ
والمرتبطة بجزيئات أخرى ـ في طائفة
واسعة من الوظائف الحسية والحركية،
بما في ذلك الرؤية والسمع ،ويرتبط
اختاللها الوظيفي باضطرابات عصبية
متعددة ،بما في ذلك مرض التوحد،
وهايبريكبليكسيا  .hyperekplexiaفي
هذه الدراسة ،أورد الباحثون ِالب ْن َية
البلورية أ
لمستقبل
بالشعة السينية
ِ
ناهض ،مثل
الجليسين في وجود عامل ِ
كشف ِالب ْن َية عن الكيفية التي
الستركنين .تَ ِ
يؤدي بها الرتباط مع مركب ناهض إلى
حدد إريك جاو
إغالق ثغور القناة .وقد َّ
لمستقبل
الستبانة
وزمالؤه ِب ْن َية عالية
ِ
الجليسين الحساس لالستركنين،
العينة
باستخدام مجهر إلكترون تبريد ِّ
من سمكة الزرد في صورتين مختلفتين.
الطبعة العربية |
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
 strباللون أ
الزرق ،المقيد للجاليسين
باللون أ
الصفر ،المقيد بالجاليسين/
أ
اليفرميكتين  ivmباللون الحمر) .يتم
إ
إلقاء الضوء على أحد الوحيدات الفرعية.
واليفرميكتين باللونين
الستركنين إ
كثافات إ
البرتقالي أ
والخضر ،على التوالي .د–و،
تمثيالت بيانية للنماذج المطابقة لعمليات
إعادة التكوين في أ-ج ،تظهر موازية
لمستوى الغشاء .وتظهر الكربوهيدرات
المرتبطة بـ  Asnوبقايا  Asn54المرتبطة
في تمثيل عصوى الشكل.

Crystal structure of human
glycine receptor-α3 bound to
antagonist strychnine
X Huang et al
doi:10.1038/nature14972

مستﻘبالت
آلية
ّ
ِ
الجليسين
حدد إريك جاو وزمالؤه ِب ْن َية عالية
َّ
لمستقبل الجليسين ()GlyR
الستبانة
ِ
الحساس لالإستركنين في سمكة الزرد
العينة،
باستخدام مجهر إلكترون تبريد ِّ
في صورته المقيدة إلى العوامل
الناهضة والمضادة للكشف عن
التغيرات المتعلقة بالتكوين الجزئي،
التي تحدث عند فتح القناة .تتوسط
مستقبالت الجليسين ( )GlyRsالنتقال
ِ
العصبي خالل الحبل الشوكي وجذع
الدماغ ،ويرتبط اختاللها الوظيفي
باضطرابات عصبية متعددة ،بما
في ذلك مرض التوحد ،والضطراب
العصبي "هايبريكبليكسيا" .وأورد
مؤخرا في دورية
شين هوانج وزمالؤه
 Natureالبنية البلورية ً أ
بالشعة السينية
ِ َْ
لمستقبل الجليسين ( )GlyRالبشري في
ِ
وجود إالستركنين.
Glycine receptor mechanism
elucidated by electron
cryo-microscopy
J Du et al
doi:10.1038/nature14853

تثبيﻂ الكينيز الوسيﻂ
لمواجهة اللوكيميا
المعززات الفائقة هي معززات
ِّ
كبيرة مقيدة بكثافة بواسطة عوامل
النسخ ،والمركب الوسيط ،ومنظِّمات
الكروماتين ،وهي تقود التعبير الزائد
للجينات المتورطة في تحديد هوية
والصابة بالمرض .وقد وجد
الخلية ،إ
ماثيو شير وزمالؤه أن مثبط جزيء
صغير من كينيز  CDK8يمنع نمو
خاليا سرطان الدم النقوي (،)AML
ويستحث زيادة تنظيم الجينات
بالمعزز الفائق ،وبق َْمع
المرتبطة
ِّ
الورم ،ووظائف التحكم في النسب.
مثيرا للدهشة
ويُ َع ّد هذا التأثير ً
بالنظر إلى أن مثبط برومودومين
 BRD4يقمع نمو خاليا سرطان الدم
النقوي ،لكنه ل يستحث تنظيم
الجينات المرتبطة بالمعزز الفائق.
لذلك ..يبدو أن خاليا سرطان الدم
النقوي تعتمد على جرعة دقيقة
بالمعزز
من التعبير الجينى المرتبط
ِّ
الفائق ،وتثبيط .CDK8

مستقبل الجليسين.
الشكل أسفله | ِب ْن َية
إعادة التكوين ِثالثية أ
البعاد،
أ-ج ،خرائط
بالستركنين
تظهر موازية للغشاء (المقيد إ
أ
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الترميز العصبﻲ فﻲ
نظام حاسة الشم
يميل التمثيل العصبي للمح ِّفزات
الحسية إلى التفرق وعدم الترابط،
حيث تنتج ـ على سبيل المثال ـ
نبضات عصبية ،استجابةً لروائح
مختلفة في خاليا عصبية نادرة،
الشارات
مع تحرك مسار معالجة إ
إلى طبقات الدماغ العليا .واستنا ًدا
إلى التسجيل الشامل من الطبقة
العصبية الرابعة في مركز معالجة
حاسة الشم لذبابة الفاكهة ـ الخاليا
العصبية المخرجة ( )MBONsـ وجد
جلين تيرنر وزمالؤه ـ ً
بدل من ذلك
ـ بعض منحنيات الضبط مترابطة
قدما؛ إلظهار أن إعادة
للغاية .ومضوا ً
صياغة التمثيالت الحسية هذه من
المعلومات محددة التحفيز بدرجة
عالية في طبقات متناثرة تتالقى في
عدد محدود من المخرجات الحركية
النهائية تشير إلى اللدونة العصبية
التي تظهر في اختالف الستجابة من
حيوان إلى آخر.
Plasticity-driven individualization
of olfactory coding in mushroom
body output neurons
T Hige et al
doi:10.1038/nature15396

نهﺞ جديد لتحليل
ْ
الكربوﻫيدرات
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علم األعصاب
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Mediator kinase inhibition
further activates super-enhancerassociated genes in AML
H Pelish et al
doi:10.1038/nature14904

الطبعة العربية

إن ِالب ْن َية المتشعبة و"التصاوغ الفراغي"
ّ
للكربوهيدرات يجعالن من العسير
تحليلها ،خاصة إذا كانت توليفية.
يبرهن بيتر سيبيرجير وزمالؤه على
أيونية القياس الطيفي
أن الحركة ّ
الكتلي ( )IM-MSـ وهي طريقة تفصل
تبعا للكتلة ،والشحنة،
الجزيئات ً
والحجم ،والشكل ـ يمكنها تحديد
الجليكان ريجيو ،والتصاوغ الفراغي
بشكل ل ل َْبس فيه .تم تحليل ستة
مركّبات كيميائية  isomersكربوهيدراتية
توليفية ،تختلف من حيث التركيب
إن التحليل
والتوصيل ،أو التكوينّ .
السريع يتطلب كميات ضئيلة فقط
من العينة ،مما يشير إلى أن الحركة

أيونية القياس الطيفي الكتلي ()IM-MS
ستصبح أداة فعالة بطريقة استثنائية،
لتحليل الكربوهيدرات المعقدة.
Identification of carbohydrate
–anomers using ion mobility
mass spectrometry
J Hofmann et al
doi:10.1038/nature15388
INSIGHT
Precision
medicine
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فيزياء

اﺿمحالل "جاما"
ضاعﻒ التنافسﻲ
الم
َ
ُ

تنطوي غالبية اضمحاللت أ
الطوار
الكمية على انبعاث فوتون واحد ،ولكن
تنبأَ ْت بها ألول
في العمليات التي َّ
مرة الحاصلة على جائزة "نوبل" ماريا
جويبرت-ماير ،منذ ما يزيد على 75
عاما ،فإن الضمحاللت الغريبة الباعثة
ً
لثنين من الفوتونات ممكنة الحدوث.
وقد لوحظت عمليات اضمحالل "جاما"
المضاعفة في أ
النوية الذَّ ِّريَّة ،عندما
َ
يكون اضمحالل "جاما" المفرد العتيادي
ممنو ًعا من الحدوث .وقد رصد هيكو
بألمعية تجريبية اضمحالل
شيت وزمالؤه
ّ
"جاما" مضا َعفًا في منافسة مع
تجمع
اضمحالل "جاما" أأحادي ،ول ِ
ُوحظ ُّ
الول للباريوم137-
الطور الستثاري
عبر اضمحالل السيزيوم .137-واستطاع
الباحثون ـ من خالل رصد النبعاثات
أ
يوما ،وباستبعاد التفسيرات
لكثر من ً 50
البديلة بعناية لبياناتهم ـ قياس
اضمحالل جاما المضاعف التنافسي
تبشر القياسات
بشكل ل ل َْبس فيهِّ .
الدقيقة لمعدل اضمحالل "جاما-جاما"
بإعطاء منفذ لمعلومات عن ِالب ْن َية
النووية بعيدة المنال.
Observation of the competitive
double-gamma nuclear decay
C Walz et al
doi:10.1038/nature15543
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ملخصات األبحاث أبـحــاث
علم األحافير

أنسجة رخوة محﻔوﻇة
فﻲ حﻔرية
الترايكونودونتات triconodonts
هي نوع من الثدييات المنقرضة،
لتميزها
وقد تمت تسميتها بذلك؛ ُّ
بأضراس ثالثية الحدبات .وحفرية
الترايكوندونت الستثنائية ـ المحفوظة
جيدا منذ  125مليون سنة ـ تدفع
ً
الكثر قدما لحفظ أ
السجل أ
النسجة
ً
اللينة إلى الخلف لما يزيد على 60
مليون عام .تمت تسمية الحفرية
القادمة من لس هوياس بإسبانيا
 ،Spinolestes xenarthrosusوقد
أظهرت خصائص ثديية نموذجية،
تتضمن الفرو ،وأُ ُذنًا خارجية ،وهياكل
جلدية تشمل أشواكًا صغيرة ـ على
ظهرها ـ تشبه تلك التي لدى القنافذ
والفئران الشائكة .كما توجد تحت
الجلد آثار تشير إلى وجود كبد ،ورئة
حويصلية تشير إلى وجود حجاب
حاجز عضلي.
A Cretaceous eutriconodont
and integument evolution in
early mammals
T Martin et al
doi:10.1038/nature14905
علم األعصاب

خاليا عصبية خاﺻة
بالﺬكور ترتبﻂ بالتعلم
اللكتروني في إعادة
أس َهم المجهر إ
تشكيل ورسم الشبكة العصبية للدودة
أ
السطوانية Caenorhabditis elegans
بشكل مكثف ،خالل الدراسات التي
أجريت عليها السنوات الماضية ،لكن
مؤخرا
أرانتزا باريوس وزمالءها اكتشفوا
ً
ثنائيا من الخاليا العصبية،
ً
زوجا ًّ
لم يكن معروفًا من قبل ،يُسمى
 ،MCMsوهي خاليا الذكر الغامضة،
التي تُشتق من تمايز الخاليا الدبقية
حصرا في ذكور الدودة أ
السطوانية C.
ً
 elegansفي مرحلة النضج الجنسي.
عتمد أحد أشكال التعلم الخاصة
ويَ ِ
بالذكور على هذه الخاليا العصبية،
من خالل إحداث توازن بين استجابات
النجذاب الكيميائي ،أ
والولويات
النجابية الخاصة بالذكور .ويوضح
إ
هذا الكتشاف أن إضافة خاليا عصبية
متعلقة بالجنس قد تكون وسيلة
فعالة إلعادة تشكيل دوائر الدماغ
أثناء مرحلة النضج الجنسي .ويخمن
الباحثون أن قدرة الخاليا الدبقية على
التصرف كسلف عصبي إلعادة تشكيل

تعقيدا ربما كانت وظيفتها
دوائر أكثر
ً
من البداية.
Glia-derived neurons are
required for sex-specific
learning in C. elegans
M Sammut et al
doi:10.1038/nature15700

يحدث أعلى احتمال لفترة ما بعد حركة
العين ( )CS-onعندما يكون ناقل الخطأ في
اتجاه  .-45°كان اتجاه إيقاف حركة العين
( )CS-offلهذه الخلية .135°

التحﻔيز العميق للدماغ
فﻲ متالزمة " ِريﺖ"

اﺷتراك خاليا بوركينﻲ
فﻲ وﻇيﻔة الرؤية

متالزمة ِ"ريت" هي اضطراب وراثي،
يتسبب في حدوث إعاقة شاملة
بالضافة إلى إعاقات
للمهارات الفكرية ،إ
أخرى .تُظ ِْهر هدى زغبي وزمالؤها أنه
في نموذج الفأر المصاب ،يمكن لدورة
تستمر لمدة أسبوعين من التحفيز
العميق اليومي للخمل القبوي في الدماغ
ً
للح َصين ـ
ـ وهو الجزء الذي يوفر
مدخال ُ
أن تتسبب في استعادة الذاكرة بعد ثالثة
أسابيع من استكمال العالج .كما أ َّدت
هذه الطريقة العالجية إلى استعادة
أ
الح َصين،
التقوية طويلة المد لمنطقة ُ
وتكوين الخاليا العصبية .وتشير هذه
النتائج إلى أن التحفيز العميق للدماغ،
الذي يُستخدم بالفعل في عالج
أ
المراض الحركية ،مثل مرض باركنسون،
صالحا
نهجا ً
وخلل التوتر ،قد يكون ً
للتخفيف من الضعف إالدراكى في
متالزمة ِ"ريت" ،وغيرها من اضطرابات
إالعاقة الذهنية في مرحلة الطفولة.
Forniceal deep brain stimulation
rescues hippocampal memory
in Rett syndrome mice
S Hao et al
doi:10.1038/nature15694

خاليا بوركيني هي خاليا عصبية مثبطة
توجد في المخيخ ،ولها دور محوري في
تنسيق الوظائف الحركية للجسم .وكان
يُعتقد منذ فترة طويلة أنها ترمز لحركة
العين (الرمش) ،دون معرفة آلية لذلك.
وعن طريق مراقبة خاليا بوركيني في
القرود ،وجد ديفيد هرتسفلد وزمالؤه أن
الستجابات بسيطة النبضة ،المجتمعة
من خاليا بوركيني ،هي التي تتنبأ بسرعة
لحركة الرمش .وإضافة إلى ذلك ..عندما
نُظمت خاليا بوركيني وفقًا لمجالها
معقَّد النبضات ،تحكَّمت في كل من
سرعة الحركة ،والتجاه.
Encoding of action by the
Purkinje cells of the cerebellum
D Herzfeld et al
doi:10.1038/nature15693
الشكل أسفله | تحدید خصائص النبضة-
المرکبة لخ�یا بورکينيي .أ ،استجابة خاليا
بوركينيي أثناء فترة  250مللي ثانية بعد
انتهاء حركة العين (النبضات البسيطة،
الرمادي؛ النبضات المركبة/المعقدة،
أ
الحمر) .تم تحديد فترة ما بعد حركة العين
( )CS-onعن طريق نموذج خطوة-للخلف،
الذي فيه قفز الهدف (هدف غير معبأ
لهدف معبأ) في أثناء تنفيذ حركة العين.
يشير السهم أ
السود إلى ناقل حركة العين،
أ
ويشير السهم الحمر إلى ناقل الخطأ.
َح َس ْبنا احتمال النبضات المركبة في فترة
 200-50مللي ثانية بعد انتهاء حركة العين.
ب ،احتمال النبضات المركبة (( )Pr)CSكدالة
لتجاه ناقل الخطأ .لهذه الخلية العصبية،

التثبيﻂ العصبﻲ
بانحالل منتجات ()APP
مسارا لم
يصف مايكل فيليم وزمالؤه ً
يكن معروفًا من قبل لمعالجة بروتين
طليعة بيتا أميلويد ( ،)APPالذي
يشق فيه إنزيم -ηسيكريتيز البروتين؛
إلنتاج جزء ذي نهاية كربوكسيلية
للسلسلة عديدة البيبتيد قابل للذوبان،
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يُسمى  .CTF-ηوالجزء القابل للذوبان
 sAPP-ηيمكن معالجته لحقًا بواسطة
 ADAM10وBACE1؛ لتوليد الببتيدات
 Aη-αو Aη-βعلى التوالي ،التي
بإمكانها تثبيط تقوية الحصين بشكل
طويل أ
المد .ويرجع نشاط إنزيم
-ηسيكريتيز ذي الصلة ـ إلى حد كبير
ـ إلى إنزيم ميتالوبروتينيز المقيد
إلى النسيج الغشائي،MT5-MMP ،
الذى يعزز نشاطه في نموذج الفأر،
والنموذج البشري لمرض أ
اللزهايمر.
وينتــج عن التثبيط الجيني أو الدوائي
لـ BACE1تراكم  ،CTF-ηو.Aη-α
ويشير هذا العمل أن العالجات
المستندة إلى  BACE1قد تؤدي إلى
توليد مادة أخرى محتملة السمية
( )Aη-αوأن تثبيط النشـــاط العالجي
لـ BACE1يتطلب معايرة دقيقة.
η-Secretase processing
of APP inhibits neuronal
activity in the hippocampus
M Willem et al
doi:10.1038/nature14864

التحكم فﻲ سكون
حركة العين
اعتمدت المحاولت السابقة ل َف ْهم
إسهام مناطق محددة في الدماغ في
تعزيز وإطالة فترات سكون حركة العين
السريعة ( ،)REMوهي إحدى صور
النوم التي تقع غالبية أ
الحالم بها،
على دراسات القطع المستعرض ،أو
الدراسات المستندة إلى إالصابات .وقد
استخدم يانج دان وزمالؤه الوراثيات
البصرية؛ إلثبات أن تنشيط الخاليا
المنتجة لحمض الجاما-
البينية ِ
العصبية ّ
أمينوبيوتيريك ( )GABAergicفي النخاع
البطني يمكنه حث سكون حركة العين
السريعة ( )REMبشكل موثوق فيه،
وإطالة مدة حلقات سكون حركة العين
السريعة ( )REMفي الفئران .ومن شأن
القدرة على التحكم في سكون حركة
العين السريعة ( )REMبدقة زمنية عالية
ـ كما هو موضح في هذه الدراسة ـ
توفير أداة مفيدة لدراسة وظائفه.
Control of REM sleep by ventral
medulla GABAergic neurons
F Weber et al
doi:10.1038/nature14979

تنشيﻂ خاليا "إعادة
الم َيالين" البالغة
ِ
يُعتبر تطوير استراتيجيات لتعزيز
الميالين هو هدف أساسي
إصالح ِ
الطبعة العربية |
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لعالج عديد من الضطرابات
العصبية .وقد تم تحديد اثنين من
مصادر الخاليا المنتجة للميالين في
الدماغ :خاليا السلف الدبقية قليلة
التغصن ( ، )OPCsوالخاليا الجذعية
العصبية البالغة الذاتية (.)NSC
وتعزيز إسهام الخاليا أ
الخيرة هذه
درس بالشكل
لالإصالح هي وسيلة لم تُ َ
الكافي .وقد أثبت جيمس سيلزر
وزمالؤه أن مجموعة فرعية من الخاليا
الجذعية العصبية البالغة ،التي
ُحددت بواسطة استجابتها لتأشير
بروتين القنفذ "سو ِنك" ،يتم توظيفها
الميالين.
في عملية الستجابة إلزالة ِ
عزز تعديل هذا المسار ـ من خالل
يُ ِّ
تثبيط عامل النسخ  Gli1ـ تَ َراكُم هذه
الصابة،
الخاليا الجذعية في مواقع إ
ويعزز تمايزهم إلى خاليا دبقية
ِّ
ناضجة قليلة التغصن ،ويحسن
الصابة عديمة
الشفاء من مواضع إ
الميالين في نماذج الفأر.
ِ
Inhibition of Gli1 mobilizes
endogenous neural stem cells
for remyelination
J Samanta et al
doi:10.1038/nature14957

استيعاب العﻘل
البشري
يستعرض الغالف إالسقاطات
المحورية للخرائط إالحصائية التي
تم الحصول عليها من  529قاعدة
بيانات مشتركة ،من خالل المستودع
الرقمى  ،Neurovault.orgمرتَّبةً وفقًا
لسقاطاتها في فضاء ثنائي أ
البعاد،
إ
وباستخدام تحليل المكونات المستقلة.
تجتذب الدراسات عن وظيفة الدماغ
كبيرا من الهتمام في
البشري ً
قدرا ً
وسائل إالعالم ،ولكن من المهم أن
نكون على ِّبينة من القيود المتأصلة
المستخدمة ،والطريقة
في المنهجيات
َ
تطبق بها .في هذا الستعراض،
التي َّ
يستكشف راسيل بولدراك ،ومارثا
حاليا
فرح التقنيات التي تُستخدم ًّ
لسبر وظيفة الدماغ في البشر ،مع
التركيز بوجه خاص على دراسة أ
السس
العصبية للعقل ،ومناقشة قدرة
هذه الطرق لختبار الفرضيات حول
آ
ال ّليات السببية .كما يتطرق الباحثان
لمناقشة العديد من التطبيقات الحالية
والمحتملة لعلم أ
العصاب البشرية،
َ
والتحديات التي تواجهها.
Progress and challenges in
probing the human brain
R Poldrack et al
doi:10.1038/nature15692
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المذَ نَّب  /67Pشيرميوف -جيراسيمينكو
أظهر مسبار روزيتا الفضائي امتالك ُ
جسما
كان
إذا
ما
حول
التساؤل
يثير
مما
لشكل مزدوج الفص ،غير اعتيادي،
ً
واحدا تَ َع َّرض للتعرية بشكل متفاوت عبر إطالق غازات موضعية،
متجانسا ً
ً
يعبر عن جسمين متمايزين متراكمين .أورد ماتيو ماسيروني وزمالؤه
أم أنه ِّ
للمذَ نَّب مغلف بمجموعة شبه متصلة من الطبقات،
أن الفص الرئيسي ُ
ناظر
الم
الطبقي
الغالف
عن
مستقل
شكل
في
ا،
متر
650
يصل ُسمكها إلى
ُ ِ
ً
للفص الثانوي .وقد ّتم حساب متجهات الجاذبية لكال الف ََّص ْين بشكل
منفصل ،وتَ َب َّين أنها أقرب إلى الشكل العمودي على الطبقات ،عن ما تم
حسابه للنواة الكلية والمنطقة المتاخمة للعنق ،التي تفصل بين الفصين.
المذَ نَّب  67Pجسم متراكم من جسمين
تشير تلك العوامل إلى أن ُ
تكونت قبل اندماجهما.
بالبصل"
"شبيهة
متمايزين ،لهما طبقات
َّ
Two independent and primitive envelopes
of the bilobate nucleus of comet 67P
M Massironi et al
doi:10.1038/nature15511

الشكل أع�ه | رأس المذَ ن�ب /67Pشوریوموف – جيراسيمينکو .أ ،المنطقة حتحور ،التي
تبين الطبقات (الخطوط الحمراء المتقطعة) ،والكسور (الخطوط الزرقاء المتقطعة).
الشكال التضاريسية لمنطقتي الرماد بابي وآش الشبيهة أ
أ
بالخدود مرئية بالمقدمة .لم يطرأ
أي تغيير مفاجئ بتوجه الطبقات بين منطقتي حتحور وماعت .ب ،الترابت الطبقي عند
حدود حتحور – آنوكت .وتبين المدرجات أ
(السهم البيضاء) أن الطبقات تغير توجهها
أ
آ
بطريقة مستمرة .ج ،منظور كاميرا متسعة الزاوية  WACلنوكت .يبرز الخط البيض
المتقطع المنحدر حيث يمتد آنوكت من أسفل ماعت .د ،مشهد كاميرا ضيقة الزاوية NAC
للمناطق سيركت ونوت :مدرجات سيركت أ
(السهم البيضاء) موازية لمنطقة نوت المستوية.
كيمياء حيوية

ِبنَ ى ناﻗالت الجلوكوز
من عائلة ()GLUT3
تيسر ناقالت الجلوكوز من عائلة
ِّ
 SLC2نقل الجلوكوز والسكريات

الخرى عبر أ
الحادية أ
أ
الغشية
البيولوجية .ويُعرف ناقل الجلوكوز
من عائلة ( )GLUT3باسم (ناقل
الجلوكوز العصبي) لوظيفته
أ
الساسية في الخاليا العصبية،
بالضافة إلى أهميته في امتصاص
إ
الجلوكوز بالسائل المنوي ،وفي

مرحلة ما قبل تثبيت أ
الجنة ،وأثناء
دوران خاليا الدم البيضاءَّ .
حل
الباحثون البنى البلورية أ
بالشعة
َِ
السينية لناقل الجلوكوز GLUT3
البشري في تشكُّالت مفتوحة ومغلقة
نحو الخارج .كما حلُّوا ِب ًنى عالية
الدقة من هذا البروتين في وجود
مركب دى -جلوكوز ،يكشف عن
قدرته على تقييد ألفا-دي جلوكوز،
وبيتا-دي جلوكوز .وتقترح المقارنات
الب ْن َية
الب َنى الجديدة مع ِ
بين هذه ِ
المنشورة سابقًا من الناقل GLUT1
نموذجا لهذا البروتين ،الذي
البشري
ً
يستطيع ترتيب نفسه خالل دورة
قدم نوريميتشي
نقل كاملة .وقد َّ
أيضا في دورية
نومورا وزمالؤه
مؤخرا ً
ً
البلورية أ
بالشعة
الب َنى
ِ ،Nature
السينية لناقل الجلوكوز GLUT5في
صورتين مختلفتين بنموذج الفأر
الب ِّني ،والماشية.
ُ
Molecular basis of ligand
recognition and transport by
glucose transporters
D Deng et al
doi:10.1038/nature14655

ِبنْ َيـة ناﻗل
الﻔركتوز ((GLUT5
تيسر ناقالت الجلوكوز من عائلة
ِّ
 SLC2نقل الجلوكوز والسكريات
الخرى عبر أ
الحادية أ
أ
الغشية
ُوحظَت صلة بين
البيولوجية .وقد ل ِ
ناقل  GLUT5الخاص بسكر الفركتوز،
وعدد من أ
المراض ،مثل مرض
السكري من النوع الثانى والبدانة،
الفراط في التعبير
بالضافة إلى إ
إ
عنه في بعض الخاليا السرطانية.
الب َنى البلورية
واستطاع الباحثون بيان ِ
أ
بالشعة السينية لناقل الجلوكوز
الب ِّني،
 GLUT5في نموذج الفأر ُ
الب َنى
هذه
والماشية .وتشير مقارنة
ِ
الب َنى المنشورة سابقًا للناقل XylE
مع ِ
ذي الصلة ـ وهو ناقل سكر مقترن
ببروتون من بكتيريا Escherichia
 coliـ إلى أن النقل في حالة GLUT5
متحكَّم فيه من ِق َبل آليات العبور
مؤخرا
عبر بوابات الخلية .وقد نُشر
ً
في دورية  Natureأن دونج دينج
الب َنى البلورية
وزمالءە كشفوا عن ِ
أ
بالشعة السينية لناقل الجلوكوز
 GLUT3البشرى في أنماط مختلفة.
Structure and mechanism
of the mammalian fructose
transporter GLUT5
N Nomura et al
doi:10.1038/nature14909
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فيزياء كمية

الب ْبتويدات  Peptoidsهي مركبات
ِ
مكونة من عدد
شبيهة بالببتيداتَّ ،
بسيط من الوحدات ،ويمكن لبعضها
أن يتجمع في شكل صفائح نانوية
أ
يقدم
ثنائية الطبقة ،وثنائية البعادِّ .
ستيفن ويتالم وزمالؤه المحاكاة
والتحليالت البنيوية لهذا الشكل
مؤخرا .وقد وجد الباحثون
المكتشف
َ
ً
أن الصفائح التي تحتوي على محفز
للب ْبتويدات
"موتيف" فريد من نوعه ِ
(شكل متعرج من "جدائل )"Σ-تتشابك
وتمكِّن من التوسع في بُ ْعدين اثنين
فقط .وصفائح Σ-الناتجة مماثلة
للوالب ألفا ،وصفائح بيتا الموجودة
في البروتينات ،ولكنها تتألف من
انيتين متميزتين تسمحان
حالتين دور ّ
لسالسل البوليمر بمقاومة اللتواء،
بحيث تبقى الصفائح النانوية مستوية،
إذا ُشوهدت بالعين المجردة .ويمكن
أن يمهد هذا العمل الطريق للحصول
مصممة بطريقة
على صفائح نانوية َّ
رشيدة ،وإدماج وظائف شبيهة
بالبروتين للمواد النانوية.
Peptoid nanosheets exhibit a
new secondary-structure motif
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بينما تم الحصول على العديد من
أ
النواع المختلفة للبت الك َِّمي ،أو الكيو
بت ،فإن هناك أسبابًا مهمة تدعو إلى
التركيز على تطوير ِالب ّتات الك َِّمية القائمة
على السيليكون ،التي يمكن أن تنضم
إلى تركيب شبه الموصل ( CMOSشبه
الموصل المعدني أ
الكسيدي التكميلي)
حاليا بأجهزة الترانزستور
َ
المستخدم ًّ
المجهرية .وحتى آ
الن ،تم
والرقائق
استعراض ِالب ّتات الكمية السيليكونية
عالية الدقة ،لكنها لم تتمكن من إجراء
أي عمليات منطقية كمية .أبلغ مينو
فيلدورست وزمالؤه عن اثنتين من ّبوابات
البت الك َِّمي مرتفعة الدقة ،الواقعة
تحت السيطرة ( )CNOTباستخدام
حركات غزلية بالسيليكون المخصب.
ويُ َع ّد هذا الجهاز خطوة في اتجاه
حوسبة كمية قابلة للمعايرة ،ويمكن
التعامل معها ِكم َن َّصة صلبة.
A two-qubit logic gate in silicon
M Veldhorst et al
doi:10.1038/nature15263
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مستﻘبل الجليد بالﻘطب الجنوبﻲ،
َ
ومستويات سطﺢ البحر
السهامات المستقبلية للغطاء الجليدي بالقطب
إن إ
الجنوبي في ارتفاع مستوى سطح البحر هائلة ،لكنها
تظل غير مؤكدة بشكل كبير ،ويرجع ذلك جز ًّئيا إلى
القيود الحسابية .يوفر نيكولس جوليدج وزمالؤه محاكاة
ألفية النطاق للغطاء الجليدي بالقطب الجنوبي في ظل
o
ليبينوا أنه مع احترار محيطي يبلغ 0.5
مناخ احتراريِّ ،
مئوية ،ودرجتين مئويتين من احترار الغالف الجوي ،يكون
من المرجح انهيار معظم الطبقات الهامشية الجليدية
عجلة للغطاء
بالقطب الجنوبي ،مما يؤدي إلى حركة ُم َّ
قائما،
المنهجي
الجليدي إلى المحيط .يظل عدم اليقين
ً
ولكن بتلك المحاكاة ..سيتراوح ارتفاع مستوى سطح
البحر من  0.1إلى  3أمتار بحلول عام  ،2300ومن 0.4
إلى  9أمتار بحلول عام  .5000يعكس المدى الواسع
في تقديرات مستوى سطح البحر ًّكال من عدم اليقين
المحتملة واسعة المتداد
المنهجي ،والنبعاثات
َ
لغازات الحتباس الحراري.
The multi-millennial Antarctic
commitment to future sea-level rise
N Golledge et al
doi:10.1038/nature15706
R Mannige et al
doi:10.1038/nature15363
اﻗتصاد

الثراء الواﺿﺢ
يﻘوض التعاون
ِّ
تفاوت الثروة ،وكذلك الرؤية
ّ
إن ُ
أن يؤثرا على
يمكن
بالثروة
المتعلقة
ْ
مستويات التعاون في المجتمع،
وعلى المستويات العامة للنجاح
ستخدم أكيهيرو نيشي
القتصادي .يَ ِ

الشكل أع�ه | إسھام الغطاء الجليدي القطب جنوبي )(AIS
بمتوسط مستوى سطح البحر العالمي ) .(GMSLأ ،إسهام
الم َت َن َبأ به
الغطاء الجليدي القطب الجنوبي بمستوى سطح البحر ُ
للمحاكاة "المرتفعة" و"المنخفضة" (الخطوط الملونة) تحت كل
من سيناريوهات مسارات التركيز التمثيلية ( RCPالتظليل أ
الكثر
إعتاما) ،والقائم على الضطرابات المناخية والمحيطية المعاصرة.
ً
تمثل الستجابة القسرية (التظليل الرمادي)  %20إلى  %36من
الستجابة الحادثة بحلول  5000ميالدية .يبين التظليل أ
الخف بين
الخطوط الملونة معدلت الفقدان الجليدي المكافيء لمستوى
سطح البحر لكل سيناريو .ب ،ارتباط مستوى سطح البحر طويل
أ
المد كدالة بالحترار الغالف جوي (تظليل أزرق مع مربعات) .تم
عرض منحنيات الستجابة الوسيطة للمحاكاة المنخفضة كخطوط
نقطية .يبين التظليل أ
الحمر مع المثلثات العالقة بين مساحة
الرصيف الجليدي والحترار المناخي لالستجابة قرب التزان،
وللمراحل الوسطى (الخطوط النقطية) .كل المنحنيات بـ (ب)
قائمة على بيانات من محاكاة سيناريو مسارات التركيز التمثيلية،
التي تم تقييدها بتجربتين إضافيتين بحيث يكون تأثير درجة
حرارة الهواء القصوى  1.5درجة مئوية ،و 3.35درجة مئوية .يحدد
التظليل الوردي نطاق درجة الحرارة ،الذي بداخله تتم محاكاة حد
الرصيف الجليدي أ
القل من  %50من الحد الحالي.

النترنت؛ لختبار
وآخرون لعبة على إ
كيفية تفاعل العامل َْين .وعلى نحو
أن تفاوت الثروة لم
مفاجئُ ،و ِجد ّ
يدمر التعاون ،أو إجمالي الثروة،
طالما أن الالعبين ل يعلمون شي ًئا عن
ثروات بعضهم البعض ،ولكن عندما
أصبحت ثروات الالعبين مرئية؛ كان
للتفاوت تأثير ضار.
Inequality and visibility
of wealth in experimental
social networks
A Nishi et al
doi:10.1038/nature15392
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وراثة

آلِ ّية جديدة لتنشيﻂ
الو َرمﻲ
الجين َ
ِ
عاد ًة ما يتسبب الشذوذ الوراثي
في تنشيط الجينات الورمية .فقد
حدد بينج تشي وزمالؤه ً
شكال إسويًّا
َّ
جديدا من كينيز أ
الورام الليمفاوية
ً
المتحولة ( )ALKفي مجموعة فرعية من
السرطانات البشرية ،التي تنشأ بمعزل
عن الشذوذ الجينومي في موضع جين
 ALKمن خالل بدء النسخ البديل في
الطبعة العربية |

ديسمبر

73 | 2 0 1 5

أبـحــاث ملخصات األبحاث

إنترون  .ALK 19أ
والورام المدفوعة
ATI
بالنسخ الجيني ،التي تُسمى ،ALK
حساسة لمثبطات  ،ALKمما يشير
إلى إمكانية استخدام مثبطات ALK
كعالجات ممكنة في المرضى الذين
أ
السوية.
يعبرون عن هذه الشكال إ
ِّ
Alternative transcription
initiation leads to
expression of a novel
ALK isoform in cancer
T Wiesner et al
doi:10.1038/nature15258
OUTLOOK
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masterclass

T H E I N T E R N AT I O N A L W E E K LY J O U R N A L O F S C I E N C E

KIDNEY IN A DISH
A human
organoid
with a full
set of renal
cell types
PAGES 512 & 564

NATURE.COM/NATURE
22 October 2015 £10
Vol. 526, No. 7574

ASTROPHYSICS

POLLUTION

MODERN LIFE

THE DYING OF
THE LIGHT

UNPICK CHINA’S
CHOKING MIX

WHAT’S THE
?RUSH

PAGES 515 & 546

PAGE 497

PAGE 492

A disintegrating planet
orbiting a white dwarf

Noxious cocktail mystifies
atmospheric chemists

Diary lab reveals why
life is so hectic

غالف عدد  22أكتوبر 2015
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أحياء مجهرية

آلية جديدة للتعاون
الميكروبﻲ

ُع َض ّيات الكُ َلى
البشرية مع مكوناتها

أُجريت اختبارات لتحديد ما إذا
كان التنوع البيولوجي يقوم بصقل
النظمة البيئية ضد أ
أ
الحداث
المناخية المتطرفة ،أم ل؛ وأسفرت
تماما .حيث قام
عن نتائج متناقضة ً
فورست إيزبيل وزمالؤه بتجميع
بيانات من  46تجربة تتالعب بالتنوع
النباتي للمراعي ،وقاموا بقياس
النتاجية عبر أوروبا وأمريكا الشمالية،
إ
واكتشفوا أن التنوع الحيوي يقوم
بالفعل بزيادة مقاومة النظام البيئي
للتطرف المناخي .انخفضت إنتاجية
أنواع قليلة إلى  %50أثناء التطرف
المناخي ،في حين قل هذا التأثير إلى
النصف مع عدد أكبر من أ
النواع .ومع
ذلك ..لم يكن للتنوع الحيوي تأثير
واضح على مرونة النظام البيئي مع
معالجات التنوع الحيوي المنخفضة،
والمرتفعة ،التي تستعيد عافيتها من
التطرف المناخي خالل عام واحد.
Biodiversity increases
the resistance of
ecosystem productivity
to climate extremes
F Isbell et al
doi:10.1038/nature15374
الشكل أسفله | آثار التنوع الحيوي
على النظام البيئي ،ومکونات مقاومته
ومرونتھا .يرفع التنوع الحيوي بشكل
ثابت من استقرار النظام البيئي (أ)
والمقاومة (ب) ،ولكن ليس من مرونته
(ج) .الخطوط هي نموذج التأثيرات
المختلطة لكل دراسة (أ) ،أو كل حدث
أ

غابات المانجروف
مهددة
ﱠ
واسعا
توفِّر غابات المانجروف نطاقًا ً
من الخدمات أ
لالنظمة البيئية،
مثل الحماية الشاطئية ،وتخزين
الكربون ،لكن قدرتها على البقاء قد
تكون مهددة ،نتيجة لرتفاع مستوى
سطح البحر ،وهو ما يمكن تج ُّنبه،
إذا توفر مخزون رسوبيات كاف،
يسمح أ
لالشجار بالحفاظ على ارتفاع
مناسب للتربة ،يتيح نمو النبات.
تحلل هذه الدراسة ارتفاع أسطح
تربة المانجروف عبر المنطقة الهندية
الباسيفية .واكتشف الباحثون أن
الوفرة الرسوبية ضرورية للحفاظ على
معدلت اكتساب ارتفاع سطح التربة،
التي توافق أو تزيد على تلك الخاصة
بارتفاع مستوى سطح البحر ،لكن
 %69من مواقع دراسة الغابة تمتلك
معدلت لكتساب ارتفاع سطح
التربة أقل من ذاك الخاص بارتفاع
مستوى سطح البحر .توضح النمذجة
العددية القائمة على بيانات الحقل
أن غابات المانجروف في بعض
الم ّد،
المواقع لها نطاق منخفض من َ
ومخزون رسوبي منخفض ،قد ينغمر
بحلول عام .2070
The vulnerability of IndoPacific mangrove forests
to sea-level rise
C Lovelock et al
doi:10.1038/nature15538

ب

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ )(μ/θ

تطور ال ُكلَى البشرية في
يَعتمد ُّ
الجنين على نوعين مختلفين من
الخاليا الجذعية ،أحدهما لتوليد
قنوات تجميع ،آ
والخر لتوليد
الوحدات الكلوية الوظيفية .فقد
أظهرت ميليسا ليتل وزمالؤها سابقًا
أن الخاليا الجذعية البشرية متعددة
القدرات ( )hPSCsيمكن أن تتمايز
أ
وحدد
في كال النوعين من السالفَّ .
مؤخرا ظروف التأشير
الباحثون
ً
لحث كل من أسالف الخاليا
الالزمة ّ
اللحمية المتوسطية ،واستخدموها
لتنمية العضيات التي تعيد باختصار
أ
"القلمة" الوظيفية للكلى الجنينية .إن
أ
تعقيد النسجة ودرجة التوظيف التي
تحققت في هذه العضيات ليست
على قدم المساواة مع عمل ال ُكلَى،
ولكنها كافية لدعم استخدامها لفحص
ُس ِّم َّية العقاقير ،ومحاكاة مرض الكلى
الوراثي ،وربما توفير أنواع خاليا كلوية
محددة للعالج الخلوي.

فﻘدان التنوع الحيوي
يهدد ﻗوة نظام البيﺌة
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تعتبر عملية أ
الكسدة الالهوائية
ُ
لغاز الميثان في الرواسب البحرية
ذات أهمية أساسية بالنسبة إلى
دورة الميثان العالمية ،وهي عملية
تعاونية ،تقوم بها اتحادات البكتيريا
المؤكسدة للميثان والبكتيريا
العتيقة
ِ
للكبريتات .ول زال أ
الساس
المختزلة
البيوكيميائي لعالقة التغذية المتبادلة
تماما .في السابق،
هذه غير مفهوم ً
كان هناك اقتراح بأنه من أجل
إجراء تغذية متبادلة ،يجب تبادل
أحد نواتج أ
اليض القابلة لالنتشار
لكن
بين الميكروبات المتعاونةّ ،
مؤخرا في
أوردتا
بحثيتين َ
مجموعتين ّ
ً
دورية  Natureتحديًا لهذه الفكرة،
حيث فحصت فيكتوريا أورفان
وزمالؤها نشاط التخليق الحيوى على
مستوى الخلية المفردة في التحادات
الميكروبية ،التي تم تحضيرها من
عينات موقع ارتشاح ميثان نشط
ِّ
في هيدرات ريدج الشمالية في
شمال غرب المحيط الهادئ .وجد
الباحثون أن أنشطة الخلية مستقلة
عن المسافة بين شركاء التغذية

المتبادلة ،وهو ما يتعارض مع
نموذج منخرط في انتشار المركّبات
الوسيطة عبر مسافات قصيرة.
ً
اللكترون
وبدل من ذلك ..يتم نقل إ
مباشرة بين العتائق والبكتيريا،
بواسطة جزيئات السيتوكروم الكبيرة
متعددة "الهايم" ـ صبغة الحديد ـ
التي تنتجها عتائق  ،ANME-2وهي
آلية مركزية لتفاعلها .كما َّبين جونتر
ّ
اللكترونات
فيجنر وزمالؤه أن تبادل إ
بين أ
المستخرجة
النواع الميكروبية
َ
من رواسب فوهات المياه الحارة من
حوض جيمس في خليج كاليفورنيا
يحدث على أ
الرجح من خالل النقل
المباشر لالإ لكترونات ،عن طريق
أ
السالك النانوية التى تربط بين
الشريكين .ويرى هؤلء الباحثون أن
اللكترون يكون بواسطة جزيئات
نقل إ
السيتوكروم متعددة "الهايم" في
الغشاء الخارجي.
Single cell activity reveals
direct electron transfer in
methanotrophic consortia
S McGlynn et al
doi:10.1038/nature15512
Intercellular wiring
enables electron transfer
between methanotrophic
archaea and bacteria
G Wegener et al
doi:10.1038/nature15733

Kidney organoids from
human iPS cells contain
multiple lineages and model
human nephrogenesis
M Takasato et al
doi:10.1038/nature15695

مناخي داخل كل دراسة (ب،ج) (الخطوط
الرقيقة) ،أو عبر أ
الحداث المناخية
والدراسات (الخطوط السميكة مع
نطاقات تشير إلى  %95من فترات الثقة).
تشير الخطــوط السميكة والنطاقات
بـ(ج) إلى التجاهات المتوسطة عبر
أ
الحداث المعتدلة والمتطرفة لكل من
أ
الحداث الجافة (الخطوط الحمراء
المتقطعة) ،والرطبة (الخطوط الزرقاء
المتصلة) .وقياسات الستقرار عديمة
الوحدة ،والمحاور لوغاريتمية.
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تطور

نظرة جديدة على
تطور سالﻻت الطيور
ُّ

المعبر
الجينات
ﱠ
عنها فﻲ ()CLL
الكسوم
حددت نتائج فك تتابع إ
ً
لعينات من  538فر ًدا
كامال أ(ِّ )WES
الفراد المصابين بسرطان الدم
من
الليمفاوي المزمن ()CLLـ بما في
ذلك  278عينة ،تم جمعها كجزء من
تجربة إكلينيكية محتملة ـ الجينات
الطافرة المتكررة ،وسلطت الضوء
الصابة
على مسارات منخرطة في إ
بالسرطان ،بما في ذلك معالجة
وتصدير الحمض النووي الريبى،
ونشاط  ،MYCوتأشير  .MAPKتبرهن
مقارنات لعينات قبل وبعد التعرض
لمعاملة موحدة على وجود ارتفاع في
تردد التطور النسيلي في أ
الفراد الذين
يعانون من انتكاسات المرض.
Mutations driving CLL
and their evolution in
progression and relapse
D Landau et al
doi:10.1038/nature15395

جينات مسﺆولة عن
اﻹﺻابة بالسرطان
ورد هذه الورقة البحثية من التحاد
تُ ِ
الدولي لجينوم السرطان نتائج عدد
المستخدمة
من المقاربات الجينومية
َ
لتوصيف سرطان الدم الليمفاوي
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ل تزال العالقات التطورية ألنواع
الطيور مسألة خالفية ..فقد استخدم
ً
جينيا؛
ريتشارد بروم وزمالؤه
تسلسال ًّ
موقعا نوويًّا من
لمقارنة أكثر من ً 259
كل من الـ 198نوعا من أ
النواع الحية من
ً
الطيور ،التي تمثل جميع أنساب الطيور
الرئيسة ،ومجموعتين من التماسيح.
عرقيا يتألف من
تؤيد النتائج ً
تأريخا ًّ
خمسة أطوار رئيسة ،تشكل تصنيفات
شقيقة متوالية إلى بقية الطيور
الجديدة ،ول تدعم اعتبار مجموعتين
تم اكتشافهما حدي ًثا ـ كولومبيا،
وباسيريا ـ كمجموعتين طبيعيتين.
A comprehensive phylogeny of
birds (Aves) using targeted nextgeneration DNA sequencing
R Prum et al
doi:10.1038/nature15697
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كيمياء حيوية

تنظيم نشاط بروتين
 FTOعن طريق اﻹجهاد
المعدلة على طول الحمض النووي
إن توزيع قاعدة -N6ميثيل أدينوسين ()m6A
َّ
الريبي المرسال غير متكافئ ،كما أنه غير مم َّثل في المنطقة ´ 5غير المترجمة
( ،)UTR´5بالمقارنة بالمناطق أ
الخرى .وقد وجد شو بينج تشيان وزمالؤه أن
أ
تعديل  m6Aيتراكم في المقام الول تحت وطأة إالجهاد ،مثل الصدمة الحرارية
في( )UTR´5لجزيئات الحمض النووي الريبي المرسال ،المستح َّثة بسبب نقل
بروتين  m6Aالمتفاعل ،YTHDF2 ،إلى داخل النواة .يعوق  YTHDF2عمل البروتين
( FTOالممحي) ،مما يؤدي إلى زيادة الترجمة المستقلة عن الحد أ
القصى لجزيئات
ُِْ
النووي الريبي المرسال هذه .وتبين النتائج آلية من آ
المحتملة،
الليات
الحمض
َ
التي يمكن من خاللها التعبير بشكل تفضيلي عن الجينات المستجيبة لالإجهاد.
Dynamic m6A mRNA methylation directs
translational control of heat shock response
J Zhou et al
doi:10.1038/nature15377
الشكل أع�ه | یغير  YTHDF2مستویات التوطين والتعبير الخلویة استجابة ��جھاد
الصدمة الحراریة .أ ،رسم تخطيطي آللية تعديل  m6Aفي خاليا الثدييات .ب،
التوطين تحت الخلوي لـ YTHDF2في الخاليا الليفية الجنينية للفأر  MEFوخاليا هيال
 HeLaقبل ساعتين بعد الصدمة الحرارية ( 1 ،42°ساعة) .البار 10 ،ميكرومترات.
الصور ممثلة لما ل يقل عن  50خلية .ج ،التبقع المناعي للخاليا الليفية الجنينية للفأر
 MEFبعد إجهاد الصدمة الحرارية ( 42درجة مئوية لمدة ساعة) ،N .بدون صدمة
حرارية .تُظ ِْهر اللوحة اليسرى مستويات البروتين النسبية ،عن طريق مقياس الكثافة
كميا ،وتطبيعها لبيتاأكتين .ممثل لثالثة مكررات بيولوجية .د ،اس ُتخدمت العينات
ًّ
نفسها في ج؛ لستخالص الحمض النووي الريبي ،وتفاعل سلسلة البوليميرات PCR
في الوقت الحقيقي .يتم تطبيع المستويات النسبية للنصوص المشار إليها لبيتا
أكتين .بارات الخطأ ،المتوسط  ±الخطأ المعياري للمتوسط؛ ،P*<0.05، **P<0.01
اختبار-تي المفرد ثنائي الذيل؛ والمكررات البيولوجية ( n=3ج و د)

وسلَفه في أكثر من  500مريض.
المزمن َ
وبجانب إضافة عدد من التغييرات
الصابة بسرطان الدم
المسؤولة عن إ
الليمفاوي المزمن الموجودة في جزء

ترميز الجينوم ،تحدد الدراسة طفرات
متكررة جديدة في مناطق غير مرمزة،
بما فى ذلك  UTR´3في ،NOTCH1
تتسبب في وقوع تضفير شاذ ،وزيادة

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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نشاط  NOTCH1وأعراض مرضية أكثر
عدوانيةً ،
الم َع ِّزز،
فضال عن طفرات في ُ
تؤدي إلى خفض التعبير عن عامل
النسخ PAX5المحدد للخلية البائية.
Non-coding recurrent
mutations in chronic
lymphocytic leukaemia
X Puente et al
doi:10.1038/nature14666
فلﻚ

نجم واﻗع عند
أفق الحدث
يُعتبر  ASASSN-14liهو حدث انقطاع
المد والجزر بالقرب من الثقب أ
السود
َّ َ ْ
لمجرة  PGC 043234القريبة ،حيث
ّ
اك ُت ِشف ألول مرة من خالل صور ،تم
الحصول عليها في الثاني والعشرين
من نوفمبر الماضي بواسطة مسح
 All-Skyآ
اللي للـ"سوبرنوفا" .تقع مثل
تلك أ
الحداث عندما يقترب نجم للغاية
من ثقب أسود هائل ،ويتمزق من خالل
والج ْزر الهائلة .يبلغ جون
ق َُوى َ
الم ّد َ
ميلر وزمالؤه عن أطياف أشعة سينية
عالية الدقة لحدث ،ASASSN-14li
تشير إلى تدفق غاز أشعة سينية مؤيَّن
دوارة من منطقة
بشدة ،متسق مع رياح ّ
تدفق إدنجتوني فائق داخلي لقرص
تراكم ناشئ ،أو مع خيوط غاز نجمي
منقطع بالقرب من مركز أ
الوج لمدار
إهليلجي .تتسق تلك الكتشافات مع
كل من التنبؤات النظرية أ
الساسية
جدا ِلب ْن َية وتطور أحداث
والحديثة ًّ
الم ّد َج ْز ِري.
النقطاع َ
Flows of X-ray gas reveal
the disruption of a star by a
massive black hole
J Miller et al
doi:10.1038/nature15708

ِّ
متحلل يدور
كوكب
حول ﻗزم متضائِ ل
الغلفة الجوية أ
غالبا ما تحتوي أ
لالقزام
ً
البيضاء على عناصر أثقل من الهيليوم،
رغم أنه من المتوقع أن تستقر تلك
العناصر داخل النجوم ،متى ما
استنفدت وقودها النووي .و ِن َسب وفرة
العناصر الثقيلة بمثل تلك أ
الغلفة
أ
الجوية مشابهة لتلك الخاصة بالجسام
الصخرية بالمنظومة الشمسية ،مما
"الضافية" ربما
يشير إلى أن العناصر إ
تكون قد اش ُتقَّت من مادة كوكبية.
رصدا
وتقدم تلك الورقة البحثية ً
ِّ
لواحد أو أكثر من الكويكبات المتفككة
الطبعة العربية |
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خالل العبور عبر القزم أ
البيض WD
 ،1145+017بفترات تتراوح بين 4.5
ساعة ،و  4.9ساعة .تحدث إالشارة
العابرة أ
القوى كل  4.5ساعة ،وتشير
إلى جسم صغير بذيل ُمذَ نَّبي لمادة
مائعية غبارية .توفِّر تلك المنظومة أدلة
إضافية على أن تلوث أ
القزام البيضاء
بعناصر ثقيلة ربما يكون قد نشأ عن
أجسام صخرية منقطعة ،كالكويكبات،
والكواكب الثانوية.
A disintegrating minor planet
transiting a white dwarf
A Vanderburg et al
doi:10.1038/nature15527
كيمياء

آلية جديدة لتنظيم
الجينات بالضوء
المستقبل الضوئي CarH
يتوسط
ِ
عملية تنظيم الجينات المعتمدة
على الضوء في بكتيريا Myxococcus
 xanthusو،Thermus thermophiles
وذلك باستخدام مشتق فيتامين ب
( 12أدينوسيلكوبالمين) ،حامل اللون
المستشعر للضوء .وقد توصلت كاثرين
ِ
درينان وزمالؤها إلى ِالب ْن َية البلورية
للمستقبل الضوئي  CarHفي الحالت
ِ
الثالث ذات الصلة :في الظالم ،وفي
الحالتين الحرة أو المقيدة بالحمض
النووي ،وبعد التعرض للضوء .تكشف
ِالب َنى كيف يُط ِْلق التعرض للضوء
تغييرات شكلية كبيرة تؤدي إلى تفكك
 CarHمن الحمض النووي/تخفيف
القمع النسخي بواسطة  CarHلجينات
الكاروتينويد المخلَّق حيويًّا.
Structural basis for gene regulation
by a B12-dependent photoreceptor
M Jost et al
doi:10.1038/nature14950
الشكل أسفله | رسم تخطيطي لتنظيم
الجينات المعتمد على الضوء بواسطة
 .CarHوأُوردت هنا ِب َنى جميع الحالت
الثالث ذات الصلة .تصف الدوائر الحمراء
 AdoCblوأنصاف الدوائر الحمراء المملوءة
ضوئيا ،وأنصاف الدوائر الحمراء
حللت Cbl
ًّ
المفتوحة -’5 ’4أنهيدروادينوسين ،ومنتج
مؤخرا
التحلل الضوئي الذى تم تحديده
ً
 AdoCblالمقيد إلى .CarH

 CarHاﻟﻤﻘﻴﺪ
ﻟـ AdoCbl

ميكانيكا الموائع

أحياء خلوية

الصيانة المستمرة
لحالة سكون األنسجة

مخططات ُّ
تدفق
مضطرب

تتساءل هذه الدراسة عن الفتراض
الشائع( ..هل حالة سكون أ
النسجة
مقصودة ،أم أنها تقع فقط عند
غياب إشارة التكاثر؟) .أورد إدوارد
موريسي وزمالؤه أن السكون في
أنسجة اللُّحمة المتوسطة في رئة
الفأر البالغ يتم الحفاظ عليه من
خالل نشاط تأشير بروتين القنفذ
وبين الباحثون أنه
نظير الصماويَّ .
ل بد من خفض تنظيم هذه
الصابة ،للسماح بنمو
الشارة بعد إ
اللُّحمة المتوسطة للرئة ،وهو أمر
ضروري؛ من أجل إتمام عملية
التئام أ
النسجة.
Hedgehog actively maintains
adult lung quiescence
and regulates repair and
regeneration
T Peng et al
doi:10.1038/nature14984

ّإن المائع ـ أو الغاز ـ سوف يتدفق
عبر أنبوب بسالسة عند السرعات
المنخفضة وبطريقة مضطربة عند
السرعات المرتفعة .فالنتقال بين هاتين
المنظومتين معقد ،حيث تظهر القالقل
كرقَع محلية تستطيع
الضطرابية أول ُ
أن تسلك بطرق مختلفة متنوعة ،اعتما ًدا
على الظروف الدقيقة للتدفق ،كالتحلل،
والنقسام ،أو النتشار .ألقى جورن
هوفاند وزمالؤه نظرة على تلك المنظومة
النتقالية بالتفصيل ،وقاموا برسم
خرائط ألنواع السلوك ،كدالّة في ظروف
التدفق .ويمكن أن يتم ترشيد عرض
كيفية التطور من التدفق السلس إلى
الرقعي ،إلى التدفق المتدفق المتطور
كليا باستخدام الصورة النظرية ،التي
ًّ
تأخذ في الحسبان العوامل غير الخطية
أ
الساسية المتأصلة بديناميكا الموائع.
The rise of fully turbulent flow
D Barkley et al
doi:10.1038/nature15701

مثبطات RAF
البديلة

فيزياء كمية

تُعتبر مثبطات الجزيء الصغير
لتأشير  RAFكينيز واعدة في مجال
معالجة سرطان الجلد ،لكنها قد
تؤدي إلى تنشيط معاكس لبعض
مسارات التأشير الخلوية .RAS
فقد أورد جيديون بولج وزمالؤه
مثبطات الجيل التالي لجين BRAF
المكون للورم ،دون حث تنشيط
ِّ
مسار المتناقض في الخاليا التي بها
طفرات  .RASولذلك ..هناك أمل
في أن تكون هذه المثبطات آمنة
الستخدام ،وتكون قادرة على الحد
من آ
الثار الجانبية غير المرغوب فيها
من مثبطات  RAFالحالية في تنشيط
حالة أ
الورام الموجودة مسبقًا ،مثل
سرطان الخاليا الحرشفية.
RAF inhibitors that
evade paradoxical MAPK
pathway activation
C Zhang et al
doi:10.1038/nature14982
ﺿﻮء

 CarHاﻟﻤﺘﺤﻠﻞ
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ً

ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي

AdoCbl
ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺴﺦ
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مبدأ جديد لتشغيل
األجهزة البصرية
يمكن للنقاط الستثنائية أن تنشأ
أ
بالنظمة غير "الهيرمتية" non-
 Hermitian systemsالتي تكون مفتوحة
بالضافة
وخاضعة للكسب والخسارة ،إ
إلى وقوع النحالل الطيفي ،الذي
يمكن أن يسبب تأثيرات غير بديهية
وغير متوقعة .وقد تركزت المجهودات
أ
الخيرة لرصد الفيزياء غير الهيرمتية على
المنظومات البصرية المتنوعة ،ولم
تتركز بعد على البولريتونات المستثارة.
تلك هي جسيمات المادة الخفيفة
الهجينة ،المتكونة بواسطة فوتونات
متفاعلة بقوة وإكسيتونات (أزواج
إلكترون – فجوة) بفجوات مجهرية شبه
أ
ضخا
موصلة .تتطلب مثل تلك النظمة ًّ
ً
ً
مطلقًا
وتحلال
ثاب ًتا للطاقة،
متصالِ ،
إشعا ًعا مترابطًا ،وبذلك تكون منفتحة
بشكل عميق .برهن هؤلء الباحثون
بتجربة مذهلة تنطوي على بلياردو
إكسيتون بولريتون ـ مساحة ثنائية
أ
البعاد ،محاطة بحاجز جهد منحني
ـ فوضوي على الطبيعة غير الهيرمتية
للمرة أ
الولى .تكشف التجربة عن ِب ْن َية
النموذج الطوبولوجي غير البسيطة
الحصرية أ
لالنظمة غير الهيرمتية .وتفتح
تلك الكتشافات الطريق لنوع جديد

من مبادئ التشغيل أ
لالجهزة إاللكترونية
البصرية القائمة على البولريتونات.
Observation of non-Hermitian
degeneracies in a chaotic
exciton-polariton billiard
T Gao et al
doi:10.1038/nature15522
OUTLOOK
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طالع نصوص األبحاث فى عدد  29أكتوبر
من َد ْو ِر ّية " "Natureالدولية.

وراثة

مضـادات حيوية
ّ
تسبب ُّ
تعثر الـ()RNA
ِّ
المشاركة للجزيء
تُق َّّيد ِالب ْن َية البلورية
ِ
الصغير ريبوسيل  ribocilإلى سلسلة
قصيرة من الحمض النووي الريبي
حول الحمض النووي الريبي
من ُم ِّ
البكتيري .وتسلِّط الصور ُة الخلفية
الضو َء على تشكُّل طية الفراشة
لمحول الحمض النووي الريبي الذى
تمت مالحظته عند تقييد الريبوسيل.
ولذلك ..فهناك حاجة ملحة إلى إيجاد
مضا ّدات حيوية جديدة .وصفت تيري
مؤخرا
رومر وزمالؤها في شركة "ميرك"
ً
محول
ضد
جديدا ،موج ًها
مضا ًّدا حيويًّا ً
ِّ
الحمض النووي الريبي البكتيري.
ومحولت الحمض النووي الريبي هي
ِّ
امتداد أ
لالحماض النووية الريبية غير
المرمزة ،التي تتأثر ِب ْن َيتها بالليجند
ذي الصلة بوظيفة البروتين .يعرقل
الدواء الجديد (ريبوسيل) التعبير عن
جين  ribBالالزم للتخليق الحيوى
للريبوفالفين بواسطة محول الحمض
النووي الريبي لوحيد النوكليوتيد
فالفين .يثبط الريبوسيل نمو الخاليا
البكتيرية ،وهو فعال في عالج العدوى
البكتيرية في نموذج الفأر.
Selective small-molecule
inhibition of an RNA
structural element
J Howe et al
doi:10.1038/nature15542
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الشكل أسفله | منطقة الدراسة بنطاق
ا�جتثاث الخاص بصفيحة جرین�ند
الجليدیة الغربية  .GISفي الشكل
الرئيس ،يبين المقياس اللوني نسبة التغير
بالسرعات الجليدية أثناء الفترة المرجعية
 ،2014-2007مقارنة بالفترة المرجعية
( 1994-1985انظر النص الرئيس) .يرمز
التظليل الرمادي إلى المساحات التي ل
يمكن تحليل السرعات الجليدية بها؛ ويرمز
التظليل أ
الخضر إلى المناطق اليابسة؛
أ
ويرمز التظليل الزرق الفاتح إلى المياه
الداخلية والساحلية .الصورة المرفقة:
أ ،النسبة المئوية للتغيرات بالسرعات
الجليدية بفترات من %4؛ ب ،النسبة
المئوية المتوسطة للتغير بكل حزمة ارتفاع
تبلغ 100م بين  400متر فوق سطح البحر
و 1,100متر فوق سطح البحر.±1σ ،
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ّإن التأثير النهائي لزيادة المياه
المنصهرة ،سواء أكان تعجيل حركة
مثيرا
الصفائح أالجليدية ،أم ل ،سيظل ً
للجدل ،لن المياه تقوم بتشحيم
أيضا؛
السطح البيني الجليدي الصخري ً
مما يساعد على تسريع الجليد ،كما أنه
يستحث تطوير الصرف بكفاءة .وقد
مزيدا
أكَّد أندرو تيدستون وآخرون أن ً
من المياه المنصهرة ل يساوي بالضرورة
سرعة أعلى ،وذلك باستخدام عقود من
بيانات الستشعار عن بُعد لمتداد كسر
أرضي ،يبلغ طوله  170كم لصفيحة
وعوضا عن
جرينالند الجليدية الغربيةً .
ذلك ..وبالرغم من ارتفاع في المياه
المنصهرة ،بلغ  ،%50تناقصت السرعة

20

0

0

بكتيريا  Enterococcus faecalisهي
بكتيريا تسكن أ
المعاء الطبيعية ،وعادة
ما تكون غير ضارة ،ولكن يمكن أن
تسبب مجموعة متنوعة من العدوى
المكتسبة من المستشفيات ،حيث
َ
مقاومة المضا ّدات
تكتسب صفة َ
طورت
الحيوية ،ويتعذر عالجها .وقد َّ
نيتا سالزمان وزمالؤها نموذج فأر لعدوى
 ،E. faecalisواستخدموه إلظهار أن
هذه البكتيريا تؤوي بالزميد  pPD1الذى
يعبر عن باكتيريوسين ،وتحل محل
ِّ
المكورات المعوية أ
الصلية ،ولديها
ّ
القدرة على نقل البالزميد إلى المكورات
أ
الخرى ،وبالتالي تعزيز الستقرار في
تعبر عن باكتيريوسين
البكتيريا التي ِّ
في القناة الهضمية .ومع ذلك ..أسفر
الستعمار بساللة أخرى ـ لم يمر فيها
البالزميد إلى الخاليا البكتيرية ـ عن
إزالة ساللت المكورات المعوية من
المقاومة
القناة الهضمية ،بما فيها تلك
ِ
للمضاد الحيوي فانكومايسين .تشير
هذه النتيجة إلى طريقة لستخدام
المنتجة للباكتيريوسين،
البكتيريا ِ
مصممة إلزالة
فة،
مستهد
كعالجات
َ أ َّ
لالدوية المتعددة
المقاومة
الساللت
المتنافسة من ِ أ
الفراد المصابين.
Bacteriocin production
augments niche competition by
enterococci in the mammalian
gastrointestinal tract
S Kommineni et al
doi:10.1038/nature15524

حددت مجموعتان بحثيتان في
مؤخرا في دورية Nature
تقريرين نُشرا ً
جاسديرمين-د (،)Gasdermin-D
وهو نتاج الجين  Gsdmdالمحفوظ
في إالنسان والفأر ،ولكن ليس لديه
وظيفة معروفة ،كركيزة إلنزيم كاسبيز
اللتهابي .استخدم فنج شاو وزمالؤه
غربلة كريسبر-كاس 9على نطاق
الجينوم؛ لتحديد جاسديرمين-د كركيزة
إلنزيمات كاسبيز اللتهابية .يشطر
كاسبيز 1وكاسبيز 11/5/-4الرابط بين
النهاية أ
المينية للسلسة عديدة الببتيد
جاسديرمين-إن ( )Gasdermin-Nوالنهاية
الكربوكسيلية للسلسلة عديدة الببتيد
جاسديرمين-سي (.)Gasdermin-C
واستخدم فيشفا ديكسيت وزمالؤه غربلة
تطفير ENU؛ لتحديد جاسديرمين-د،
باعتباره الركيزة الالزمة لموت الخاليا
المبرمج الثنائي بواسطة كاسبيز 11في
مسار إينفالماسوم غير المعيارى .أما
الفئران التي تفتقر إلى جاسديرمين-د،
فهي محمية من جرعة قاتلة من متعدد
السكريد الشحمي ( .)LPSوتبين

1,00

َ
المنافسة؛
استخدام
لﻺطاحة بالبكتيريا

دور (جاسديرمين-د(
فﻲ المناعة الﻔطرية

600

أحياء مجهرية

بمنطقة دراستهم بحوالي  .%12ورغم
أن القصة قد تختلف في قطاعات الكسر
البحري ،فإن النتائج تعني أن زيادة
المياه المنصهرة وحدها لن تؤدي إلى
تراجع جامح.
Decadal slowdown of a landterminating sector of the Greenland
Ice Sheet despite warming
A Tedstone et al
doi:10.1038/nature15722
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المجموعتان أن مجال النهاية أ
المينية
كاف َلح ّث موت
للسلسة عديدة الببتيد ِ
الخاليا المبرمج الثنائي ،وهو شكل من
أشكال الموت المبرمج.
Cleavage of GSDMD
by inflammatory
caspases determines
pyroptotic cell death
J Shi et al
doi:10.1038/nature15514
Caspase-11 cleaves gasdermin
D for non-canonical
inflammasome signalling
N Kayagaki et al
doi:10.1038/nature15541
فيزياء كمية

اختبار جديد
"بل"
لمتباينة ِ
َخ َد َم ْت متباينة ِ"بل" المحتفَى بها ـ
وهي نظرية نشرها جون ِ"بل" في عام
 1964ـ ً
طويال كأساس اختبار تجريبي
لمعرفة ما إذا كانت الميكانيكا الكمية
تحقق الواقعية المحلية ،أم ل .انطوت
كل التجارب التي أجريت حتى آ
الن على
ولكن
رفض لفرضيات الواقعية المحليةْ ،
عانت تلك الختبارات كلها من ثغرات،
سواء المحلية ،أم ثغرة الكشف ،نتيجة
ألوجه القصور التجريبية .وقد أجرى
رونالد هانسن وزمالؤه اختبار ِ"بل" الذي
يغلق تلك الثغرات .وتتسق نتائجهم
مع كسر المتباينة ،بالرغم من رفض
الباحثين لفرضيات الواقعية المحلية
من خالل انحرافين معياريين فقط.
ويسمح التجهيز التجريبي الذي قام به
الباحثون بحدوث تحسينات في النتائج
إالحصائية ،التي قد تع ِّزز النتيجة.
وإضافة إلى أهميته أ
الساسية ..يُ َع ّد
اختبار ِ"بل" الخالي من الثغرات ل َِب َنة بناء
مهمة لمعالجة المعلومات الكمية.
Loophole-free Bell inequality
violation using electron spins
separated by 1.3 kilometres
B Hensen et al
doi:10.1038/nature15759
علم األعصاب

اﻻعتالل العصبﻲ
لع ْيب VEGF-Nrp1
َ
ّإن اعتالل شاركوت-ماري-توث العصبي
هو اعتالل أ
العصاب الطرفية الوراثية،
حاليا.
الذي ل توجد له عالجات فعالة أ ًّ
المراض
يرتبط النوع الفرعي ( )2Dلهذه
( )CMT2Dبالطفرات السائدة في إنزيم
الطبعة العربية |

ديسمبر
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إعادة ترتيب موﺿع
 TERTفﻲ األورام
إن ما يقرب من نصف أ
الفراد الذين
ّ
الورام أ
يعانون من أ
الرومية العصبية
ـ أورام أ
الطفال في الجهاز العصبي
الودي ـ معرضون لخطر كبير من النتائج
إالكلينيكية الفقيرة .فقد فَكَّ هؤلء
الباحثون تتابع  39ورما من هذه أ
الورام
ً
أ
جنبا إلى جنب مع
الرومية
العصبيةً ،
أ
 17نو ًعا من النواع منخفضة المخاطر؛
ووجدوا أن حوالي ربع أ
النواع السابقة
لديها إعادة ترتيبات جديدة قرب جين
إنزيم ترانسكريبتيز العكسي تيلوميريز
( )TERTالغائب في النوع أ
الخير .وتمتلك
الورام أ
خطوط خاليا أ
الرومية العصبية
ـ ُم َعادة ترتيب جين  TERTـ مستويات
عالية من النشاط إالنزيمي ،مقارنة
بالخطوط أ
الخرى .وتشير هذه النتائج
إلى أن المزيد من تطوير مثبطات بروتين
تيلوميريز قد يؤدي إلى خيار عالجي
جديد لمجموعة فرعية ،تعد أ
الكثر
َُ ّ
عدوانية من هذا المرض.
Telomerase activation by
genomic rearrangements in
high-risk neuroblastoma
M Peifer et al
doi:10.1038/nature14980

الح ِّسﻲ
اﻻنتخاب ِ
تحﺖ الﻘشري
يُعتقد أن قشرة مقدم الفص الجبهي
تنظم النتباه للمنبهات الحسية ،من
خالل السيطرة من أعلى إلى أسفل على
| 78

ديسمبر

| 2015

الطبعة العربية

O2
100
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N18O

10−1
اﻟﺸﺪة )وﺣﺪات اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ(

جليسيل-الحمض الريبي النووي النقال
سينثتيز ( .)GlyRSوقد اتضح أن آ
اللية
تسبب هذه الطفرات
الجزيئية التي ِّ
بواسطتها العتالل العصبي منخرطة
في ق َْمع مسار تأشير لزم لبقاء الخاليا
تغير طفرات CMT2D
العصبية الحركيةِّ .
تشكُّل إنزيم ( ،)GlyRSمما َمكَّ َنها من
نيورو"بل"ين.)Nrp1( 1
مستقبل
تقييد
ِ
ِ
ويتداخل هذا التفاعل الشاذ بشكل
المشابه لعامل
تنافسي مع تقييد الليجند أ ِ
لالوعية
نمو بطانة الخاليا البطانية
الدموية ( )VEGFإلى  ،Nrp1ويشير إلى
أن محور تأشير  VEGF-Nrp1هو الهدف
العملي لعالج .CMT2D
CMT2D neuropathy is linked
to the neomorphic binding
activity of glycyl-tRNA
synthetase
W He et al
doi:10.1038/nature15510

CH3OH

S
H NO
15

H2NO

10−2

N2H4
10−3

للنواة الركبية الجانبية ،وبالتالي اختيار
المدخالت المناسبة لمزيد من المعالجة.
تدعم هذه النتائج النموذج تحت
القشري لالختيار الحسي ،الذي تتوسط
فيه الشبكات الفرعية الشبكية المهادية
محددة أ
السلوب السيطر َة من أعلى إلى
أسفل للكسب المهادي الحسي.
Thalamic control of sensory
selection in divided attention
R Wimmer et al
doi:10.1038/nature15398
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األكسجين الجزيﺌﻲ
َ
المﺬ ﱠنب 67P
بسطﺢ

تم الكشف عن أ
الكسجين الجزيئي ( )O2بأجسام جليدية في المنظومة
آ
قمري المشترى ،وزحل ،ولكن حتى الن لم يتم الكشف
الشمسية ،مثل َ
عنها بمذَ نَّب .وقد أبلغ أندري ِ"بل"ر وزمالؤه عن هذا الكشف ،وقياس نسبة
أ
الكسجين بالمذَ نَّب /67Pشوريوموف جيراسيمينكو ،المصنوع بواسطة آلة
روزينا  ROSINAالخاصة بسفينة الفضاء روزيتا ما بين سبتمبر  ،2014ومارس
وتكشف البيانات عن وفرة محلية للمياه تتراوح بين  ،%1و .%10وتتسق
.2015
نسبة المياهِ إلى أ
الكسجين بالمذَ نَّب ،ول تتغير بشكل منهجي مع المسافة
من الشمس ،مما يشير إلى أن جزيئات أ
الكسجين البدائية قد أُدرجت إلى
النواة أثناء التكون المذَ نَّبي .ول تتنبأ نماذج تكوين المنظومة الشمسية الحالية
بالظروف التي من شأنها أن تسمح بحدوث ذلك.
Abundant molecular oxygen in the coma of
comet 67P/Churyumov–Gerasimenko
A Bieler et al
doi:10.1038/nature15707
الشكل أع�ه | �
ا�طياف ال�تلية للمطياف ال�تلي مضاعف الترکيز  DFMSحول 32
�
أ
ا�شارة ا�کبر .تشير العالمات السوداء إلى النواع
 Da/eوالمعایر إلى الطيف ذي �
الرئيسة التي اك ُتشفت بالذؤابة المذنبية لـ 67Pعند  .Da/e 32وتحدد العالمات
أ
الطالق الصاروخي ،لتبين أن
الخضراء والخط الخضر ذ َُرى التلوث الناجم عن إ
إسهاماتها بذروة  O2منخفضة للغاية .وتمثل الخطوط الزرقاء الخفيفة والمعتمة
أ
والرجوانية القياسات المأخوذة عند مسافات مختلفة من نواة المذَ نَّب.

المناطق القشرية الحسية .جاء هذا
العتقاد نتيجة تدريب مايكل هالسا
وزمالئه لبعض الفئران ،لالنتباه إلى
الحافز المناسب ،عن طريق الختيار بين
المنبهات السمعية والبصرية
اثنين من ِّ
المتنافسة .يتطلب أداء هذه المهمة
وجود القشرة أمام الحوف ،ولكن
ليست القشرة الحزامية أ
المامية ،ACC

أو القشرة الجبهية الحجاجية ،OFC
واشتراك تفاعالت القشرة أمام الحوف
مع النواة المهادية البصرية الشبكية
(ً ، )visTRN
بدل من القشرة الحسية.
ووفر الباحثون ً
دليال على أن النواة
المهادية البصرية الشبكية ()visTRN
تسيطر على الكسب المهادي البصري،
من خالل تثبيط التغذية أ
المامية

مؤخرا لستكشاف كيف ترمز
بدأ العمل
ً
المجموعات العصبية في الحصين
وتنشط الذاكرة ،لكن المعلوم قليل
نسبيا عن كيفية نشوء المدخالت
ًّ
المفترضة (من أعلى إلى أسفل) في
القشرة ،التي يمكن أن تؤثر على
طور كارل
عمليات الذاكرة .وقد َّ
ديسيروث وزمالؤه أدوات واستراتيجيات
السقاط العصبي
جديدة؛ لتحديد إ
المتفرق من الحزام أ
المامي (جزء من
قشرة الفص الجبهي) إلى الحصين.
وثبت أنّه عند تنشيطها ،يمكن لهذه
السقاطات أن تثير استرجاع الذاكرة
إ
في الفئران.
Projections from neocortex
mediate top-down control of
memory retrieval
P Rajasethupathy et al
doi:10.1038/nature15389
تطور

اﻹنسان العاﻗل
المبكِّر فﻲ الصين
تبين مجموعة من  47سنا من أ
السنان
ِ ًّ
ِّ
تشريحيا من كهف
البشرية الحديثة
ًّ
فويان بدوكسيان جنوب الصين أن البشر
في العصر الحديث كانوا يعيشون في
المنطقة منذ  80,000عام على أ
القل،
وربما منذ  120,000عام .وتلك سنوات
تسبق تلك الخاصة بليفانت وأوروبا
بـ 70,000-30,000عام .يبدو هؤلء
البشر أكثر حداثة من أشباه البشر
 homininsبشمال ووسط الصين.
ويشكِّل الكتشاف إضافة إلى تعقيد
التاريخ البشري ،ويبين أنه ما زال هناك
الكثير لنكتشفه.
The earliest unequivocally modern
humans in southern China
W Liu et al
doi:10.1038/nature15696
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جزيئيا لتثبيط
تفسيرا
هذه الختالفات
ًّ
ً
كربوكسيليز ( )ACCمن ِق َبل المن َتج
الطبيعي سورافين-أ ،والفسفرة.
Crystal structure of the 500-kDa
yeast acetyl-CoA carboxylase
holoenzyme dimer
J Wei et al
doi:10.1038/nature15375

كيمياء حيوية

ِبنْ َية كربوكسيليز أسيتيل
 CoAفﻲ الخميرة
المعتمدة
إن إنزيمات الكربوكسيليز
ِ
أدوارا مركزية
على البيوتين تلعب ً
في عملية التمثيل الغذائي ،كما
إنها أهداف محتملة ألدوية مرض
السكري ،والسرطان ،واللتهابات
الميكروبية ،ولكن حتى آ
الن لم يكن
هناك سوى القليل من المعلومات
البنيوية عن النزيم أ
الكثر
إ
أهمية ،الذي تمت دراسته بكثافة،
كربوكسيليز أسيتيل (.CoA )ACC
الب ْن َية
وقد َح َّل
جيا وي وليانج تونج ِ
البلورية أ
بالشعة السينية لمثنوي
النزيم لكربوكسيليز ACC
عميم إ
ذي كتلة ذرية قدرها  500كيلو
دالتون كامل الطول ( )ACCمن
خميرة .Saccharomyces cerevisiae
الب ْن َية عن منظومة مختلفة
وتكشف ِ
تماما عن إنزيمات الكربوكسيليز
ً
المعتمدة على البيوتين أ
الخرى،

الشكل أسفله | البنية البلوریة لمثنوي
ا�نزیم لکربوکسيليز أستيل التميم
عميم �
 Aللخميرة ،ذي �تلة ذریة  500کيلو دالتون
) .(ScACCأ ،تنظيم مجال البنية البلورية
لمثنوي عميم إالنزيم لكربوكسيليز أستيل
أيضا لثالث
التميم  .A ScACCتمت إالشارة ً
مناطق في التتابعات ، AC.لكربوكسيليز
أستيل التميم  Aالمركزي .ب ،البنية العامة
لكربوكسيليز أستيل التميم  Aللخميرة
( .)ScACCيظهر بروتومير واحد كشرائط،
بينما يظهر آ
الخر كسطح فقط لالإيضاح،
وتم تلوين كل منهما وفقًا لـ (أ) .المحور
أسيا (خط أسود) .ج-هـ،
المزدوج للمثنوي ر ًّ
البنية العامة لكربوكسيليز أستيل التميم A
للخميرة ( ،)ScACCيُنظر إليها من الجانب
(ج) ،مثنوي المجال لكربوكسيليز البيوتين
( BCد) ،وأسفل مثنوي المجال لكربوكسيليز
البيوتين ( BCد) ،وأسفل مثنوي المجال
لناقلة الكربوكسيل (كربوكسيل ترانسفريز)
 .CTتمت إالشارة إلى المحور المزدوج

حيث إنها تضم منطقة مركزية كبيرة،
مع عدم وجود تناظر مع تتابع
البروتينات أ
الخرى .تحدث التغييرات
الشكلية الهائلة في هذا المجال بين
الحالت الفردية ،والثنائية .وتوفر
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بَ َّي َن الباحثون أنه يمكن استخدام
مركّبات البالديوم ()palladium II
فعالة وانتقائية
في تفاعالت اقتران ّ
للسيستين ،تتميز بالسرعة والقوة،
بحيث تكون المقترنات الحيوية أ
لال َ ِريل
الناتجة ثابتةً تجاه أ
الحماض والقواعد،
والمؤكسدات ،وأليفات النواة الثيولية
الخارجية .وقد تأكدت إمكانية استخدام
المقترنات الحيوية الجديدة من خالل
عمل فئات جديدة من الببتيدات
المشبكَة ،ومترافقات أ
الجسام المضادة
ُ َ َّ
للعقاقير .وقد أثار استخدام التفاعالت
القائمة على المعادن النتقالية لتعديل
الجزيئات الحيوية في السابق عد ًدا
من المشكالت ،وذلك نتيجة الحاجة
إلى ظروف تفاعل صارمة ،ووجود
مجموعات وظيفية تفاعلية متعددة
في الببتيدات.
Organometallic palladium
reagents for cysteine
bioconjugation
E Vinogradova et al
doi:10.1038/nature15739

دور مسار تﺄﺷير خلوي
فﻲ تجديد األنسجة

14
AC2

مسار جديد
َ
لمﻘترنات "األ ِريل"

أحياء خلوية

BT
AC3

بالشكل البيضاوي أ
السود .و ،بنية الخمسة
مجالت ( )AC1-AC5في المنطقة الوسطى
لكربوكسيليز أستيل التميم  Aللخميرة
( .)ScACCيشير السهم إلى إدراج .AC1
أُنتجت أشكال البنى باستخدام
برنامج "بيمول" PyMOL )http://www.
.)pymol.org

AC4

إن مسار تأشير "هيبو"  Hippoله
ّ
تأثير على تحديد مصير الخلية ونمو
أ
النسجة ،وقد برز كمنظِّم مهم
أ
لتجديد النسجة في البالغين .تتم
السيطرة على التجديد الذاتي لظهارة
القناة الهضمية في التوازن بمسارات
تأشير  Wntفي الخاليا الجذعية
المعوية ،ولكن لم تتضح كيفية
تجدد القناة الهضمية بعد الصابة.
ُّ
يبين جيفري رانا وزمالؤه مسار تأشير
ثان ـ "هيبو "ـ مطلوب لظهارة القناة
الهضمية للتعافي بعد التعرض
لالإشعاع المؤين .يدرأ مكون "هيبو"
 Yapتمايز الخاليا الجذعية المعوية إلى
خاليا "بانيت"؛ لتعزيز برنامج تجديدي،
ذاتيا ،من خالل تنشيط مسار
متجدد ًّ
ثالث ( .)Egfrويظهر هذا المسار
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أيضا،
التجديدي المدفوع بواسطة ً Yap
للمشاركة في تكون أ
الورام.
Yap-dependent reprogramming of
Lgr5+ stem cells drives intestinal
regeneration and cancer
A Gregorieff et al
doi:10.1038/nature15382
OUTLOOK
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طالع نصوص األبحاث فى عدد  5نوفمبر
من َد ْو ِر ّية " "Natureالدولية.

طب حيوي

فحﺺ ركيزة
بروتينات TET
تقوم البروتينات  TETبأكسدة -5ميثيل
سيتوزين ( )5mCإلى  5هيدروكسي
ميثيل سيتوزين ( ،)5hmCو 5فورميل
سيتوزين ( ،)5fCو 5كاربوكسيل سيتوزين
( ،)5caCوهو الطريق الذي يمكن أن
يؤدي إلى نزع مثيلة الحمض النووي
عندما يقترن مع مسارات إصالحه .ومع
ذلك ..يبدو أن ( )5hmCهو الشكل
الكثر ثباتا نسبيا ،إذ إنه أ
أ
انتشارا
الكثر
ً
ً ًّ
في جميع أنحاء الجينوم ،مقارنةً
بـ( ،)5fCو( .)5caCويبين يانهوي شو
وزمالؤه في هذه الورقة البحثية أن
بروتينات  TETمصممة تطوريًّا ،لتتفاعل
بشكل أقل مع ( ،)5hmCمقارنةً بـ(،)5fC
و( ،)5caCمما يتيح كونه عالمة مستقرة
للمهام التنظيمية.
Structural insight into
substrate preference for
TET-mediated oxidation
L Hu et al
doi: 10.1038/nature15713
وراثة

تعديل التعبير
الجينﻲ
أظهرت بروتينات عديدة منظِّمة للجينات
أنها تتفَّعل بشكل سريع وخاطف،
الطبعة العربية |

ديسمبر

79 | 2 0 1 5

أبـحــاث ملخصات األبحاث

فلﻚ

التدفق الكُ تَ لِ ﻲ
بالتطور النجمﻲ
يعد فقدان الكتلة النجمية أ
الولية
َُ ّ
مهما في نظريات التكوين
مكونًا ًّ
ِّ
النجمي الحالية ،حيث توفر التوازن
| 80
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يُعرف الكثير عن انحالل محتوى
السيتوبالزم عن طريق عملية اللتهام
الذاتي .وقد كشفت شيلي بيرجر
وزمالؤها عن أن المحتوى النووي هو
أيضا عرضة لعملية التصفية الخلوية.
ً
وقد أظهر الباحثون أنه استجابة
لالإجهاد المرتبط بالسرطان ،المتمثل ـ
على سبيل المثال ـ في تفعيل الجين
الورمي  ،Rasيتفاعل بروتين اللتهام
الذاتي  LC3مع بروتين الصفيحة
النووية  ،laminB1ويرتبط بالمجالت
المرافقة للبروتين في الكروماتين،
ثم ينتقل بروتين  LaminB1إلى
السيتوبالزم؛ للتحلل داخل جسيمات
الليسوسوم .أدى تثبيط هذه العملية
إلى تأخير الهرم الخلوي الناجم عن
الجين الورمي ،مما يشير إلى أن الخاليا
يمكن أن تقوم بهدم مكونات نووية؛
لمنع تكون أ
الورام.
ُّ
Autophagy mediates
degradation of nuclear lamina
Z Dou et al
doi: 10.1038/nature15548
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أحياء خلوية

أ

ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
ﻣﺎﺋﻲ

ﺑﻮﻟﻴﻤﺮ

H

ولكن ما زال من غير المعلوم ما إذا
كانت الخاليا تستغل التوقيت النسبي
لهذا التفعيل في حالة عوامل النسخ
المختلفة ،أم ل .يستخدم مايكل
إلوويتز وزمالؤه التصوير لخلية واحدة؛
إلظهار أن خاليا الخميرة تستخدم
التوقيت النسبي بين عاملي نسخ ،Msn2
و- Mig1وهما منشط ومثبط جيني على
التوالي  -للسيطرة على التعبير الجيني
في حالة الستجابة لظروف بيئية متنوعة
 .كما أثبت الباحثون أن خاليا الخميرة
تستجيب لتركيزات مختلفة من الجلوكوز،
عن طريق تعديل الجزء المتداخل
لنبضات  ،Msn2و ،Mig1وتنظيم
التعبير الجيني وفقًا لذلك.
Combinatorial gene
regulation by modulation
of relative pulse timing
Y Lin et al
doi:10.1038/nature15710

اﻻﺗﺰان اﻻﺧﺘﺰاﻟﻲ ﺑـ P1

كيمياء عضوية

فـق اختزالﻲ
بطاريــة تد ُّ
فﻲ متناول الجميــع
يتم النظر إلى بطاريات التدفق الختزالي كتكنولوجيا
واعدة لتخزين الطاقة من مصادر متجددة ،حيث إنها
قابلة إلعادة الشحن ،وتتكيف بسهولة لمقاييس أكبر
ببساطة ،عن طريق زيادة السوائل الملحية .electrolytes
تعتمد غالبية بطاريات التدفق الختزالي على المعادن،
الفاناديوم في العادة ،بوسط حمضي ،ويعتمد توليد
الشحنة على أغشية انتقاء أ
اليونات التي تفصل بين
الملح ّيين .وقد ط ََّور أولريش شوبرت وزمالؤه
المحلولين ِ
ستخدم بوليمرات عضوية كمادة
ت
تأكسدي
بطارية تدفق
َ
ِ
جنبا إلى جنب مع أغشية فصل غير مكلفة،
شحنة،
تخزين
ً
إن تلك
ملحي.
كمحلول
مائي
صوديوم
كلوريد
ومحلول
ّ
إنتاجيا من بطاريات
سامة ،وأرخص
البطارية غير ّ
ًّ
التدفق التقليدية.
An aqueous, polymer-based redox-flow battery
using non-corrosive, safe, and low-cost materials
للتراكم النجمي أ
ومصدرا
الولي،
ً
لالضطراب المطلوب للتكون النجمي
تقدم تلك الدراسة
بالحشودِّ .
جديدا لنشاط التدفق ضمن
منظورا
ً
ً
بيئة تكون نجمي محتشد معقد،
وهو كوكبة الثعبان الجنوبية .تحلِّل
آديل بلونكيت وآخرون متسلسلة
من أحداث التدفق العرضية غير

T Janoschka et al
doi:10.1038/nature15746
الشكل أع�ه | مبدأ العمل الخاص ببطاریة التدفق ا�ختزالي
القائمة على بوليمر  .RFBأ ،تمثيل تخطيطي لبطارية التدفق
الختزالي القائمة على بوليمر ،التي تتكون من خلية كهروكيميائية
(تحدد كثافة القدرة) وخزاني محلول ملحي (يحددان سعة
التخزين) .دورتا أ
النوليت  anolyteوالكاثوليت  catholyteبواسطة
غشاء حجمي الستبعاد شبه نفاذ ،يحتفظ بالجزيئات الكبيرة
الفعالة اختزاليا ،بينما يسمح أليونات أ
المالح الصغيرة بالعبور.
ًّ
اليا  P1و P2بطريقة
يتم نقل محلول البوليمرات الفعالة اختز ًّ
متصلة من خزان المحلول الملحي إلى الخلية الكهروكيميائية،
حيث تحدث تفاعالت الختزال أثناء عملية الشحن/التفريغ .ب،
تفاعالت القطب الكهربائي أ
الساسية لـ( P1 )2،2،6،6-تيتراميثيل
بيبيريدينيلوكسيل القاعدي ،و( P2فيولوجين).

الملتبسة من فئة يافعة للغاية،
صفرية المصدر بمحور الحشد
النجمي أ
الولي .يكشف انبعاث
12 16
( =2-1جيه)  C Oعن مالمح 22
من مقذوفات التدفق المتمايزة،
والمقذوفات أ
الكثر حداثة تمتلك
السرعة أ
العلى .وتشير البيانات
إلى أن التراكم العرضي يبدأ

بالطور أ
القدم للتطور النجمي
أ
قائما
الولي ،وأن هناك تدفقًا يظل ً
ببيئة محتشدة للغاية.
Episodic molecular outflow in
the very young protostellar
cluster Serpens South
A Plunkett et al
doi: 10.1038/nature15702
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ملخصات األبحاث أبـحــاث
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تُستخدم تقنية "كريسبر" CRISPR
لتحرير الجينوم آ
الن على نطاق
واسع في تحليل الطفرات في
مجموعة متنوعة من الكائنات الحية.
نسبيا،
وما تزال هذه التقنية حديثة ًّ
وما زالت قيد التطوير؛ لتحسين
خصوصيتها وكفاءتها .تقوم إنزيمات
النوكلييز الداخلية  Cas9بتنشيط
التحفيز المركزي ،الذي يؤدي إلى
انشطار الحمض النووي الجيني
المو َّجه بالحمض النووي الريبي .وقد
َ

PB2627

P3

Fingers

N2

Lid
160

أظهر جورول سول وزمالؤه أن
اليونية في أ
القنوات أ
الفالم الحيوية
البكتيرية ،التي ليس لها دور وظيفي
الشارات الكهربائية
معروف ،تنقل إ
بعيدة المدى داخل هذه أ
الفالم من
خالل نشر أيونات البوتاسيوم .وتم
إثبات أن التنسيق أ
اليضي بين الخاليا
مكانيا في فيلم بكتيريا
المنفصلة ًّ
 Bacillus subtilisيعتمد على نشاط
اليونية .يؤدي نقص أ
القناة أ
اليض
إلى تفعيل قناة البوتاسيوم ،YugO
التي تقوم بنشر إشارة البوتاسيوم
خارج الخليوي داخل الفيلم الحيوي،
مؤدية بدورها إلى موجة استقطاب
تقوم بتنسيق الحالة أ
اليضية بين
الخاليا الموجودة داخل الفيلم
الحيوي ،وفي محيطه الخارجي .أثبت
المؤلفون باستخدام نموذج رياضي

تربط القنوات الموجبة الحساسة
ميكانيكيا المحفزات الميكانيكية
ًّ
بمختلف أ
النشطة البيولوجية ،بما
في ذلك اللمس ،والسمع ،وتنظيم
ضغط الدم ،من خالل عملية تسمى
مؤخرا
"التنبيغ الميكانيكي" .وقد تم
ً
تحديد البروتينات "بيزو" كمسؤولة
عن تشكيل المسام في القنوات
ميكانيكيا في
الموجبة الحساسة
ًّ
عديدات الخاليا .ويُعتبر بروتين
"بيزو "1هو المسؤول عن استشعار
إجهاد القص لتدفق الدم؛ من أجل
التطور السليم أ
لالوعية الدموية ،كما
أنه ينظم وظيفة خاليا الدم الحمراء،
ويسيطر على هجرة الخاليا والتمايز.
قام المؤلفون باستخدام المجهر
اللكتروني للعينة الباردة عالي الدقة
إ
بكشف هيكل بروتين "بيزو "1بنموذج
الفأر ،الذي كشف عن ِب ْن َية ثالثية
تشبه مروحة ثالثية الشفرة .ويرى
ستخدم
المؤلفون أن "بيزو "1قد يَ ِ
هذه الشفرات كمستشعرات قوة؛
للتحكم في بوابة المسام المركزية
الناقلة أ
لاليونات .
Architecture of the mammalian
mechanosensitive Piezo1 channel
J Ge et al
doi:10.1038/nature15247

كشف إروين فودور وزمالؤه التركيب
َ
البلوري لبوليميريز الحمض النووي
النفلونزا (سي) في
الرييي لفيروس إ
ِب ْن َيته المغلقة ،قبل التنشيط .ويبدو
أن هذا الشكل المغلق يختلف
تماما عن الهياكل البلورية المذكورة
ً
سابقًا في حالتي بوليميريز فيروس
النفلونزا (أ) ،و(ب) ،التي تضمنت
إ
منشط النسخ للحمض النووي
النفلونزا
الريبي .ويصيب فيروس إ
(سي) كال من الخنازير والبشر ،ولكنه
انتشارا من فيروس (أ) و(ب)،
أقل
ً
الصابة بنوع أقل حدة من
ويؤدي إلى إ
النفلونزا .وبمقارنة الهيكل الجديد مع
إ
الهياكل السابقة المرتبطة بالحمض
النووي الريبي ،تظهر التغييرات

N-ext
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التواﺻل بين األفالم
الحيوية البكتيرية

ﻫيكل ﻗناة
بيزو1

التركيب الﺬري
لبوليميريز RNA
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أحياء جزيﺌية

الشكل أسفله | هيكل البوليميریز
ا�نفلونزا سي( .أ ،ب) يمثالن
لفيروس �
مشهدان لبنية المثلوث غير المتجانس
النفلونزا سي،
لبوليميريز فيروس إ
ملونة حسب الوحدات الفرعية (،PB1
الخضر ،P3 ،أ
البرتقالي ،PB2 ،أ
الزرق).
في حين أن الجيب الرابط لبروتين CAP
والموقع النشط للنوكلييز الداخلية ملونان
بالزرق أ
أ
والحمر ،على التوالي .ويظهر
أ
حفاز السبرتات  ،PB1الموجود بين
المينيين  446و ،447أ
الحمضين أ
بالحمر.
أ
كما يظهر موقع الحمض الميني 649
الممثل لـ ( PB2وهو ما يعادل الحمض
أ
الميني  627في بوليميريز فيروس
أ
النفلونزا أ) باللون الرجواني .تُظ ِْهر
إ
أ
الشكال من (ج) إلى (و) بنية الوحدات
النفلونزا سي:
الفرعية لبوليميريز فيروس إ
(ج) ( ،P3د)  PB1و(هـ) ، PB2والملونة
حسب المجال .الشكل (و) يُظ ِْهر خرائط
المجال لكل الوحدات الفرعية لبوليميريز
النفلونزا سي.
فيروس إ

N1

117

تعتبر أ
السطح ذاتية التنظيف
ُ
والمسيطرة على
للتجلد،
المضادة
ِ
التكاثف ذات أهمية ،سواء في نطاق
الطبيعة ،أم التطبيقات التقنية.
يبين توماس شوتزيوس وزمالؤه أن
قطرات المياه الموجودة على أسطح
نسيجية شديدة الكراهية للماء بشكل
مناسب ببيئة منخفضة الضغط
يمكنها أن تزيل نفسها عبر الطفو
التلقائي ،والرتداد شبيه الترامبولين
 ،trampolineحتى إذا كان السطح
متصلبا بشكل تام .يبدو مثل هذا
ً
متعارضا مع القانون الثاني
السلوك
ً
للديناميكا الحرارية ،ولكن يتم تفسيره
بواسطة الضغط الزائد من أسفل
القطرة ،الذي يتراكم بسبب التبخر
السريع لها ،بينما يقيد اللتصاق
الركيزي والدعامة النسيجية للسطح
تدفق الغبار .يوضح التأثير ،الذي
يمكنه حتى إزالة قطرات جليدية أثناء
تجمدها ،كيف لنظرة ثاقبة لتفاعالت
(القطرة-السطح) أن تقود إلى
تصميم رشيد ألسطح تضع مثل تلك
التفاعالت في استخدام غير متوقع.
Spontaneous droplet
trampolining on rigid
superhydrophobic surfaces
T Schutzius et al
doi: 10.1038/nature15738

الطبعة العربية |
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ﻗطرات مائية
واثِبة

35

ﻫندسة ميكانيكية

بسيط أن قناة  YugOكافية لتعزيز
التواصل الكهربائي الفعال بين
الخاليا البعيدة.
Ion channels enable
electrical communication
in bacterial communities
A Prindle et al
doi:10.1038/nature15709

استخدمت جينيفر دودنا وزمالؤها
تقنية فلورية؛ لتحديد معالم جديدة
لبروتين  ،Cas9تتحكم في خصوصية
انشطار الحمض النووي الجيني
المو َّجه بالحمض النووي الريبي في
َ
تقنية "كريسبر" لتحرير الجينوم.
Conformational control of DNA
target cleavage by CRISPR–Cas9
S ternberg et al
doi: 10.1038/nature15544

البنيوية الكبيرة المتعلقة بالرتباط
بالحمض النووي الريبي ،مما يدل
على مرونة بوليميريز الحمض النووي
النفلونزا.
الريبي لفيروس إ
Crystal structure of the RNAdependent RNA polymerase
from influenza C virus
N Hengrung et al
doi: 10.1038/nature15525
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وات
ﺑﺒﻐﺎ

والهلجنة ـ طرقًا راسخة للتوظيف
أ
البالغ
اللكيني .ورغم ذلك ..لم يتم إ
عن دمج بين جزيئي لتوظيفات قائمة
على الكربون والنيتروجين بطريقة
انتقائية فراغية عبر ألكين .تصف
تيفاني بيو وتوميسالف روفيس
بتلك المخطوطة أ
المينة الكربونية

اﻟﺒﻄﺎرﻳﻖ

ﺿﻔﺎدع

ا
اﻟ ﻷﺑﺮا
اﻟ ﺴﻘﻨ ص،
ﺰ
ﻘ
اﻟ واﺣﻒ ﻮر،
ﻀﺨ
ﻤﺔ

آ
ﻛﻼ
ت

اﻟﺮﺋﻴﺴﺎت

اﻟ
ﻠﺤ
ﻮم

ﺎت
ﺣﻴﻮاﻧ ﺪل
ﻤﻨ
ﺴ
اﻟ

إﻳﺠﻮاﻧﺎت،
ﺳﺤﺎل،
ﻲ ﻧﺼﻒ
ﺳﺤﺎﻟ
ﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟ

تُ َع ّد تفاعالت التوظيف الثنائي
أ
لاللكينات تفاعالت ذات أهمية خاصة،
ألنها يمكن أن تُستخدم للوصول
إلى ِب َنى جزيئية معقدة بشدة .وتُ َع ّد
تفاعالت أ
الكسدة الفراغية النتقائية ـ
أ
بما في ذلك تفاعالت الكسدة المائية
والكسدة المائية أ
الثنائية ،أ
المينية

دواﺟﻦ

اﻟﺠﻮارح

ﻌﺎﺑ
اﻟﺜ

تﻔاعالت التوﻇيﻒ
الثنائﻲ لﻸلكينات

ﻃﻴﻮ

ر اﻟ

ﻤﺎء

ﻴﻦ

كيمياء

أﻧﺜﻰ
ذﻛﺮ

XY
ZW

ذوا
ت اﻟﺤ
ﻣﺘ ﻮاﻓﺮ
اﻷ ﺴﺎوﻳﺔ
ﺻﺎﺑﻊ

على الرغم من أن الليثيوم يُستخدم
على نطاق واسع في الضطراب ثنائي
القطب ،باعتباره يساعد على استقرار
المزاج ،إل أن بعض المرضى ـ دون
غيرهم ـ يستجيبون لهذا العالج بشكل
إيجابي .في هذه الورقة البحثية ،ومن
أجل تقييم الختالفات في الظواهر
الخلوية ،قام فريد جيج وزمالؤه
بتوليد خاليا عصبية مشابهة للتلفيف
الحصيني المسنن من خاليا جذعية
محفزة متعددة القدرات ،تم الحصول
عليها من مجموعتين من مرضى
الضطراب ثنائي القطب ،إحداهما
تستجيب للعالج باليثيوم ،بينما ل
تستجيب أ
الخرى .وقد وجد الباحثون
بالضافة
شذوذًا في الميتوكوندريا ،إ
إلى فرط استثارة في الخاليا العصبية
المستمدة من مرضى الضطراب ثنائي
القطب ،فيما انعكست فرط الستثارية
هذه عن طريق المعالجة بالليثيوم
فقط في الخاليا العصبية المشتقة من
أ
الفراد التي تستجيب لليثيوم ،مما
يدل على أن فرط الستثارة قد يكون
مبكرا من الضطراب
نمطًا ظاهريًّا ً
ثنائي القطب ،وأن الخاليا الجذعية
المحفزة متعددة القدرات قد تكون
مفيدة لتطوير عالجات جديدة.
Differential responses to
lithium in hyperexcitable
neurons from patients with
bipolar disorder
J Mertens et al
doi: 10.1038/nature15526

اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ:
اﻧﺤﻴﺎز ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ

اﻟ
ﺠﻮا
ﺛﻢ

فعالية الليثيوم فﻲ
عالج اﻻﺿطراب

اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻨﺲ

أحياء تكاملية

ارتبـاط نسبة البالغين
بالكروموسومات
تعتمد جوانب السلوك والبيئة والديناميات السكانية في الحيوانات ـ بشكل
كبير ـ على نسبة جنس البالغين في الجماعة .تختلف نسب الجنس في
البالغين إلى حد كبير في الطبيعة ،إل أن سبب هذا الختالف ما يزال
ً
مجهول .قامت إيفيت ببولي وزمالؤها بتحليل  344نو ًعا من رباعيات
أ
الطراف (الطيور ،والثدييات ،والزواحف ،والبرمائيات) ،ووجدوا أن
أ
أ
الصناف التي تمتلك فيها النثى نوعين مختلفين من الصبغي الجنسي تميل
إلى أن تكون نسبة الجنس فيها منحازة إلى الذكور .وعلى الرغم من أن
التأثير واضح ،لكن السبب وراء تأثير التركيب الصبغي للجنسين على نسب
غامضا.
جنس البالغين ل يزال ً
The genetic sex-determination system
predicts adult sex ratios in tetrapods
I Pipoly et al
doi:10.1038/nature15380
الشكل أع�ه | التوزیع التطوري لنسبة جنس البالغين ) (ASRوأنظمة تحدید
الجنس الجينية في رباعيات �
ا�رجل .يُظ ِْهر الشريط الداخلي نمط تحديد الجنس
(الحمر ،XY :أ
أ
الزرق ،)ZW :ويُظ ِْهر الشريط الخارجي انحياز نسبة جنس البالغين
أ
أ
المدرجة في الدراسة (أحمر ،0.5≤ :الزرق< نصف نسبة الذكور) .حجم
لكل النواع
َ
العينة 39 :نو ًعا من البرمائيات ،و 67نو ًعا من الزواحف ،و 187نو ًعا من الطيور ،و51
نو ًعا من الثدييات.

الحفزية بواسطة ( Rh)IIIأ
لاللكينات،
التي يقوم حدث تنشيط  C-Hالذي
الينوكسيفثاليميدات
يَستخدم إ
 enoxyphthalimidesكمصدر
لتوظيفات الكربون والنيتروجين
بتحفيزها .تسمح منهجية التفاعل
بالتكون الفراغي المحدد لرابطتي

كربون-كربون ،ونيتروجين-نيتروجين
عبر ألكين بطريقة بين جزيئية.
Rhodium-catalysed syncarboamination of alkenes via
a transient directing group
T Piou et al
doi:10.1038/nature15691

ﻗدرة خاليا السرطان
التكيﻒ
النﻘيلﻲ على
ُّ

بعد انتشار أ
الورام ،تحتاج الخاليا
أ
السرطانية ذات الصل المشترك إلى
تفعيل أنماط تعبير جيني مختلفة،
من أجل التكيف مع البيئة الجديدة.
ومع ذلك ..فليس من الواضح متى
وكيف تحدث عملية التكيف هذه.
وقد قامت ديهوا يو وزمالؤها بإثبات
أن تعبير الخاليا السرطانية للبروتين
القامع للورم  PTENيتالشى عندما
تدخل هذه الخاليا الغازية الدماغ.
ويُعزى هذا النقص في التعبير إلى
الحمض النووي الريبي الميكروي
للخاليا النجمية ،الذي يتم نقله
من خلية إلى أخرى من خالل
الكسوسومات .وتدل هذه النتائج
إ
على الطبيعة الديناميكية لخاليا
السرطان النقيلي ،القادرة على التكيف
مع بيئة أنسجة جديدة.
Microenvironment-induced
PTEN loss by exosomal
microRNA primes brain
metastasis outgrowth
L Zhang et al
doi:10.1038/nature15376
فيزياء كمية

َأ ْسـر تﺄثير
ُ
ﻫونﺞ-أو-ماندل
تأثير هونج-أُو-ماندل هو ظاهرة كمية
تنطوي على تداخل جسيمات بوزونية،
وتبين قابلية التمييز بينهم .تمت
ِّ
البرهنة على ذلك التأثير للفوتونات
والذرات المتعادلة .يبرهن كينجي
تويودا وزمالؤه على تداخل هونج-
أُو-ماندل للفونونات ،وهي أشباه
جسيمات مصاحبة أ
لالنماط الهتزازية
ِ
الكمية بمنظومة .وتم إجراء البرهنة
بمنظومة من أ
اليونات المحاصرة،
التي تُ َع ّد ل َِب َنات بناء واعدة للحواسب
الكمية .وإضافة إلى ذلك ..يسعى
الباحثون إلى تخليق طور متشابك
مع الفونونات .وبينما كانت تلعب
داعما
دورا ً
الفونونات في السابق فقط أ ً
اليونات
بتجارب الحوسبة الكمية مع
المحاصرة ،فإن تلك النتيجة تفتح آفاقًا
جديدة للترسيخ للفونونات في حد
ذاتها كحوامل معلومات كمية.
Hong–Ou–Mandel interference
of two phonons in trapped ions
K Toyoda et al
doi: 10.1038/nature15735
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صندوق األدوات

 8طرق لترتيب
مكتبة رقمية
في السوق التنافسي لبرمجيات إدارة المراجع ،هناك وفرة
في الخيارات المتاحة للعلماء.
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

جيفري إم .بيركيل

ال�نامج الذي يستخدمه إلدارة
لم يكن آدم روكر يتوقع من ب
المكتبة الرقمية لمراجعه أن يدلّه عىل طرق أفضل كان
المفضل
يمكن أن يستخدمها للقيام ببحثه ،ولكن نظامه
ّ
ال ت
لك�ونية  ReadCubeيقوم بعمل مسح
إلدارة الملفات إ
ش� إىل أوراق بحثية ذات صلة،
ي
و
دوري،
لمكتبته بشكل
ُ ي
ترشح لك بعض برامج إدارة الملفات الموسيقية
تماما كما ِّ
ً
الستماع لختيارات أخرى .هذه ي ز
الم�ة ،حسب قوله ،جلبت
له فوائد عدة.
وكطالب دراسات عليا ،كان روكر ـ الذي يدرس الطب
البكت�ية ز ي�
حاليا ز ي� جامعة أوتاوا ـ يبحث ز ي� اللتهابات
ي
ًّ
سمكة الزرد ،ي ز
ح� أبرز له برنامج  ReadCubeورقة بحثية،
بكث� من الطريقة
تصف طريقة للإيقاع بالسمكة ،أسهل ي
ت
ال� يستخدمها ،وذلك باستخدام مبادئ الموائع الميكروية،
ي

وهو مجال يقول إنه ل يقرأ أدبياته عادةً .يقول روكر إن
«مثمرا حقًّا» ،رغم أنه ز ي�
أمرا
ً
تنبيهه إىل ذلك البحث كان ً
نهاية المطاف كان قد اندمج ز ي� ش
م�وعه لدرجة جعلت من
ز
تب� طريقة بديلة.
الصعب ِّ ي
وكما اكتشف روكر بنفسه ..فإن أدوات إدارة المراجع
اليوم تذهب إىل حدود أبعد من مجرد المناولة البسيطة
للملفات إال ت
لك�ونية .وكما ز� حالة ي ز
سك� الجيش السوي�ي،
آ ي
تجتذب كل أداة الن مستخدميها ،من خلل تقديم
مجموعة ل تفتأ تتطور باستمرار من ي ز
الضافية.
الم�ات إ
ز
ثما� أدوات ،هي  ،colwizو
تركز هذه المقالة عىل ي
 ،EndNoteو ،F1000Workspaceو ،Mendeleyو،Papers
جميعا ز ي�
و ،ReadCubeو ،RefMEو ،Zoteroتتنافس
ً
سوق إدارة المراجع (انظر« :برمجيات إدارة المراجع»).
يتفوق بعض هذه أ
الدوات ز ي� تبسيط عملية إنشاء وتصفُّح
آ
أ
ز
ز
ح� يركز البعض الخر عىل
مكتبات لدبيات موضو ٍّع ما ،ي� ي
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إنشاء قائمة المراجع ،والمساعدة ز� التعاون ش
البح� ،من
ي
ي
خلل استخدام فضاءات عمل ت
موص
مش�كة ،أو أوراق َ
بها (إحدى أ
الدوات  ReadCubeتمتلكها ش�كة «ديجيتال
ت
ز
ساينس» ،وهي ش�كة تديرها مجموعة «هول�برينك» ش
للن�،
ت
أيضا حصة ز ي� دورية .)Nature
ال� لها ً
ي
ز
الباحث� عىل ترويض الركام
تسعى كل أداة لمساعدة
ي
المتناثر من ملفات ب«� دي إف» ت
ال� قاموا ز ز
بت�يلها .ومعظم
ي
ي
العلماء يدركون هذه المشكلة :عندما يلتقطون ملفات
أ
«� دي إف» من مواقع الدوريات
الوراق البحثية بصيغة ب ي
– حيث يُطلق عليها أسماء تتألف من رموز أبجدية رقمية
ل يمكن استيعابها – ويلقون بها ز ي� أي مجلد مريح .يمكن
أن تسود ز
الفوص ب�عة عندئذ ،مع انتشار نسخ متعددة
أ
من الملفات بع� القراص الصلبة.
«� مجال العلوم ،أو عىل أ
ز
القل من ت
تجرب� الشخصية،
ي
ي
فإننا غالباً ما ينتهي بنا المطاف إىل مجلد عىل سطح
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صندوق األدوات

«� دي إف» تحمل أسماء
المكتب يضم  3,000ملف ب ي
غريبة حقًّا ،ل يمكن أن ش
أبدا عندما نكون بحاجة
عليها
نع�
ً
إليها» ،كما يقول راؤول دلجادو مورالس ،عالم أ
العصاب �ز
ي
معهد بيلفيتج للبحوث الطبية الحيوية ز ي� برشلونة ،إسبانيا.
ز
الفوص عن طريق
تعا ِلج أدوات إدارة المراجع هذه
فهرسة القرص الثابت .وعادةً ،فإن عملية سحب وإسقاط
ال�نامج يحاول
«� دي إف» إىل نافذة التطبيق تجعل ب
ملف ب ي
معرف الوثيقة الرقمية (،)DOI
باستخدام
عليه
التعرف
ّ
أو العنوان ،ومن ثم استخلص البيانات الوصفية ذات
يز
المؤلف�)
الصلة (مثل :العنوان ،والكلمة الدليلية ،وأسماء
ال تن�نت.
من خوادم إ
يز
أيضا تخصيص برمجيات؛ لمراقبة
يمكن
للباحث� ً
مجلدات بعينها ،يقومون بإسقاط ملفاتهم فيها .ويمكنهم
«� دي إف» ،من خلل
بعد ذلك العثور عىل ملفات ب ي
بحث بسيط باسم المؤلف ،أو كلمة دليلية ،أو ـ ز ي� بعض
الحالت ـ ملحظاتهم الخاصة .وعىل سبيل المثالّ ..
حل
دلجادو مورالس مشكلته عن طريق تنظيم مكتبة أ
الدبيات

الخاصة ببحوثه باستخدام أداة  ،Papersوهي أداة سهلة
تلقائيا ،وفق أي نظام
الستخدام ،تعيد تسمية
الملفات أ ًّ
يختاره المستخدم .وتوفر أ
الخرى وظائف مماثلة،
الدوات
ال تن�نت ،وتطبيق
باستثناء  – RefMEوهو موقع عىل شبكة إ
يخزن فقط قوائم بالمراجع ،وليس ملفات
محمول  -حيث ّ
«� دي إف» نفسها.
بي
الوظائف األساسية

غالبية أ
يز
الباحث� ز ي� جلب أدبيات من مجموعة
الدوات تساعد
أ
ت
وكث� من الدوات
متنوعة من المصادر عىل شبكة إ
الن�نت .ي
يوفر إمكانية البحث ،من خلل تطبيق ز ي� قواعد بيانات
خارجية ،مثل ،PubMed :و ،Google Scholarوكذلك
إضافات لمتصفح الويب ،تلتقط البيانات المرجعية (وأحياناً
«� دي إف» المرتبطة بها) من مواقع الدوريات،
ملفات ب ي
وصفحات أخرى.
م�وع برمجيات ز
أداة « »Zoteroهي ش
مجا� ومفتوح
ي
المصدر ،تأسس منذ ش
خصيصا لمعالجة
سنوات
ع�
ً
مشكلة استخراج المعلومات من متصفح ويب ،وفقاً لمدير
الم�وع ي ز
ش
ش� تاكاتس من جامعة جورج ميسون ز ي� يف�فاكس
أ
لل�نامج ،وتظل
ساسية
ال
السمة
هي
«تلك
فرجينيا.
بولية
ب
بالدوات أ
واحدة من أقوى سماته ،مقارنةً أ
الخرى إلدارة
خيارا يغ� عادي،
المراجع» ،حسب قوله .وتوفِّر أداة ً RefME
يتمثل ز ي� إضافة مراجع عن طريق مسح رمز ش�يطي (بار
ذك.
كود) بواسطة ي
كام�ا هاتف ي
من السمات أ
ال شك� شهرة ز ي� برمجيات إدارة المراجع:
القدرة عىل إدراج المراجع ز ي� سياق النص ز ي� ورقة بحثية،
وإنشاء قائمة المراجع بأي صيغة مطلوبة .وتوفر حزمة
ال�مجيات التجارية  EndNoteالمستخدمة ش
بك�ة هذه
ب
الم�ة منذ عقود ،ولكنها تواجه آ
يز
الن منافسة من العديد
من أ
الدوات الحديثة.
أ
كث� من تلك الدوات يتعامل مع برنامج شائع لمعالجة
ي
النصوص (عاد ًة ميكروسوفت وورد ،ولكن ز� بعض أ
الحيان
ي
ال�مجيات المجانية ذات
«أوبن أوفيس» وكذلك أطقم ب
الصلة) ،بحيث يحتاج المستخدم أثناء كتابته لمقالة بحثية
أ
ت
ال� يريد ذكرها ز ي� مقالته،
فقط إىل اختيار الوراق البحثية ي
ز
ثم ينقر عىل زر؛ ليتم إدراج أكواد ي� الوثيقة لتحديد
ز
ز
و� وقت لحق ،يمكن
مواضع ذكر المراجع ي� النص .ي
وإضافة الستشهادات �ز
للمستخدم إنشاء قائمة المراجع،
ي
سياق النص ،وفقًا لعدة آلف من أنماط الدوريات البحثية،
حيث يختار النمط المطلوب من قائمة منسدلة.
أ
دمجا؛
م
إف»
«� دي
ُ ً
تتضمن معظم الدوات قارئ ب ي
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برمجيات إدارة المراجع
رواجا
 8من أكثر األدوات
ً
المنتَ ج

للمورد
العنوان العام َ

المنصة

هل هو متوفر مجانً ا؟

colwiz

colwiz.com

سطح مكتب /ويب /محمول

نعم

EndNote

endnote.com

سطح مكتب /ويب /محمول

نعم ،ولكن بميزات محدودة

F1000Workspace

f1000.com/work/

ويب

ال

Mendeley

mendeley.com

سطح مكتب /ويب /محمول

نعم ،ولكن بميزات محدودة

Papers

papersapp.com

سطح مكتب /ويب /محمول

ال

ReadCube

readcube.com

سطح مكتب /ويب

نعم ،ولكن بميزات محدودة

RefME

refme.com

ويب /محمول (يخزّ ن المراجع فقط)

نعم

Zotero

zotero.org

سطح مكتب /ويب /محمول

نعم ،ولكن بميزات محدودة

لالطالع على مقارنة أشمل ،راجع النسخة اإللكترونية من هذا المقال على الموقع.go.nature.com/xbp9ot :

لقراءة المقالت ،وكتابة الملحظات عليها – عاد ًة مع ي ز
تمك�
يز
المستخدم� من البحث خلل التعليقات والملحظات –
بالضافة إىل قدرات قائمة عىل الحوسبة السحابية؛ لتحقيق
إ
ب� تلك التعليقات (وملفات ب«� دي إف») ي ز
ال�امن ي ز
تز
ب� ـ
ي
ولكن
عىل سبيل المثال ـ آي باد ،وحاسب سطح المكتبْ ،
كل من  ReadCubeو colwizتحاول تقديم تجربة ش
أك� ثراء
«� دي إف» .ز ي� أداة « ،»ReadCubeعىل
لقراءة ملفات ب ي
سبيل المثال ،تُمثل الستشهادات ز ي� سياق النص وأسماء
ز ز
«� دي
ي
المؤلف� ي� ملفات ب ي
«غالبًا ما ينتهي بنا
لتوف�
إف» روابط نشطة
ي
ش
المطاف إلى مجلد
المبا�
إمكانية الوصول
على سطح المكتب ،إىل المقالت وقوائم ش
الن�
المذكورة .وتتوفر الوظائف
يضم  3,000ملف
نفسها عند استعراض ملفات
"بي دي إف" ،تحمل
«� دي إف» ،والملحظات
أسماء غريبة حقًّا».
بي
المكتوبة عليها عىل مواقع
النا�ين ش
ش
ال�كاء (بما ز ي� ذلك ،عىل سبيل المثال،Nature :
ووايىل بالنسبة إىل أداة  ،ReadCubeوتايلور ،وفرانسيس
ي
بالنسبة إىل أداة .)colwiz
يمكن للعديد من هذه أ
الدوات تحديد مقالت تتعلق
توص بمقالت عىل أساس
ببنود معينة ز ي� مكتبة ،أو
ي
ز
عموما .وكما هو الحال ي� أداة ،ReadCube
محتوى المكتبة ً
تستخدم أداة  F1000Workspaceخوارزمية للقيام بذلك.
يز
حواىل 10,000
كما
تستع� بتوصيات قدمتها مجموعة من ي
ز
المتخصص� .ومع ذلك ..فالعديد يغ�ها من منتجات
من
ي
يوص بأوراق
أن
ا
أيض
يمكنه
بذاتها
القائمة
مجيات
ال�
ً
ب
ي
(انظر.)Nature 513, 129-130; 2014 :
جاهزة للمشاركة

يز
للباحث� بإعداد مكتبات
حاليا أدوات عديدة
تسمح
ًّ
باحث� ،أو تبادل أ
متعاون�ز
ز
مع
ئيسة
ر
ال
اق
ر
و
ال
لمجموعة
ي
ي
عن بُعد ،رغم أن هذه العملية تُدار بعناية؛ لمنع انتهاك
والن� ش
ش
للنا�ين .فعىل سبيل المثال..
حقوق الطبع
الباحثون المنضمون إىل مجموعة عامة باستخدام أداة
 Mendeleyيمكنهم فقط تبادل المعلومات حول ورقة
ما ،أي ما يعادل ًّ
سجل ز ي� كتالوج مكتبة .ويمكن فقط
الش�اك ز
ت
يز
«�
ملفات
�
خاصة
مجموعات
للمستخدم� ز ي�
بي
ي
ت
ز
(ويتع� عىل المجموعات ال�قية إىل
دي إف» ،وتعديلها
ي
حساب مدفوع أ
الجر؛ إلضافة ش
أك� من ثلثة أفراد).
ز
يستخدم برينتون وي ِرنك ـ طالب دكتوراة ي� علم النفس
التنظيمي بجامعة مينيسوتا ز� مينيابوليس ـ مكتبة ت
مش�كة
ي
ز ي�  Zoteroش
لم�وعات بحوث تعاونية ،تشمل مراجعات
أ
ز
منهجية ،وتحليلت وصفية للدبيات ي� مجاله .قد يشارك
شخصا ،حسب قوله« :البعض
ز ي� هذه الجهود 20-15
ً

مش�كة ،والبعض آ
ي�ل المقالت ز� مكتبة ت
الخر يقرأها،
ز زّ
ي
وفريق ثالث يضيف ش
ال�وح والملحظات عليها ،ويسجل
البيانات الرئيسة».
وفقاً لوي ِرنك ،تشبه العملية استخدام مجلد ت
مش�ك
لحفظ الملفات «دروب بوكس » ،مع فائدة إضافية أن أداة
 Zoteroتتبع ،وتحتفظ بالبيانات الوصفية والملحظات
يز
ش
للباحث� استخدام
وال�وح .فعىل سبيل المثال ..يمكن
ز
حاليا بمعالجة مقال،
يقومون
أنهم
إىل
للإشارة
ة،
مم�
علمة
ي
ًّ
الباحث� آ
يز
يز
المتعاون� معهم إىل أن عليهم
الخرين
مما ينبه
العمل عىل مقال آخر؛ لتجنب ازدواج الجهود.
تُ َو ِّسع ّكل من أداة  F1000Workspaceوcolwiz
مفهوم المشاركة؛ ليشمل ي ز
م�ات إلعداد المقالت وإدارة
ز
للباحث�ز
ش
و� حالة  ،F1000Workspaceيمكن
ي
الم�وعات .ي
ز
إضا�؛ لتحميل وثائق المقالت بصيغة
نامج
ر
ب
استخدام
ي
«ميكروسوفت وورد» ز ي� مكان آمن ،مما يمكّن أعضاء الفريق
ت
المش�كة ،رغم أن النص ل يمكن
من التعليق عىل النسخة
تحريره ز ي� المتصفح ،حسب قول جواو يب�يز ،مدير تطوير
ويع�م يب�يز تنفيذ ي ز
بال�كة .ت ز
المنتجات ش
م�ة تسليم الورقة
البحثية «بنقرة واحدة» ،يتم عىل إثرها إرسال الورقة ش
مبا� ًة
من  F1000Workspaceإىل محرري الدوريات ،بد ًءا بدورية
أيضا
 .F1000Researchوجدير بالذكر أن أداة ً colwiz
يز
للمستخدم� بالمشاركة ز ي� الوثائق بع� محرك أقراص
تسمح
أ
ال تن�نت ،مما يسمح لعضاء الفريق باستعراضها،
عىل إ
والتعليق عليها.
ز
كب�،
حد
إىل
المتداخلة
ات
الم�
مجموعات
بالنظر إىل
ي
ي
ال� توفرها هذه أ
ت
الدوات ،فإن اختيار المستخدم لواحدة
ي
أ
ز
كث� من الحيان ـ عىل أولويات شخصية
منها يعتمد ـ ي� ي
نيسك ـ وهو عالم
ر
كا
ريتشارد
المثال..
سبيل
بعينها .فعىل
ي
بمخت�ات سانديا الوطنية ز ي� ليفرمور ،كاليفورنيا ـ
مواد
ب
يدعم  Zoteroلطبيعة المصدر المفتوح الجماعية ت
ال�
ي
يز
تم�ها.
ّ
لعل أفضل سبب لستخدام أداة إلدارة المراجع هو قدرة
توف� شكل من أشكال الذاكرة ،يمكن البحث
عىل
التقنية
ي
ست� ،وهو عالم بحوث بارز ز ي� ش�كة
خللها .يقول بويد ي
«إيىل ليىل» أ
«تخي ْل
للدوية ز ي� إنديانابوليس
بولية إندياناّ :
ي ي
أ
مكدسة مع الوراق المطبوعة،
مكتبا عليه أكوام عالية ّ
ً
تتخللها ملحظات عىل قصاصات صفراء لصقة ،وكتابة ز ي�
نواح
الهوامش ،وشخبطة ،وتعليقات ،وأسهم ،ي
وغ�ها .من ٍ
كث�ة ،نجد أن مجلداتنا الرقمية المليئة بملفات ب ي"� دي
ي
إف" هذه أ
اليام ليست أسهل ز ي� التعامل معها .وستجد
أنه باستخدام أداة إلدارة المراجع الرقمية ،لن يفصلك عن
المعرفة المدفونة سوى مجرد البحث بكلمة دليلية».
جيفري إم يب�كيل كاتب ،مقره ز ي� بوكاتيلو ،أيداهو.
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مهـن عـلـمـيـــــة

ملفات تعريف بحثية بطاقات التعريف الرقمية
تميز بين العلماء الذين يحملون أ
السماء نفسها ص89 .
ِّ

نقطة تحول ناتالي بيتوريلِّي من رواد استخدام صور أ
القمار
ُّ
ّ
الصناعية في توجيه سياسات الحفاظ على الطبيعة .ص91 .

وظائف نيتشر ألحدث قوائم الوظائف والنصائح
المهنية تابعarabicedition.nature.com/jobs :

ADAPTED FROM ERHUI1979/GETTY

مسح لطالب الدراسات العليا

مستق َبـــــل غـامـــض

وفقًا لمسح أجرته دورية  Natureفي عام  ،2015لوحظ أن طالب الدراسات العليا يح ُلمون بالعمل في الوسط أ
الكاديمي،
ولكنهم يحافظون ـ في الوقت ذاته ـ على خياراتهم الوظيفية مفتوحة.
كريس وولستون

عاد ًة ما يركِّز طالب الدراسات العليا في العلوم تركي ًزا دقيقًا
على مجال دراستهم ،سواء أكان ذلك المجال يتعلق بالفئران،
أم بالجزيئات ،أم بالليزرات ،ولكن عندما يتعلق أ
المر
بخططهم المستقبلية؛ يظهر لديهم ميل لتب ِّني رؤية أشمل.
في عام  ،2015قامت دورية  Natureبإجراء مسح خاص
بطالب الدراسات العليا ،شمل أكثر من  3,400باحث في بداية
حياتهم المهنية من شتى أنحاء العالم .كشف ذلك المسح
قدر بالغ من الحماس بشأن الحصول على وظائف في
عن
المجال ٍ أ
الكاديمي (انظر« :توقعات أكاديمية») .وقد ذكر ما
يقرب من  %78من المشاركين في المسح أنه «محتمل» ،أو
جدا» أن يسعوا إلى الحصول على وظيفة بحثية
«محتمل ًّ

أكاديمية ،وهو موقف يتميز بالجرأة ،خاصة إذا وضعنا في
العتبار النقص الذي يعتري الوظائف الدائمة في الجامعات
على مستوى العالم.
أيضا عن حالة من الغموض والتضارب؛
وكشف المسح ً
َ
فقد صرح أكثر من  %60من المشاركين بأنه «محتمل» ،أو
جدا» أن يبحثوا عن وظيفة في المجال الصناعي
«محتمل ًّ
(انظر« :جاذبية المجال الصناعي») ،وذكر  %61ممن أجابوا عن
جدا» أن يتجهوا إلى
أسئلة المسح بأنه «محتمل» ،أو «محتمل ًّ
الحصول على وظيفة بحثية في جهة حكومية ،أو خاصة ،مما
يعكس قلق طالب الدراسات العليا بشأن مستقبلهم الغامض.
المر ،عندما يتعلق أ
وفي حقيقة أ
المر بالخطط الوظيفية،
سريعا .فقد ذكرت
فإنه حتى القتناع الراسخ يمكن أن يتالشى ً
داريا بولنوفا ،طالبة الدكتوراة في أ
الحياء الجزيئية بجامعة
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هلسنكي ،في معرض إجابتها عن أسئلة المسح ،أنها تتوقع
وتوضيحا لذلك..
أن تبحث عن وظيفة في قطاع الصناعة.
ً
تقول« :تأثرت بأصدقائي وأقاربي الذين يعملون في شركات
أ
الدوية ،وشركات التقنية الحيوية الكبرى ،فجميعهم يتمتعون
أ
بمسار وظيفي رائع في حقيقة المر».
وبعد عدة أشهر من إجابتها عن أسئلة المسح ،أوضحت
بولنوفا ـ التي تَ ْدرس الطفرات في سرطان الثدي ـ أنها قد
حولت دفة اهتمامها أ
الكاديمي  180درجة؛ فمن خالل زياراتها
َّ
للشركات والمشورات التي حصلت عليها ،تمكَّ نت من تقييم
حقيقة ما يعنيه الحصول على وظيفة في المجال الصناعي.
«أقررت بأنني لم أكن ناضجة بما يكفي لذلك النوع من
تقول:
ُ
الصراعات الوحشية» وعندما تتذكر بولنوفا الماضي ،تجد
أيضا أنها كانت غير متيقِّنة من أن الحصول على وظيفة
ً
الطبعة العربية |
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ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

وﺟﺪ ﻣﺴﺢ ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ـ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ دورﻳﺔ  Natureـ أن اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ
ﻣﺤﺪودا ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻗﺪرا
أﻳﻀﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن
وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ً
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
ً
ً
ْ
س ﻣﺎ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺤﺜﻚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺪﺋﻚ دراﺳﺘﻚ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟

س ﻣﺎ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎﺋﻚ
دراﺳﺘﻚ؟
0
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ﻻ أﻋﺮف

%100

%3

اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻬﻨﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

%30

3,451

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺸﺎرﻛًﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺟﺪا
ًّ

60

س ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎك ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ؟

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )(%

ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴــﺢ راﺿﻮن ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ
أﺳﺘﺮاﻻﺳﻴﺎ

40

20

ﻏﻴﺮ راﺿﻴﻦ

%11

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻴﺴﻮا
راﺿﻴﻦ ،وﻻ
ﻏﻴﺮ راﺿﻴﻦ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

%19

أوروﺑﺎ

3,451
ﻣﺸﺎرﻛًﺎ

ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮازن
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

يرضي فضولها العلمي .تقول
في شركة كبيرة أيمكن أن ِ
البحاث في مجال الصناعة ضيق وجامد،
عن ذلك« :نطاق
ترسخ عزم
وقد
جديدة».
أسئلة
طرح
إلى
ول يقود الباحث
أ َّ
الكاديمي ،بعد
بولنوفا وإصرارها على البقاء في المجال
أن حضرت عدة ندوات تناولت المسار الوظيفي لشخصيات
بارزة في المجال البحثي ،مثل بيتر جاكسون ،أخصائي
أ
الحياء المجهرية والمناعة بكلية الطب بجامعة ستانفورد
ملهما ،حتى إنك تبدأ في
في كاليفورنيا.
تقول« :كان ذلك ً
التحليق في دنيا أ
الحالم».
أﺣالم ﻋالمية

تضمن المسح مجموعة منتقاة من الباحثين على مستوى
َّ
تقريبا ما بين
بقدر
متساو ً
ٍ
العالم ،وكان المشاركون موزعين ٍ
أوروبا ،وآسيا ،وأمريكا الشمالية ،مع وجود بعض المشاركين
ممن يعيشون في أمريكا الجنوبية ،وأفريقيا ،وأستراليا .وتميز
الباحثون المشاركون في المسح بكثرة الترحال ،حيث يعيش
بعيدا عن أوطانهم ،ومن بينهم بولنوفا ،التي
 40%منهم ً
تنتمي إلى روسيا .ول شك أن الهتمام بدخول الوسط
أ
الكاديمي منتشر على نطاق واسع عبر قارات العالم؛ فقد
| 86

%42

%25

س ﻣﻨﺬ ﺑﺪأت ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة ،أي اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن
ﻣﻔﺎﺟﺌً
ﻣﻔﺎﺟﺌﺎﺎ ﻟﻚ؟
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أﻛﺜﺮ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻣﻄﻠﻘﺎ
ً
أﻋﺮف

0

ﺛﻠﺜﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ
ﻣﻬﺘﻤﻮن اﻵن
ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ،
أو ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ
ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ.
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كشف أكثر من  %90من المشاركين في المسح ممن ينتمون إلى
أ
وظيفيا
خيارا
قارة أسيا عن أنهم يرون في المجال الكاديمي ً
ًّ
ً
جدا» أن
محتمال ،وأعرب أكثر من نصفهم عن أنه «محتمل ًّ
وتقل وتيرة الحماس للحياة أ
يسلكوا هذا المسارّ .
الكاديمية
في أمريكا الشمالية وفي أوروبا فقط؛ حيث ذكر  %32و%41
من المشاركين المنتمين إلى القارتين على التوالي أنه «محتمل
جدا» أن يشقُّوا طريقهم في المجال أ
الكاديمي.
ًّ ْ ُ
أ
وقد ذكر المشاركون في المسح ممن يدرسون الحياء
والكيمياء والطب ـ وهي مجالت الدراسة أ
الكثر شيو ًعا بين
المشاركين ـ أهدافًا وظيفية متشابهة؛ ففي تلك المجالت
الثالثة جميعها اختار ما يقرب من ثالثة أرباع الذين تم
جدا» فيما
استطالع رأيهم خيار «محتمل» ،أو «محتمل ًّ
يخص البحث عن وظيفة أكاديمية ،مقارنةً بأكثر من نصف
عدد المشاركين الذين أوضحوا أنهم سوف يختارون وظيفة
في المجال الصناعي.
تظل أحالم الباحثين بدخول المعترك أ
الكاديمي محلِّقة،
حتى في المناطق من العالم التي تبدو فيها الفرص محدودة
للغاية .تقول باريزا نايلي ،طالبة الدكتوراة في الوراثة الجزيئية
بجامعة تربية مدرس في طهران ،إنه حتى آ
الن تتجاوز

راﺿﻮن

%70

طموحاتها المستقبلية الفرص الفعلية المتاحة أمامها.
وتوضح« :ل أريد أن أكون مجرد طبيبة ،أو أستاذة جامعية.
مختبر مجهز
أريد أن أكون باحثة كبيرة ،وأريد أن يكون ّ
لدي َ
تجهي ًزا ً
كامال ،وأن أعمل في مشروعي الذي أحلم به ،لكن
حاليا».
يتوفر
ذلك ل
ًّ
تعي نايلي مدى الصعوبات التي تنتظرها ،وتقول عن ذلك:
«أعتقد أن الفرص أ
الكاديمية أفضل في بالد أخرى غير إيران»،
وتضيف« :من الصعب أن تجد وظيفة في مجال التدريس،
الصعب أن تحصل على وظيفة في مجال أ
ولكن أ
البحاث.
بمقدوري أن أفعل الكثير من أجل الناس ،كاكتشاف العقاقير
ً
مثال ،ولكني ل أملك إالمكانيات المطلوبة».
رغم ذلك ..ل يكون الحماس للمجال أ
جليا في
كاديمي
ال
ًّ
كل مكان ،فهو يقي ًنا لم يغ ُز مركز ميلتون إس هيرشي الطبي
في هاريسبرج بولية بنسلفانيا ،وذلك فقًا لما يذكره روبرت
نوكونكو ،طالب الدكتوراة في أ
الحياء الجزيئية بالمركز.
كثيرا من الناس هنا يعتقدون أن
يقول نوكونكو« :ل يبدو أن ً
كثيرا من
أعرف
ادهم.
ر
م
هو
الحصول على وظيفة أكاديمية
ً
الطالب الذين قرروا النتهاء من درجة الماجستير ،واللتحاق
بالمجال الصناعي بأسرع ما يمكن».
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ﺗﻘﺪم ﱢ
ﺘﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم؟
ﻛﻠﻴﻴﻴﺘﻚ
ﻛﻠ ﱠ
س ﻫﻞ ﱢ
ﻧﻌﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺸﻮرﺗﻬﻢ ﻣﻔﻴﺪة

ﻧﻌﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺸﻮرﺗﻬﻢ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﻴﺪة

ﻧﻌﻢ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ
أﺳﺘﻌﻦ ﺑﻬﻢ
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ﻻ أﻋﺮف

%17

%28

%100

%50

س ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮﻓﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ
وﻧﺼﺎﺋﺤﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؟

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ

أواﻓﻖ

أﺳﺘﺮاﻻﺳﻴﺎ

ﻣﺘﺴﺎﻫﻞ ﺑﺸﺄن ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
وﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

أوروﺑﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

%41
%33
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%33
%33

ﻳﻘﺪم ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﺄن
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

30

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )(%
س ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺎل
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ؟

%50

%17

ﻳﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎرض اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻻ أواﻓﻖ

س ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎﻣﻚ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراة ،ﻛﻢ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدك ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ داﺋﻤﺔ؟
100

اﻟﻤﺪوﻧﺎت واﻟﻤﺼﺎدر
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

%53
%37

ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ

%33

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
رﻏﻢ أن  %58ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻳﺨﻄﻄﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻬﻢ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،إﻻ أن
ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﺪة
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  6ﺳﻨﻮات.
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أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
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%23

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )(%

ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم
إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ إرﺷﺎد ﻣﻬﻨﻲ.

اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻲ

ﻳﺒﺤﺚ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻦ
وﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
 %50ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﺷﻌﺮوا ﺑﺄن
ﻣﺸﺮﻓﻴﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

%17

من جانبه ،ينتوي نوكونكو أن يسبح عكس ذلك التيار
أكاديميا ،حيث يقول« :أو ّد أن أعمل
محليا ،وأن يصبح
ًّ
السائد ًّ
باحث رئيس ،يُتاح له تحديد محاور
وظيفة
في
المستقبل
في
ٍ
قادرا على إدارة مختبري
أكون
أن
أريد
والتركيز.
الهتمام
ً
الخاص ،وإجراء أبحاث ذات جودة عالية».
تحديدا؛ فقد
استغرق نوكونكو وق ًتا لتكوين ذلك الطموح
ً
دارسا للطب ،ولكنه أدرك لحقًا أنه يجد نفسه في
بدأ
مشواره ً
مجال أ
البحاث ،إذ حسم أمره بعد فترة تدريب استغرقت
عاما ً
كامال في إحدى شركات التقنية الحيوية .يسترجع ذكريات
ً
تلك الفترة في أسى« :كان العمل شاقًّا للغاية ،وكان المقابل
زهيدا ،ووجدت أني ما دمت قد ظللت على حبي لمجال
ً
أ
أتقدم للدراسات العليا».
البحاث ،فإنني ل بد أن َّ
يعترف نوكونكو بأن المرحلة الصعبة ً
فعال ربما ل تكون
إحساسا بتلك
لدي
قد انقضت بعد ،ويقول« :أعتقد أن َّ
ً
التحديات ،فهناك الكثير من باحثي ما بعد الدكتوراة في
الثالثينات ،بل في أواخر الثالثينات من عمرهم .يستغرق
أ
المر وق ًتا ً
طويال لكي تخطو أولى خطواتك».
يفكر البعض ممن يضعون نصب أعينهم الوصول إلى
درجة أ
ويصرح شون ليونارد
الستاذية في خطط احتياطية.
ِّ

0
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ـ وهو طالب دكتوراة ،تخطَّى الثالثين من عمره بعام ،وهو
متخصص في علم نُظُم المعلومات الحيوية بجامعة تكساس
في أوستن ـ بأنه يرغب في أن يجرب المجال أ
الكاديمي،
أيضا أخذ خيارات أخرى بعين العتبار .وقبل
ولكنه يريد ً
دخوله مجال العلوم ،قضى ليونارد أربع سنوات في الجيش
أ
المريكي ،إبَّان عمليات النتشار الواسع في أفغانستان
أ
عتبر ّأن عند مقارنة الكاديمية بالمعركة؛ فلن
والعراق،
وهو يَ ِ
يوجد في أ
الولى ما يخيف .ويقول« :كثير من أقراني يعانون
من ضغوط ومخاوف هائلة ،إذ يسيطر على تفكيرهم أنه
«إذا لم أحصل على وظيفة أكاديمية؛ فستنتهي حياتي» ،لكن
الخبرة التي أتمتع بها تجعلني ل أشعر بمثل تلك الضغوط،
فأنا أعرف أنني أستطيع إيجاد ما يرضي طموحي».
ويؤكد ليونارد ولءه للبحث العلمي ،رغم ارتفاع فرصه في
الحصول على أموال أكثر من خالل عمله ضابطًا في الجيش،
دافعا قويًّا لي» .ورغم أن
مصر ًحا« :العمل الذهني يمثل ً
ِّ
كثيرا من الطالب في جامعته قد تخلّوا عن فكرة العمل في
ً
المجال أ
الكاديمي ،فإنه ما زال يتمسك بهاً ،
قائال« :يعجبني
مناخ العمل في الجامعة ،وتعجبني فكرة التدريس» .وفيما
يتعلق بوظيفته الحتياطية ،يعترف ليونارد بأن الشركات ربما ل
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ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻧﻈﺮ:

go.nature.com/ichqut

تكون مهتمة بموضوعه البحثي الراهن (المجتمعات الميكروبية
في أمعاء نحل العسل) ،ولكنه يأمل في أن تنجح المهارات
حاليا في ْأن تجعل
البحثية المتخصصة التي يتدرب عليها ًّ
الطلب يزيد عليه في المجال الصناعي.
رساﺋﻞ مختلطة

من أين يستمد الباحثون في بداية مشوارهم الوظيفي كل
ذلك الحماس تجاه الوظائف أ
الكاديمية؟ إذا حكمنا على ذلك
أ
الجابات المذكورة في المسح؛ لوجدنا أن
المر من واقع إ
بعض التشجيع يأتي من ِق َبل المشرفين عليهم؛ فقد كشف
ما يزيد ً
قليال عن ثلث المشاركين عن أن مشرفيهم قد أسهموا
صرح
الخصوص،
وجه
وعلى
المهنية.
خططهم
في تشكيل
َّ
نصف عدد المشاركين بأن مشرفيهم متفهمون لحتمال
ممارستهم مهنة خارج المجال أ
الكاديمي .أما المصدر

الرئيس للتشجيع الذي ذكره أكثر من نصف عدد المشاركين
في المسح ،فكان عمليات البحث الذاتية التي قاموا بها
النترنت .ويشير ذلك إلى أن طالب الدراسات
على شبكة إ
كبيرا لستكشاف خياراتهم
ا
جهد
المعتاد
في
يبذلون
العليا ل
ً ً
الوظيفية .وجاء كل من التدريب المهني الرسمي والزمالء
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مهن ﻋلمية

جاذبية المﺠال الصناﻋﻲ
نتاﺋﺞ ﻓوريﺔ
لﺪى ﻃﻼب الﺪراﺳات الﻌليا الﺬيﻦ ﻻ يتوﻗﻌون ﻷنﻔﺴﻬﻢ

ً
ﻣﺴتﻘﺒﻼ ﻓي ﻣﺠال اﻷبﺤاث الﺠاﻣﻌيﺔ أﺳﺒابﻬﻢ .ﻓﻤﻦ بيﻦ

اﻷﻛاديﻤي .وﻛﺜيﺮ ﻣﻨﻬﻢ يﻌانون ﻣﻦ ﺧيﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒيﺮة«.
ﻣﺒﺪﺋيا ﱡ
تﻌلﻢ الﻔيﺰياء
لﺰاﻣا ﻋليﻬا
ًّ
تﻘول بارﻛﺮ إنﻪ ﻛان ً

الﻤﺸارﻛيﻦ ﻓي اﻻﺳتﺒيان ،الﺬيﻦ ذﻛﺮوا أن الﺤﺼول ﻋلﻰ
أﻣﺮا ﻏيﺮ ﻣﺤتﻤﻞ ،ذﻛﺮ  %55ﻣﻨﻬﻢ أن
وﻇيﻔﺔ أﻛاديﻤيﺔ ﻛان ً
الﻤﺠال يتﻤيﺰ بالتﻨاﻓﺲ الﺸﺪيﺪة ،بيﻨﻤا ذﻛﺮ  %43أنﻪ ﺳوف

وإدارة الﻌﻤليات ،ﻗﺒﻞ أن تتﻤﻜﻦ ﻣﻦ إنﺠاز أي ﻋﻤﻞ ﻓي
الﻤﺨتﺒﺮ ،وتﺮى أن ﻋﻤلﻬا ﻓي ﻣﺠال الﺼﻨاﻋﺔ ﺳوف يﺴﻬﻢ

يﻜون ﻣﻦ الﻤﺴتﺤيﻞ تﺤﻘيﻖ التوازن بيﻦ الﻌﻤﻞ والﺤياة

ﻓي توﻇيﻒ ﻣﻬاراتﻬا بﺸﻜﻞ ﺳﺮيﻊ وﻣﺒاﺷﺮ ،وذلﻚ لﺼالﺢ

اﻷﺳﺮيﺔ ،ﻓي ﺣيﻦ أﻋﺮب  %34ﻋﻦ اﻋتﻘادﻫﻢ بﺄنﻬﻢ لﻦ

ﺻاﺣﺐ الﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ولﺼالﺤﻬا الﺸﺨﺼي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ

يتﻤﻜﻨوا ﻣﻦ َﺟﻨْ ي الﻤال الﻜاﻓي.
أوﺿﺤﺖ لورا ليونﺰ ـ الﻤتﺨﺼﺼﺔ ﻓي اﻷﺣياء الﻤﺠﻬﺮيﺔ،

أن أﺻﺒﺢ ﻗادرة
أﺧﺮى .تﻘول بارﻛﺮ» :أتﻤﺴﻚ باﻷﻣﻞ ﻓي ْ

ﻋلﻰ ﻗﻀاء ﻣﺰيﺪ ﻣﻦ الوﻗﺖ ﻓي ﻣﻤارﺳﺔ التﺨﺼﺺ

التي ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻗﺮيﺐ أﻃﺮوﺣتﻬا للﺤﺼول ﻋلﻰ درﺟﺔ

أردت الﻘيام بﻪ ﻓي الﻤﻘام اﻷول .إن الﻌلوم
ُ
الﻌلﻤي الﺬي

الﺪﻛتوراة ﻣﻦ ﺟاﻣﻌﺔ أبيﺮيﺴتويﺚ ﻓي ويلﺰ بالﻤﻤلﻜﺔ الﻤتﺤﺪة ـ أنﻬا تﻨوي الﺤﺼول ﻋلﻰ
تﻤﺴﻜﻬا بتلﻚ الﺨﻄﺔ ،إلﻰ ﺣﺪ ﻣا .وتوﺿﺢ:
وﻇيﻔﺔ ﻓي الﻤﺠال الﺼﻨاﻋي .وتﺒﺪي ليونﺰ
ﱡ

»الوﻇيﻔﺔ الوﺣيﺪة التي تﻘﺪﻣﺖ إليﻬا ﺣتﻰ اﻵن ﻫي ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ يورك .أنا ﻓي ﺣاﺟﺔ
إلﻰ وﻇيﻔﺔ ،وﻻ توﺟﺪ وﻇاﺋﻒ ﻛﺜيﺮة ﻓي ويلﺰ«.
ﻗﺪﻣتﻪ ،تﻘول ليونﺰ إن الﻌﻤﻞ ﻓي
ّ
وبﻐﺾ الﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃلﺐ التوﻇيﻒ الوﺣيﺪ الﺬي ّ

ﻣﺠال الﺼﻨاﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ لﻄﺒيﻌﺔ تﺨﺼﺼﻬا الﺪراﺳي ،أﻻ وﻫو اﺳتﺨﺪام الﻌﻤليات
الﻤيﻜﺮوبيﺔ ﻓي تﺼﻨيﻊ الوﻗود والﻜيﻤاويات ﻣﻦ ﻣﺼادر ﻣتﺠﺪدة .واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤيﺔ ﻣﻦ
ذلﻚ أن ليونﺰ تﺸﻌﺮ باﻻنﺠﺬاب إلﻰ ﺛﻘاﻓﺔ »إنﺠاز اﻷﻣور« ،التي تﻤيﺰ الﺸﺮﻛات الﻜﺒﺮى.
داﺋﻤا نﺤو الﺤﺼول ﻋلﻰ نتاﺋﺞ .أﻣا ﻓي الﻤﺠال اﻷﻛاديﻤي،
وتوﺿﺢ» :الﺼﻨاﻋﺔ تﺪﻓﻌﻚ ً

ﻛﺜيﺮا«.
يﻬﻢ ً
ﻓﺈذا لﻢ يﻨﺠﺢ أﻣﺮ ﻣا ،ﻓﺈن ذلﻚ ﻻ ﱡ
وتﺴﻌﻰ آنﱠ ا بارﻛﺮ ـ التي تﺪرس الﻜيﻤياء بﺠاﻣﻌﺔ ﻛاليﻔورنيا ﻓي بيﺮﻛلي ـ إلﻰ الﺤﺼول

وبﺸﻜﻞ ﻣﺜالي ،تتﻤﻨﻰ بارﻛﺮ أن تﻌﻤﻞ ﻓي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛات التﻜﻨولوﺟيا اﻷﻣﺮيﻜيﺔ
ٍ

ﻛاﻓيا ﻣﻦ الﻤال؛ لتﻤويﻞ
ﻗﺪرا
ً
الﻌﻤﻼﻗﺔ ،ﻣﺜﻞ »آي بي إم« ،ﺣيﺚ تﺤلﻢ بﺸﺮﻛﺔ تﻤتلﻚ ً
ﱢ
تﺴلﻢ بﺄنﻪ ﻣﻦ
ﻋاﻣا ،لﻜﻦ بارﻛﺮ
الﻤﺸﺮوﻋات التي ربﻤا ﻻ تﺪر ﻋواﺋﺪ لﻤﺪة تﺼﻞ إلﻰ ً 20

الﺼﻌﺐ اﻛتﺸاف ﻣا تﻨﺸﺪه ﺷﺮﻛات ﻛتلﻚ ،ﻷن الﻜﺜيﺮ ﻣﻦ تﻔاﺻيﻞ اﻷﻋﻤال ﻏيﺮ َ
ﻣﻌلﻨﺔ:

»ﻻ يﻤﻜﻨﻚ أن تﺠﺪ تلﻚ الﻤﻌلوﻣات ﻋلﻰ ﻣوﻗﻌﻬﻢ اﻹلﻜتﺮوني«.
وتﺮدد بارﻛﺮ ﻣا يﻘولﻪ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ الﻤﺸارﻛيﻦ ﻓي الﻤﺴﺢ ﻓيﻤا يﺨﺺ اﻷﺳﺒاب
التي تﺠﻌلﻬا تﺒتﻌﺪ ﻋﻦ الﻤﺠال اﻷﻛاديﻤي» :ﺛﻤﺔ ﻗﺪر ﻫاﺋﻞ ﻣﻦ الﻤﻨاﻓﺴﺔ ،وﻣﺸﻜﻼت
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺷﺪيﺪ ﻓي
ﻻ ﺣﺼﺮ لﻬا بﺸﺄن تﺤﻘيﻖ التوازن بيﻦ الﻌﻤﻞ والﺤياة،
الﻤﺮدود الﻤالي« ،لﻜﻦ الﺴﺒﺐ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤيﺔ ﻓي تﻨﻔيﺮ بارﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﻛاديﻤيﺔ يتﻤﺜﻞ ﻓي
الﻌﻤﻞ ذاتﻪ ،أو  -ﻓي ﺣالتﻬا ﻫي بالﺬات  -ﻋﺪم توﻓﺮ ذلﻚ الﻌﻤﻞ ،ﻓﺒﻌﺪ أربﻊ ﺳﻨوات

ﻋلﻰ وﻇاﺋﻒ ﻓي الﻤﺠال الﺼﻨاﻋي ﻓﻘﻂ ،وتﻘول» :أنا ﻻ أﻓﻜﺮ بﺄي ﺷﻜﻞ ﻓي الﺤﺼول

ﻗﻀتﻬا ﻓي بﺮناﻣﺞ الﺪﻛتوراة ،تﺴتﻌﺪ بارﻛﺮ ﻹﺟﺮاء تﺠﺮبتﻬا اﻷولﻰ ،وتﻌتﺮف ﻗاﺋلﺔ:

ﻋلﻰ وﻇيﻔﺔ أﻛاديﻤيﺔ ،بﻞ أريﺪ أن ألتﺤﻖ بالﻘﻄاع الﺼﻨاﻋي ﻓي أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ« .وﻻ

»أﻋلﻢ أن اﻷﻣﺮ ﺳواء ﻓي ﻛﺜيﺮ ﻣﻦ الﻤﺨتﺒﺮات؛ ﻓالوﺳﻂ اﻷﻛاديﻤي ليﺲ بالﻤﻜان

تُ َﻌ ّﺪ بارﻛﺮ الوﺣيﺪة ﻓي داﺋﺮة ﻣﻌارﻓﻬا التي تتﺒﻨﻰ ﻫﺬا الﺮأي .تﻘول» :الﻐالﺒيﺔ الﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ

إﻃﻼﻗا ﻹﺟﺮاء اﻷبﺤاث« .كريس وولستون
ً
الﻤﺆﻫﻞ
ﱠ

والرشاد
المتعاونين ـ باعتبارهما مصدرين للتوجيه إ
المهني ـ في مرتبة متأخرة ،تلي دور المشرفين وعمليات
النترنت.
البحث الذاتية على شبكة إ
ظلت تشيلسي لوثر ـ طالبة الدكتوراة في علم الوراثة
والرشاد
إالكلينيكي بجامعة تورنتو بكندا ـ تلتمس التوجيه إ
المهني من مصادر متعددة .رغم ذلك ..فإن قرارها باللتحاق
أ
تقريبا .تقول
ذاتيا بشكل كامل ً
بالمجال الكاديمي كان قر ًارا ًّ
«لدي مشرفة رائعة ،نتحدث معها عن خططنا
لوثر عن ذلكَّ :
أبدا بما تعتقد أن علينا فعله ،فهي
نا
ر
تخب
المهنية ،ولكنها ل
ً
ل تريد أن تؤثر على قراراتنا».
تشيلسي لوثر لديها سبب جيد لالعتقاد بأنها تسير في
الطريق السليم؛ ففي وقت سابق من هذا العام حصلت على
منحة لمدة ثالثة أعوام بتمويل يبلغ  105آلف دولر كندي
(ما يعادل  80,600دولر أمريكي) من معاهد البحوث الصحية
المسببة للفصام
الكندية ،من أجل دراسة الجينات الوراثية
ِّ
والعاقات الذهنية .وتوضح لوثر« :تنتظر مشرفتي من طالبها
إ
في مرحلة الدراسات العليا أن يحصلوا على التمويل الخاص
جيدا لمسارنا المهني».
بهم ،فهي ترى أن ذلك سيكون ً
ومثلما كان الحال مع نوكونكو ،كانت لوثر تخطط في أ
الصل
لاللتحاق بكلية الطب ،إلى أن جذبها بريق المجال البحثي
في اتجاه آخر .آ
والن ،وقد وصلت لوثر إلى السنة الثالثة في
الدراسات العليا ،بدأت تتواصل مع كبار الباحثين؛ من أجل
استكشاف الفرص المتاحة لمرحلة ما بعد الدكتوراة ،وتؤكد:
«لست قلقة بشأن العثور على وظيفة في مرحلة ما بعد
الدكتوراة .ل يمثل لي ذلك عنق زجاجة ما ،فغاية ما أود أن
علي فعل ذلك لمرة واحدة فقط».
أفكر فيه هو أنه سيتحتم َّ
وتؤكد لوثر أنها ليست جاهلة بمدى صعوبة النتقال من
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اﻷﺳاﺳيﺔ تُ ﻌﺪ بﻤﺜابﺔ ﻗوة داﻓﻌﺔ تﺪﻓﻌﻨي إلﻰ اﻷﻣام«.
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الدور المنوط بباحث ما بعد الدكتوراة إلى مسار وظيفي
محير ،قد ينتهي بالتثبيت .تقول عن ذلك« :ل أظن أنني
سوف أُفاجأ ،فأنا أعي إلى أي مدى تبدو الصورة قاتمة .أحاول
قدر استطاعتي أن أحافظ على ثقتي بنفسي ،وأن أعمل كل ما
بوسعي ،متمنيةً أن يصبح كل شيء على ما يرام».
تﺠنﺐ الﺰﺣام

كشف بعض المشاركين في المسح عن أنهم كانوا يعلمون
قبل شروعهم في الدراسات العليا السابقة أن الحصول على
مناسبا لهم .كان دان آبشر بصدد
أمرا
ً
الدكتوراة لم يكن ً
الحصول على درجة الماجستير في بحوث الثروة السمكية
بالجابة عن
بجامعة َهل في المملكة المتحدة ،عندما قام إ
أسئلة هذا المسح .في ذلك الوقت أعرب آبشر عن اهتمامه
بالحصول على وظيفة في المجال الصناعي ،وحتى آ
الن ما
زال يسير في اتجاه تحقيق ذلك المسعى؛ ً
فبدل من مواصلة
دشن آبشر مشرو ًعا
الدراسة للحصول على درجة الدكتوراةَّ ،
لتقديم الستشارات في مجال إعادة التأهيل المائي .يقول
ويقدر
آبشر« :إعادة التأهيل النهري هي شغفي الحقيقي» ِّ
مهنيا بشكل
آبشر أن سنوات الخبرة العملية سوف تفيده ًّ
أفضل ،مقارنة بقضاء بضع سنوات إضافية في كلية الدراسات
دائما أن يعود إلى الجامعة فيما
العليا .ورغم أن بإمكانه ً
بعد ،فإن آبشر في الوقت الحالي يجد سعادة كبيرة في
تفادي ذلك الزحام .ويعلِّق على ذلك بقوله« :لقد أصبح
منتشرا بكثرة ،بل إنه صار بمثابة
أمرا
ً
الحصول على الدكتوراة ً
تقليعة من التقاليع».
تصادف الطالب الذين ينتقلون إلى برامج
وغالبا ما
ِ
ً
الدكتوراة صعوبات ومشكالت غير متوقعة؛ فقد ذكر ما

يقرب من نصف المشاركين في المسح أنهم فوجئوا باكتشاف
مدى صعوبة الحصول على منحة ،وكشفت مجموعة مقاربة
لهم في العدد عن أنهم وجدوا مسألة تحقيق التوازن بين
العمل ،والحياة أكثر صعوبة مما كانوا يتوقعون ،وذكر %40
كثيرا من الباحثين الحاصلين
من المشاركين أنهم فوجئوا بأن ً
على درجة الدكتوراة قد عملوا في وظائف مؤقتة عديدة في
شائعا
فترة ما بعد الدكتوراة ،وهو السيناريو الذي أصبح ً
ومتكرر الحدوث بشكل متزايد.
مع ذلك ..فإن تلك المفاجآت لم تكن كافية للتأثير بالسلب
على آراء معظم طالب الدراسات العليا؛ حيث ذكر  %70من
جدا»
المشاركين في المسح أنهم «راضون» ،أو «راضون ًّ
أبدا».
عن تجربتهم ،فيما ذكر  %3فقط أنهم «غير راضين ً
ورغم أن بولنوفا قد حصلت على نصيبها من المفاجآت،
فإنها ما تزال توجه ناظريها صوب المجال أ
الكاديمي:
ِّ
الحصول على وظيفة أو اثنتين بعد الدكتوراة في أوروبا ،أو
الوليات المتحدة ،تعقبهما وظيفة منتهية بالتثبيت .وتسلم
بولنوفا بأن أ
المر لن يكون ً
سهال ،وتقول« :في شمال أوروبا،
وبالتحديد في فنلندا ،هناك ضعف في التمويل ،فالوظائف
محدودة للغاية ،ولكنني ـ بطريقة ما ـ سأحاول».
تفضل أن
أفكارا تريد أن تختبرها ،وهي ِّ
تمتلك بولنوفا ً
مختبرها الخاص .ربما ل تنجح تلك أ
الفكار
تقوم بذلك في
تقر بأن جمال العلم يكمن
ولكنها
لها،
خططت
بالضبط كما
ُّ
هنا ،وكذلك جمال العمل في المجال العلمي ،وتقول« :إذا
الجابات كلها من البداية ،فأين المتعة إذن؟» ■
كنت تعرف إ
َ
كريس وولستون كاتب حر ،يعيش ف ي� بيلينجز بولية
مونتانا.
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يمكن لبطاقات التعريف الرقمية التمييز بين العلماء المختلفين الذين يحملون أ
السماء
نفسها ،كما يمكنها إنشاء سجالت دائمة تضم أعمالهم.
كويرين ﺷيرماير

CLAIRE WELSH/NATURE

يجيد جي هيوب كيم التعامل مع المؤلفات والكتابات
العلمية .ويقضي هذا العالم الكوري الجنوبي ـ المتخصص
في الكمبيوتر ـ أيامه في تتبع المعلومات ،واستعراض البيانات
المستمدة من أ
العمال المنشورة في مجالي الهندسة الوراثية،
والطب الحيوي.
يعمل كيم في المعهد أ
الوروبي لنظم المعلومات الحيوية
( )EBIفي هينكستون بالمملكة المتحدة ،ويعلم بصورة مباشرة
كيف أن سجل أ
البحاث على المستوى العالمي ل يزال يفتقر
إلى مالمح واضحة ،برغم سرعة نموه .فعندما يبحث كيم
عن لقبه في قاعدة بيانات البحوث الطبية المركزية أ
الوروبية
المعروفة باسم  ،Europe PubMed Centralوهي مصدر
أساسي لمعلومات الباحثين في مجالي الطب الحيوي
والصحة ،فإنه يجني من عملية البحث ما ل يقل عن 400
ألف نتيجة .وإذا أدرج كيم الحروف أ
الولى من اسمه في عملية
البحث ،فإن النظام يمنحه ما يقرب من  15ألف مقال ،ولكن
ما يخصه منها بالفعل ً 11
مقال فحسب.

هذا اللتباس ليس مفاجئا ..فاسم «كيم» هو أكثر أ
اللقاب
ً
أ
انتشارا في كوريا الشمالية والجنوبية ،وكذلك هو من السماء
أ ً
الولى الشائعة في بالد أخرى .وفي دنيا العلوم على مستوى
العالم ،يجعل تشابه أسماء الباحثين من الصعب على أمناء
والداريين ،التمييز ما بين
المكتبات ،والناشرين ،والممولين ،إ
ولكن هناك حل يتمثل في بطاقة التعريف الموجودة
الباحثينْ ،
في نظام تحديد هوية الباحثين والمساهمين  ،ORCIDهذا
النظام بمثابة مشروع تعاون غير ربحي ،تم إطالقه في عام
 .2012ويزود هذا النظام الباحثين والمساهمين العلميين
بمعرف رقمي فريد ،يظل مرتبطًا بهم طيلة حياتهم ،حتى إذا
ِّ
قاموا بتغيير أسمائهم ،أو انتماءاتهم الوظيفية.
اليجابية
ونظرا إلى شعور كيم بالقلق حيال «النتائج إ
ً
الخاطئة» غير المعدودة ،التي تنتج عن عمليات البحث عن
سجله البحثي على شبكة إالنترنت ،فإنه لم يتردد في التسجيل
على في نظام  ORCIDفي العام الماضي ،عندما سمع به للمرة
أ
الولى .ولم يكن دافع كيم للتسجيل على الموقع اللتباس
معرف رقمي
الخاص باسمه فحسب؛ فعندما يتم
تخصيص ِّ
للباحث ،يتيح ذلك له إدارة سجل خاص أ
بالنشطة التي يقوم
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المعرف الشخصي للباحث كيم على نظام
بها .ومن ثم ،فإن ِّ
يتيح له ربط اسمه أ
بالوراق البحثية التي
 ORCIDل يكتفي أن
أيضا بغيرها من إالنجازات والمشروعات
يكتبها فحسب ،بل ً
التي شارك فيها .يقول كيم عن ذلك« :بطاقة التعريف الخاصة
ظهورا أكبر،
بي على نظام  ORCIDتتيح لي ولملفّي البحثي
ً
وعندما أتقدم بطلب للحصول على منحة أو وظيفة ،يكون
من المريح للغاية أن أجد نتاجي العلمي كله مر ًتبا تحت مظلة
نظام واحد».
الدﻗة التقنية

يُ َع ّد نظام  ORCIDبمثابة قاعدة إلكترونية مركزية ،تربط
الباحثين بأبحاثهم عبر قاعدة البيانات التي تحتوي على:
ملفاتهم التعريفية ،والمخطوطات المقدمة ،وطلبات المنح،
وبراءات الختراع .كما أن النظام له استخدامات أخرى ،وكذلك
تسجيل المستخدم عليه مجانا ،ويتيح واجهة اتصال تدعم
عمليات الربط ،والتحقق ما بين أ
النظمة.
يمكن لمنصة البرنامج ـ على سبيل المثال ـ جلب السجالت
البحاث أ
بطريقة أوتوماتيكية من أنظمة تتبع أ
الخرى ،مثل
أ
قاعدة بيانات البحوث الطبية المركزية الوروبية ،وقاعدة
بيانات «سكوبس»  ،Scopusالخاصة بدار نشر «إلسفير»
 .Elsevierوتتيح هذه أ
الداة للمستخدمين إمكانية تجميع
منشوراتهم بسهولة ،وتجعل ممارساتهم المهنية قابلة للتتبع
بواسطة المتعاونين ،والممولين ،والمراجعين ،وأصحاب
أ
العمال ،والزمالء المحتملين.
حاليا المؤسسات القيمة الفعلية لنظام ،ORCID
أدركت
حيث إنه في ًّالمعهد أ
الوروبي للنظم المعلومات الحيوية ـ
الوروبي أ
وهو أحد أقسام المختبر أ
لالحياء الجزيئية ـ يقوم
المديرون بتشجيع الباحثين الموظفين حدي ًثا على التسجيل؛
للحصول على بطاقة تعريف في فترة تهيئتهم للعمل .ووفقًا
ماك ْنتاير ،رئيس قسم الخدمات البحثية
لما تذكره أجوانا ِ
الوروبي للنظم المعلومات الحيوية ،تحظى بطاقة
بالمعهد
تعريف  ORCIDبتقدير بالغ من الممولين وأصحاب أ
العمال
أ
وتتبع نتاج العلماء.
في تيسير عملية إدارة البحاثُّ ،
تحديدا للعلماء
تُعتبر بطاقة تعريف نظام  ORCIDمفيدة
ً
في بداية حياتهم المهنية ،الذين يسعون إلى الحصول على
التمويل وتطوير مسارهم الوظيفي .كذلك تتيح تلك البطاقة
ظهورا أكبر أ
لالعمال التي لم تُنشر بعد ،ولكنها جديرة بالتقدير.
ً
ماك ْنتاير في هذا الصدد« :في وقت صارت فيه العلوم
وتقول
ِ
الحديثة أكثر تعاونا ،يقوم أ
الشخاص بقدر كبير من العمل،
ً
لكنهم ل يحصلون على ما يستحقونه من تقدير في مقابل
أبدا
ذلك الجهد المبذول .فعلى سبيل المثال ..ربما ل تُنشر ً
نتائج التسلسل عالي إالنتاجية الذي قام بتنفيذه باحث ما
لدراسات الجينوم ،بينما في نظام  ORCIDيمكن لذلك الباحث
أن يطالب بإدراج تلك البيانات ،وأن يشير إلى أي إسهامات
أخرى قام بها في أ
البحاث التعاونية ،مما يساعد في تعزيز
قوة ملفه التعريفي».
ربما ترى عقول إبداعية أن تخصيص رقم تعريفي لكل
باحث يستحضر في الذهن ما أشار إليه الكاتب المعروف جورج
أورويل من إلغاء هوية المرء ،لكن مستخدمي بطاقة تعريف
 ORCIDيتمتعون بقدر كبير من التحكم والسيطرة ،فيمكنهم
اختيار مستويات مختلفة من الخصوصية للمحتوى الرقمي
الخاص بهم ،وكذلك يمكنهم تغيير تلك إالعدادات في أي
وقت يرغبونه .وباستطاعتهم كذلك أن يجعلوا بعض السجالت
الخر ظاهرا أ
متاحة ألي شخص ،وبعضها آ
لالطراف الموثوق بها
ً
فحسب .كما يمكنهم إدراج أي أعمال ،أو بيانات ،أو مصادر
لمرجعيتهم الشخصية فحسب ،بحيث تكون
تمويل معينة
ّ
عن آ
تماما.
خرين
ال
مخفية
المعلومات
ً
يقول لوريل هاك ،المدير التنفيذي لنظام ORCID
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انتﺸار »أورسيد «ORCID
ﻣلﻔﻚ التﻌﺮيﻔي
نﺼاﺋﺢ لتﻨﻤيﺔ ّ
● ﻗﻢ بﺈدراج ﺟﻤيﻊ الﺼيﻎ واﻻﺧتﺼارات الﺨاﺻﺔ
ﻣلﻔﻚ التﻌﺮيﻔي )بﻤا ﻓيﻬا الﺤﺮوف
باﺳﻤﻚ ﻓي ّ
اﻷولﻰ( ،وأي تﻜﺮارات ﺳابﻘﺔ لﻼﺳﻢ ،اﺳتُ ﺨﺪﻣﺖ
ﻓي ﺳياق ﻣﻬﻨي.
● اﺧتﺮ إﻋﺪادات الﺨﺼوﺻيﺔ التي تﻨاﺳﺐ
اﺣتياﺟاتﻚ ﻋلﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ بﻌﻨايﺔ.
بالﻤﻌﺮﻓات،
ارب ْﻂ بﻄاﻗﺔ تﻌﺮيﻒ ORCID
ّ
● ِ

وﻣلﻔات التﻌﺮيﻒ اﻷﺧﺮى التي تﺴتﺨﺪﻣﻬا.
ﻓﻌلﻰ ﺳﺒيﻞ الﻤﺜال ..إذا ﻛانﺖ لﺪيﻚ بﻄاﻗﺔ
ﻣﻌﺮف باﺣﺚ ﻋلﻰ ﻗاﻋﺪة بيانات
تﻌﺮيﻒ باﺣﺚ ،أو
ّ

»ﺳﻜوبﺲ« ،يﻤﻜﻨﻚ ﺟلﺐ الﻤﻌلوﻣات ﻣﻦ تلﻚ

اﻷنﻈﻤﺔ إلﻰ ﻣلﻔﻚ الﺨاص ﻋلﻰ نﻈام .ORCID
● يﻤﻜﻦ لﻨﻈام  ORCIDالتﻌاﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﻛﺒيﺮة
وﻣتﻨوﻋﺔ ﻣﻦ اﻹنﺠازات الﺒﺤﺜيﺔ والﻌلﻤيﺔ ،بﺨﻼف
الﻤﻘاﻻت الﻌلﻤيﺔ .تﺄﻛ ْﱠﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤوﻋات الﺒيانات
واﻹﺣﺼاﺋيات التي يﻤﻜﻨﻚ ربﻄﻬا بﻤلﻔﻚ التﻌﺮيﻔي.
● تﺄﻛﺪ ﻣﻦ تﺤﺪيﺚ ﻣلﻔﻚ بﺼﻔﺔ ﻣﺴتﻤﺮة.
● ﻋليﻚ تﻘﺪيﻢ بﻄاﻗﺔ التﻌﺮيﻒ الﺨاﺻﺔ بﻚ ﻋلﻰ
نﻈام  ORCIDﻋﻨﺪ تﻘﺪيﻢ الﻤﺨﻄوﻃات وﻃلﺒات
الﻤﻨﺢ .وﻗﻢ بﺈدراج تلﻚ الﺒﻄاﻗﺔ ﻓي توﻗيﻌﻚ
ﻋلﻰ بﺮيﺪك اﻹلﻜتﺮوني ،وﺳيﺮتﻚ الﺬاتيﺔ،

َ
وأ ِﺿ ْﻔﻬا إلﻰ ﺣﺴاباتﻚ ﻋلﻰ ﻣواﻗﻊ التواﺻﻞ
اﻻﺟتﻤاﻋي .كويرين ﺷيرماير
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ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن(

اتﺠاﻫات مﺰدوجة

بغرض التحقق والتوثيق ،تعرض سجالت نظام  ORCIDمصدر
متاحا .فإذا قال عا ِلم ما
النتماءات المهنية المزعومة ،إذا كان ً
إنه معين في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة ،على سبيل
وصدقت الجامعة بدورها على تلك المعلومة بالفعل؛
المثالَّ ،
تظهر تلك المعلومة على النظام.
في ظل وجود ماليين من الباحثين على مستوى العالم،
ومع هذا العدد الكبير من أ
السماء المتشابهة ،فإن السماح
للمؤسسات بتأكيد انتماء الباحث إليها يساعد على تفادي
شخص ما ذلك اللتباس في
المخاوف من احتمال أن يَ ِ
ستغل ٌ
أ
السماء .يقول جوش براون ـ المدير إالقليمي لنظام ORCID
سولَت للباحثين أنفسهم أن يزعموا امتالكهم
في أوروبا ـ إنه إذا َّ
ألوراق بحثية ،أو بيانات ليست من إنتاجهم بالفعل ،فإنه من
الصعب أن يمر ذلك أ
المر دون مالحظته .يقول براون« :تتمثل
الفكرة في أن بيانات بطاقة نظام  ،ORCIDالتي تتم مشاركتها
ما بين أ
النظمة ،تكون مفتوحة ومتاحة للتحقق والمراجعة
أ
المزدوجة بواسطة تلك النظمة .فعن طريق عرض المصدر
أ
الصلي ،ومن خالل طبيعة البيانات نفسها ـ التي تكون متاحة
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ألي شخص ،أو قابلة للتحقق ـ يمكن الكشف عن أي حالة من
مؤهلين للقيام
حالت سوء الستخدام ،بواسطة أشخاص َّ
بذلك الكشف».
قام جميع أفراد فريق العمل في المعهد أ
الوروبي لنظم
المعلومات الحيوية ـ ويبلغ عددهم ما يقرب من  500عالم ـ
بالتسجيل؛ للحصول على بطاقة تعريف نظام  .ORCIDوحذا
الخرى للمختبر أ
حذوهم معظم العلماء في الفروع أ
الوروبي
أ
لالحياء الجزيئية ،التي تقع في المملكة المتحدة ،وألمانيا،
وتشجع كثير من الدوريات العلمية بدورها
وفرنسا ،وإيطالياِّ .
(ومن بينها دورية  ،Natureالتي أبرمت اتفاق مشاركة مع نظام
 )ORCIDعلى استخدام البطاقة؛ بهدف تحسين وتطوير عملية
تقديم المخطوطات العلمية.
تسير الهيئات التمويلية في الوقت الراهن على الدرب
نفسه .فبغرض تنظيم عملية التعامل مع طلبات المنح،
«وي ْلكَم تراست» في لندن على جميع
فرضت مؤسسة أ ِ
الول من أغسطس الماضي ،أن يقدموا بطاقة
المتقدمين منذ
تعريف خاصة بهم على نظام  .ORCIDوبالمثل ،بدأ المجلس
الوروبي للبحوث ـ الذي تديره المفوضية أ
أ
الوروبية ـ يطلب
من طالبي المنح بطاقات التعريف الخاصة بهم ـ رغم أن
اميا؛ حتى يتمكن
أمرا إلز ًّ
تقديم تلك البطاقات لم يصبح بَ ْعد ً
المراجعون من تقدير مهارات هؤلء الباحثين وإسهاماتهم
العلمية بصورة أفضل .وكذلك تقوم معاهد الصحة الوطنية
أ
حاليا باختبار فاعلية نظام  ORCIDفي الربط ما بين
المريكية ًّ
الباحثين ،وإنتاجهم.
وحسب ما تقوله ليز ألين ـ رئيس قسم التقييم في مؤسسة
حاليا،
«وي ْلكَم تراست» ـ فإن نظام  ORCIDيتطور بشكل
سريع ًّ
ِليصبح بمثابة النظام العالمي المتعارف عليه لدارة أ
البحاث.
إ
َ
وترى ألين أن العلماء عليهم أن يقوموا بالتسجيل؛ للحصول
على بطاقة تعريف خاصة بهم في مرحلة مبكرة من مسارهم
الوظيفي ،وأن يجتهدوا في تحديث ملفات التعريف الخاصة
بهم باستمرار (انظر« :نصائح لتنمية ملفّك التعريفي»).
وتضيف ألين« :تساعد بطاقة تعريف نظام  ORCIDالعلما َء
الصغار على الوصول إلى دنيا أ
البحاث ،وتثبيت أقدامهم
هناك .كما تتيح لك البطاقة الفرصة لتمييز مهاراتك عن مهارات
الباحثين المشاركين والمنافسين ،وكذلك تساعدك على قضاء
مزيد من الوقت في إجراء البحوث ،والعثور على أشخاص
يمكنك التعاون معهمً ،
بدل من ملء عدد ل يُحصى من
النماذج ببياناتك الشخصية».
وتعد عملية إنشاء ملف تعريفي من أ
المور البسيطة.
َُ ّ
اسما ،وعنوان بريد إلكتروني؛ يُخصص
الباحث
يقدم
فعندما
ً
له رقم يتكون من  16وحدة ،وتظهر بعد ذلك بطاقة تعريف
نظام  ORCIDعلى شكل عنوان ويب ،يمكن إرسال أية
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منشورات أو بيانات شخصية إليه ،أو جلبها من مستودعات
البيانات إليه .وفي هذا الصدد ..يقول ناداراجين فيرابين ،أحد
مطوري البرمجيات بجامعة ستيرلينج في المملكة المتحدة،
ِّ
والمتخصص في تطوير العمليات« :يستغرق التسجيل بضع
لحظات تقريبا .وعندما تصبح على اتصال أ
بالنظمة المختلفة،
ً
عمليا للغاية ،ومن السهل التعامل معه،
يكون نظام ًّ ORCID
ولكن يجب عليك استخدام بطاقة التعريف الخاصة بك
ْ
بالفعل ،وأل تتركها معطَّلة فحسب».
بشكل عام ..يجب على الباحثين أن يحتفظوا بملفّهم
التعريفي على نظام  ORCIDبطريقة يدوية .فمسألة قبول
أن ينشئ أصحاب أ
العمال ملفات تعريفية لموظفيهم على
ذلك النظام ،وأن يُغَ ذُّ وها ببيانات مأخوذة من قواعد بيانات
النشر الداخلي ،ل تزال مسألة قيد المناقشة .ويقول برنارد
ميترماير ،وهو أمين مكتبة بمركز يوليش أ
لالبحاث في ألمانيا:
«من وجهة نظرنا ..هي مسألة منطقية ،ولكن هناك مسائل
فنية وقانونية ينبغي النظر فيها ً
أول».
موجة ﻋالمية

يمتد نظام  ORCIDويتوسع عبر جميع التخصصات
والقارات ،حيث إنه في شتى أنحاء العالم قام أكثر من
مليون ونصف المليون من المستخدمين بالتسجيل منذ إطالق
المشروع (انظر« :مليون ونصف المليون حتى آ
الن ،وما زالت
العداد في ازدياد») .ول يحرص جميع أ
أ
الشخاص على متابعة
أ
ملفاتهم التعريفية باهتمام ،بل إنه في واقع المر ل يدرج
الكثير من مستخدمي النظام أي نتاج بحثي على إالطالق،
ولكن عندما تصبح أ
الداة أكثر شهرة وشعبية ،وأكثر ً
قبول
على نطاق واسع؛ سوف تزداد قيمة المعلومات التي تحتويها.
وبداية من شهر أغسطس الماضي ،تم الربط ما بين أكثر
من  400ألف مقالة من بين  3.3مليون مقالة كاملة النص،
مدرجة على قاعدة بيانات البحوث الطبية المركزية أ
الوروبية،
َ
بمعدل بطاقة تعريف واحدة على أ
القل لكل مقال على نظام
 .ORCIDكذلك ترتبط مقالت متعددة الباحثين المشتركين
فيها بعشرات من بطاقات التعريف على النظام .إضافة إلى
ذلك ..قام بعض الباحثين والمستخدمين المعروفين بغزارة
إنتاجهم العلمي ـ مثل ِنك جولدمان ،الباحث المتخصص
في دراسات الجينوم بالمعهد أ
الوروبي لنظم المعلومات
الحيوية ـ بالمشاركة في كتابة ما يقرب من  100ورقة بحثية
ُمشار إليها على نظام .ORCID
وحسب قول ألين ،فإنه مع الزيادة المستمرة في عدد
أ
الشخاص الذين يسجلون على النظام ،فإن بطاقة تعريف
لتتبع وتعظيم
نظام  ORCIDمتوقَّع أن تصبح أداة فعالة ُّ
القيمة البحثية للمنح ،ولتفادي التمويل المزدوج ،وللتعرف
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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في بيثيسدا بولية ميريالند« :بطاقة تعريف نظام
 ORCIDتُ َع ّد بمثابة نظام اختياري ،فنحن ل نجمع أي بيانات
شخصية ،سوى عناوين البريد إاللكتروني ،التي يمكن للباحث
ضبط إعداداتها ،بحيث تكون خاصة ،ول يمكن مشاركتها مع
آ
الخرين» .وتوضح ماكنتاير أن مسائل الخصوصية لم تمثل
أ
مطلقًا عقبة في طريق تَ َب ِّني نظام  ORCIDفي المعهد الوروبي
أردت ً
فعال الحصول
لنظم المعلومات الحيوية ،قائلة« :إذا ُ
على معلومات عنك ،فإنني سأكتب اسمك في متصفح
المعرف الرقمي ل يخبرك بالكثير».
«جوجل»؛ ألن
ِّ

ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ ازدﻳﺎد
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على الفرص المتاحة للتعاون في مجال أ
البحاث .وقد بدأت
المكتبة البريطانية في لندن في يونيو الماضي في إدراج
البطاقات التعريفية لنظام  ORCIDفي خدمة أ
الطروحات
الوطنية الخاصة بها ،التي تتيح إمكانية الطالع بدون مقابل
على رسائل الدكتوراة التي تم إجراؤها في معاهد التعليم
العالي بالمملكة المتحدة .وفي الشهر ذاته ،أعلنت مجموعة
من المنظمات البحثية إاليطالية أنها ستطبق نظام ORCID
على المستوى الوطني ،بهدف أن يحصل  %80من الباحثين
إاليطاليين على بطاقة تعريف على النظام بحلول عام .2016
ما زال النظام في مرحلة التطور ،فعلى سبيل المثال ..من
أجل التعرف على أنشطة العلماء في مراجعة أ
القران ـ وهو
عمل يستنفد الكثير من الوقت ،وعاد ًة ما يبقى غير معروف ـ
حاليا مع الناشرين إتاحة
يناقش القائمون على نظام ًّ ORCID
وسائل تمكِّن العلماء من إضافة تلك المراجعات إلى ملفاتهم
التعريفية ،حيث يقول فيرابين« :إننا ل نحظى بأي اعتراف بتلك
أ
العمال ،وسوف يكون من الرائع أن يتمكن الممولون وأصحاب
أ
أقدمها للعلم
العمال من التحقق من ماهية الخدمات التي ِّ
أيضا».
في ذلك الصدد ً
هناك بعض السلبيات في استخدام نظام  ،ORCIDحسب
ما تقوله ماكنتاير ،فواجهة التصال لصفحة الويب ليست
مثالية ،وما زالت عمليات البحث غير سلسة .ويذكر آخرون أنه
من الممكن تحسين ارتباط نظام  ORCIDبأنظمة تتبع أ
البحاث
وقواعد البيانات .ووفقًا لقول كيم ،فإن النظام ل يزال يفتقر
إلى صيغة لتسجيل منتجات البرمجيات التي تنتج عادة من
أبحاث توليد البيانات ،مثل أ
البحاث التي يجريها هو نفسه.
ويقول هاك إن تلك المسائل الفنية سوف تُعالَج بالتشاور مع
المنظمات أ
العضاء في نظام  ،ORCIDالتي يبلغ عددها ما
يقرب من  350منظمة ،والتي يقع معظمها في أوروبا ،وآسيا،
وأمريكا الشمالية.
أيضا نقاط قوة
رغم ذلك ..فإن نظام  ORCIDيمتلك ً
تحظى برضا العلماء والهيئات البحثية في مناطق أخرى من
العالم .وتتمثل نقاط القوة تلك في قدرة النظام على حل
اللتباس في أسماء الباحثين ،وإمكانية تحديد إالسهامات غير
المنشورة في مجال العلوم .يقول ماثيو بايز ،المدير إالقليمي
لنظام  ORCIDفي أفريقيا والشرق أ
الوسط« :نظام ORCID
تماما للمجتمعات
مثالي لتطوير أسواق العلوم ،أفهو مناسب ً
الكثير من أ
السماء
القليمية في أفريقيا ،ليس لن هناك
إ
أيضا ألن الممولين
المتشابهة في تلك المناطق فحسب ،ولكن ً
والناشرين والمؤسسات يدركون أنهم بحاجة إلى التواصل من
أجل جلب أ
البحاث عالية الجودة إلى القارة السمراء».
أ
أ
تحتل دولة جنوب أفريقيا المرتبة الولى في القارة الفريقية
من حيث عدد باحثيها على نظام  ،ORCIDحيث يبلغ عدد
بطاقات التعريف المخصصة لباحثيها  4,500بطاقة .وحسب
قول بايز ،فإن حالة من الحماس بشأن قيمة نظام ORCID
تنمو في الوقت الراهن في أفريقيا ،ومنطقة الشرق أ
الوسط.
وتحظى ورشات العمل الخاصة بالتوعية بالنظام في الدول
النامية بحضور جيد ،مثل تلك الورشات التي ُعقدت في نيروبي
في يوليو الماضي.
قام أيوديل ألونج ـ وهو أحد طالب الدكتوراة بكلية
الصحافة بجامعة نيروبي ،ويعمل أمين مكتبة في التكنولوجيا
الناشئة بجامعة إيبادان بنيجيريا ـ بالتسجيل؛ للحصول على
بطاقة تعريف على النظام ،بمجرد أن سمع به في مايو
الماضي .ويقول في هذا الشأن« :يمنحني نظام ORCID
مستقبليا ،و ُكلِّي أمل في أن يساعدني
ظهو ًرا أكبر ،بوصفي باح ًثا
ًّ
النظام على أن يتم العتراف بي من منظور ما أقوم به من
أعمال»■ .
ش�ماير مراسلة دورية  Natureف ي� ألمانيا.
كويرين ي

تحــــول
نــقــطـة
ُّ

ناتالي بيتوريلي
كانت ناتالي بيتوريلي في صدارة العلماء الذين استخدموا
صور أ
القمار الصناعية في توجيه سياسات الحفاظ على
الطبيعة .وقد حصلت عالمة البيئة بجمعية لندن لعلم
الحيوان على جائزة في هذا العام من رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،نظير جهودها غير التقليدية
في تعزيز مكانة المرأة في دنيا العلوم.
كيف بدأ استخدامك لصور أ
القمار الصناعية ألغراض
ِ
الحفاظ على الطبيعة؟
مهتمة بشدة بالحفاظ على الطبيعة ،ولكنني وجدت
ُ
كنت ّ
أنه سيتاح لي الحصول على بيانات ومعلومات أكثر ،إذا
ركّزت على إدارة الحياة البرية .أ
ولجل رسالتي للدكتوراة
بمختبر الحصاء الحيوي أ
درست
والحياء التطورية في ليون،
إ
ُ
موطن جماعات «غزال اليحمور» في جنوب غرب فرنسا،
حيث تديرها مكاتب الصيد المحلية .وبعد ذلك بشهرين،
بدأت في أحد أبحاث ما بعد الدكتوراة بجامعة أوسلو؛
ُ
لدراسة تأثير المناخ على ديناميكية الحياة النباتية وجماعات
الغزلن .وتلك هي الفترة التي تأملت فيها بيانات أ
القمار
الصناعية؛ لقياس إنتاجية الحياة النباتية .وقد َد َّربْ ُت نفسي
على استخدام بيانات الستشعار عن بُ ْعد ،ومنها ـ ً
مثال
ـ البيانات التي تجمعها الطائرات ،أو أ
القمار الصناعية.
هل كان من السهل تطبيق ذلك على الحفاظ على الطبيعة؟
في الحقيقة ..ل ،فقد صارحني الخبراء بصعوبة استخدام
الدوات لدراسة الحياة البرية .ووجدت أن من أ
تلك أ
الفضل
ُ ّ ِ
ْأن أتولَّى المسألة بنفسي .وفي ذلك الوقت ،لم يكن أحد
يعلم أنني كنت أعمل في مجال الستشعار عن بُ ْعد ،فقد
كان ذلك التخصص يدرس في الجغرافيا ،ل أ
الحياء .وجاءت
ُ
أ
نقطة التحول عند إطالق «ناسا» لبيانات مأخوذة من القمار
الصناعية ،بدون مقابل ،إذ كتبت تحقيقًا حول بيانات أ
القمار
ُ
الصناعية التي أردت استخدامها ،وبدأت في مقابلة أ
الشخاص
ُ
ُ
المنتمين إلى ذلك القطاع ،آ
والن أتمتع بشبكة عالقات جيدة.
الساليب للمرة أ
كيف طبقْت تلك أ
الولى؟
َّ ِ
أجريت أحد أبحاث ما بعد الدكتوراة في جامعة لفال
ُ
بمقاطعة كيبيك في كندا على استخدام بيانات أ
القمار
وحصلت على
لرصد ديناميكا ذوات الحوافر.
ُ
الصناعية؛ ْ
منح ْت ِني الفرصة
الحيوان،
لعلم
لندن
بجمعية
وظيفة
َ
لمنتزه سيرينجيتي الوطني في
عديدة
برحالت
للقيام
ّ
الصيادة .وبرغم أن هذا
تنزانيا ،للبحث في ديناميكا الفهود ّ
لم يَق ُْدني إلى اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على الطبيعة،
إل أن مشروعات أخرى وصلت إلى تلك النتيجة.
ما أكثر نجاحا ِتك التي تفخرين بها؟
استخدمت بيانات أ
القمار الصناعية؛ إلثبات أن ديناميكية
ُ
محميات الصيد في تشاد يمكنها
الحياة النباتية في إحدى
ّ
تحمل إعادة توطين حيوان «المها» معقوف القرون Oryx
ُّ
 .dammahوكذلك أفخر بنجاحي في توضيح مسألة
إسهام تدهور صحة أشجار المنجروف في بنجالديش
والهند في انجراف خط الساحل  100متر في عامين.
زلت أعمل على تطوير استخدام صانعي السياسات
وما ُ
لبيانات أ
القمار الصناعية في توجيه عملية ُص ْنع القرار.
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ما المقصود ببرنامج «أنيموف» Animove؟
أردت وزمالئي تدريب الناس على الربط بين الرصد
ُ
الحيوي ،والستشعار عن بُ ْعد؛ فكان «أنيموف» البرنامج
درسنا دورة تطبيقية
الذي وضعناه لبناء تلك إالمكانية .وقد َّ
واحدة سنويًّا منذ  2013في أمريكا الشمالية ،وأوروبا.
آ
أن نصل بتلك الدورات إلى أفريقيا ،وآسيا،
وهدفنا الن ْ
وأمريكا الجنوبية.
ما المقصود ببرنامج «سوبوكس ساينس» Soapbox
Science؟
قمت أنا وسيريان سامنر ـ المتخصصة في أ
الحياء
ُ
السلوكية في جامعة بريستول بالمملكة المتحدة ـ بتأسيس
برنامج «سوبوكس ساينس» في  .2011وفي تلك الفترة
حصل كالنا على زمالة برنامج لوريـال-اليونسكو «النساء
مهتمتين بتوصيل العلوم،
في مجال العلوم» ،وكنا َّ
تقدمنا في
كلما
النساء،
من
ولكننا لحظنا قلة عدد زميالتنا
ّ
ووجدت نفسي أبحث في مسائل تتضمن
مسارنا المهني.
ُ
الصيادين ،وهو بحث غير مناسب للنساء .كنا نريد تغيير
آراء الناس فيما يتعلق بمظهر العلماء .وفي هذا البرنامج
نقدم من خاللها  12عالمة ،يتحدثن عن
ننظم فعالياتِّ ،
عملهن في مناطق مدنية مزدحمة ،مثل ساوث بانك في
لندن ،أو بالقرب من إحدى بوابات خروج مترو أ
النفاق في
نيوكاسل ،حيث تقوم النساء بأعمالهن ،ويمكن للجمهور
المقاطعة ،وتوجيه أ
السئلة .و ُدهشنا عندما تلقّينا هذا
العام مكالمةً من مكتب رئيس الوزراء ،تخبرنا بحصولنا
على جائزة من جوائز «نقاط الضوء» ،لنجاحنا في إحداث
تغيير بالمجتمع المحلي.
كبيرا لك؟
هل استقر أ ِارك في وظيفة دائمة يشكل فار ًقا ً
المر سنوات للحصول على تلك الوظيفة .وحتى
استغرق
مسمى
على
حصولي
أو
الوظيفي،
ار
ر
الستق
تحقيقي
قبل
َّ
َ
َّ
ست برنامج «سوبوكس ساينس»،
وأس
ا،
ب
كتا
ْت
ف
ل
أ
وظيفي،
ُ ً َّ ُ
زلت أمارس ضغوطًا عالمية؛ لزيادة استخدام صور
وما ُ
أ
موحد التجاه
ًا
ق
طري
ليس
فالنجاح
الصناعية.
القمار
َّ
أ
فحسب ،لنه بإمكان المرء أن يحقق الكثير ،حتى إذا لم
مستقرا■ .
يكن وضعه الوظيفي
ً
أجرت المقابلة فيرجينيا جوين
تم تحرير النص الخاص بهذه المقابلة بغرض االختصار ،والوضوح.
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺧﻴﺎل ﻋﻠﻤﻲ

ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
كيف تعتني بذواتك 
اخرين؟

سألها» :هل ستأوين إلى الفراش؟«.
أجابته» :في غضون لحظات .ثمة شخص
على انترنت لديه مشكلة ،
وارجح أنها

إحدى نُ َسخي«.
أخبري هذا لنفسك يا رقم  ،#20فلديك
قائمة صغيرة إلى جوار الحاسوب ،فهذه
أنت ،وإلى جوارك ذاك الكلب الصغير
الشرس ،الذي تنبئ عيناه بأنه مريض،
وبالتالي يجب عرضه على الطبيب
البيطري .وبعد أن يطمئن قلبك،
يمكنك تمرير القائمة سفل؛ ل¼ط¼ع على
بقية صفحة شبكة التواصل اجتماعي.
تزوج من
في عالَم آخر ،كان لك جد Ã
جديد ،ورأيت صور نسختك في فترة المراهقة
على رابط »استعادة ذكريات الماضي« ،وهو
الماضي البشع نفسه الذي أَ َطل ِْت فيه الشعر
وح َمل ِْت فيه على ِحجرك ً
طف¼
على جبهتكَ ،
به مرض عقلي ،ولم يتعلم المشي بعد،
كما كان لك أبناء عمومة في ذلك العالم.
وها أنت 
ان تنظرين إلى صور حفل زفاف ابنة
ِ
نورا وحيوية ،وتزيÑن الزهور شعرها
عمك ،وهي ّ
تشع ً

اشقر الطويل .كما يمكنك أن تط ِÃلعي على نسختك في
الخلفية ،ممسكة بكأس من النبيذ ،تقدمينها بن عمك
شقيق العروس .وتعرفين أن هناك عال ًَما كان بإمكانك
فيه التبرع لهؤء 
اطفال ِب ُكل َْية ،حيث إنهم يبدون
أناسا طيبين في هذا العالم ،وتتمنين لهم كل الخير.
ً
ويتردد صدى ذلك الشعور 
اخر في قلبك ،كصوت
قرع على كأس.
بَ ِق َي ْت مجموعة منكن في قسم الفيزياء ،وهؤء هن
أي من أصدقائك
ال¼ئي تُل ِْقين باللوم عليهن .لم يجد Ø
صفحات وسائل التواصل اجتماعي الخاصة به في حيازة
نُ َسخ بديلة له على المسار الزمني البديل .وبرغم ذلك..
أنك لم تسألي إ قليلين
لو تَ َح Ãرينا 
انصاف؛ لوجدنا ِ
زلت تتلقين »تدوينات«
ممن حازوا ثقتك .وما ِ
فحسب Ã
وم َد Ñرسة اللغة
على 
انترنت من زميلة السكن القديمةُ ،
الفرنسية في الصف التاسع الدراسي ،وجميع أبناء
عمومتك الذين يسكنون مدينة »سايوكس فالز« .إنهم
مذهولون من العدد المهول للتدوينات ،الذي يصلهم
أنت.
يك ِ
من عوالم أخرى ،من الواضح أنها تَ ْح ِو ِ
هناك كثيرات منك.
وهناك الكثير من 
اشياء المشتركة بينكن.
على سبيل المثال ..أنتن لم تعشن في جنوب حدود
أبدا كثر من خمس سنوات في مرحلة الرشد،
وية أيوا ً
ولَستن تقمن جميعا في الويات المتحدة 
امريكية،
ً
ْ ُ ُِ
بانجليزية ،لكن
أو أمريكا الشمالية ،أو الدول الناطقة 
نظيرتك رقم  44تبدو ذات أهمية ما .كما أنÃك ُّن  تنجبن
أبدا.
أكثر من ث¼ثة أطفال ،و يعجبكن جوز الهند ً
من ناحية أخرى ..يعشق بعضكن 
اناناس ،وبعضكن
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اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

تناول فاكهة »دوريان« ،رغم أن هؤء
يحتملن حتى ُ
غريبات 
اطوار ،و يفهمهن أحد .فأَنْ ُتن يا آك¼ت فاكهة
دوريان ترغبن في تكوين المجموعات النباتية .وكذلك
هناك هؤء ال¼ئي عشقن روايات أجاثا كريستي ،وبَ َر ْع َن
في لعبة التنس ،وتركن ثقوب آذانهن تندمل .هذا ليس
بالخبر المهم بالنسبة إلى بَ ِق Ãي ِتكُن ،لكنه مهم ل¼ئي أقدمن
عليه ،حيث يُعتبر رم ًزا لشيء  يستطعن تفسيره.
بالطبع هناك هؤء ال¼ئي صا َدقْن ستي¼ ،وهؤء
أبدا ،وهؤء ال¼ئي ِعشن في
ال¼ئي لم يلتقين بها ً
أوريجون ،وهؤء ال¼ئي قمن بزيارتها فحسب ،وهؤء
ال¼ئي انكسرت قلوبهن عندما لقيت السيدة بريمر
حتفها ،وهؤء ال¼ئي كانت بالنسبة إليهن مجرد اسم في

أيضا هؤء
»تدويناتهن« بين ابعاد المختلفة .وهناك ً

أمسيت
ال¼ئي أُ ِص ْب َن بجميع اشكال الث¼ثة للحات التي
ِ
وه ّن الغالبية العظمى ـ ال¼ئي
أنت ُعرضةً لها ،وهؤء ـ ُ
ِ
لست منهن.
وأنت ِ
يتمتعن بصحة سليمةِ ،
قبل انتشار ظاهرة وسائل التواصل اجتماعي ،لم
أبدا في رعاية نفسك ،لكن حالتك تحسنت
تكوني بارعة ً
كثيرا بعد ذلك .وكانت الرسالة 
اخيرة التي وصلتك هي
ً
غضبا ،إذ
التي جعل َِتك
تذرفين الدموع ،وتستشيطين ً

تزمين شفتيك فحسب.
يبدأ كل هذا .أما ان ،فإنك Ñ
قطعت ع¼قتك العاطفية بذاك الشاب
وتذكرين عندما
ِ
تحول من مضايقتك إلى إرهابك،
في الجامعة ،عندما Ã
مثيرا
وتتساءلين لم لم
تقطعي ع¼قتك به عندما أمسى ً
زعاجِ .ن َسختك 
اخرى
ل¼
ُْ
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هذه ،التي تحمل رقم
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت:
تحس ْن حتى
 ،#572لم
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ِ
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ولم تستوعب إحساس تفادي الرصاصة ،إذ
دفعها بقوة جهة جدار حجرة السكن ،وضرب
الحائط بجوار رأسها .إنها لم تفكر .وهكذا ،كان
يمكن أن تكون حياتي ..ن هذه هي حياتها.
انفصلت فيها
تسترجعين اللحظة التي
ِ
عن نُ ْسخك ،وتتذكرين ال¼ئي تعرفين أن
ثمة أشياء مشتركة بينك وبينهن ،وتكتبين:
فسيمدان إليك
»اذهبي إلى هيثر ،وديف،
ّ
أيدي المساعدة ،ولديهما غرفة احتياطية،
وحتى لو لم يكن لديهما مساحة كافية،
فإنهما سيساعدانك« – ِلل َْحظَة ..نسيت
عدد 
اطفال التي لدى نسختك تلك،
أساسا ،أم  –
ونسيت ْ
إن كانت أَ ْخ َب َرتك ً
فتكتبين» :أسرة هيثر تعيش في الشارع
يتركوك في
نفسه ،وهم أناس صالحون ،ولن
ِ
هذا الموقف« .تكتب نسختك على الفور،
مجيبة» :لم أرهم منذ سنوات!« .ولم ترينهم
أيضا ،لكنك تثقين بهم على أية حال،
أنت ً
ِ
إذ طالما أصيبت هيثر بالذهول من ع¼قتك
العابرة بهذا الشاب ،وشعرت بارتياح عندما
انتهت تلك الع¼قة .إنك بحاجة إلى صديقة
وأنت تَعلمين أن لديك صديقة مثلها،
مثلهاِ ،
حتى بعد هذه الفترة بسنوات عدة؛ فتكتبين» :
يهم ،ستعرف أن 
امر مهم .تَق َÃد ِمي هذه الخطوة
جل أطفالك« .ترجعين إلى قائمتك بسرعة للتأكد،
عهدا
فتجدين طفلين لديها» .اقطعي على نَف ِْسك ً
عهدا على نفسك«.
أمامي ..اقطعي ً
تَ ُم ّر فترة أطول من ال¼زم من الصمت ...ثمة أمور
بك من قبل ،لكنك لم تعيشي هذه التجربة
ألمت ِ
سيئة ّ
إنك تتساءلين عما إذا كان يتعين عليك إرسال
من قبلِ .
رسالة إلى نسخة أخرى من نُ َسخك ،أم  ،لكنك 
تعرفين أيهن .وأخيرا ،تكتبين ردا على الرسالة 
اخيرة:
ã
ً
»حس ًنا ،أَ ِع ُدك« .تتنفسين الصعداء .ربما حدث شيء
ما لهيثر ،وقد  تسير 
امور على ما يرام ،لكن نُ ْسختك
ستعود وتستفسر مجد ًدا ،إذا دعت الحاجة .تعرفين ذلك

جيدا.
نك على دراية بنفسك ً
جدا.
إنك مرهقة ã
تنتقلين مرة أخرى إلى صور حفل الزفاف ،وتتفقّدينها.
بشعا
واحدة من َع ّماتك الحقيقيات هناك ،ترتدي فستانًا ً
يزدان 
بازهار .وفي مسارك الزمني الخاص ،ترين أن

تدريجيا ،بينما في المسار الزمني اخر ،لم
ذوقها ارتقى
ã
كثيرا ،ولكن أمامها قطعة من الكعك المغلفة
ير ِتق ذوقها ً
قدامى
بغ¼ف مزخرف يطابق فستانها ،ولديها أصدقاء َ
في عالمها ،بينما نُ َسخهم في عالمك الخاص مشغولة
بأعمال أخرى .إنها تبدو سعيدة .هذا ما تريدينه لهن.
هذا ما تريدينه لهن ُكلّهن■ .
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