اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

َﻓ ْﻠ َﻴ ِﻘـﻒ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻣﻌً ـﺎ
ﻣﺤـﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨــﺎخ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳــﺲ ﺗُ ْﺤﻴـﻲ اﻵﻣﺎل
ﻓﻲ َﻋ ْﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة صفحة 29

ﻛﻴﻤﻴﺎء ﺣﻴﻮﻳﺔ

َﻛ ْﺸـﻒ..
ﻃــــﺎل اﻧﺘﻈﺎره

ﻳﻔﺴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺷﻌﻮر
ﻣﻌﻘﺪ
ﱠ
ﺑﺮوﺗﻴﻦ
ﱢ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ.
صفحة 19

ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ

ﻃﺮﻳـــﻖ ﻓﻲ
اﻷدﻏـــﺎل

ﻧﻘﺎط رﺋﻴﺴﺔ ﺗُ ﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﻴﻨﻮم اﻟﺒﺸﺮي.
صفحة 44

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ

ُﺑ ْﻌــﺪ إﺿــﺎﻓﻲ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻈـﺎم

ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﻈﺎم واﻷﺳﻨﺎن
ﺑﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد.
صفحة 58
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وفقا لقوانين إنجلترا ،وويلز
ً
تأسست
التي
سما من ماكميالن للنشر المحدودة ،التي َّ
تعتبر ِق ً
َ
المس َّجل يقع في طريق برونيل ،هاوندميلز ،باسينجستوك،
(تحت رقم  .)00785998ومكتب ويلز
َ
إتش إيه إن تي إس ،آر جي  6 21إكس إس .وهي ُم َس َّجلَ ة كصحيفة في مكتب البريد البريطاني.
بمنْ ح التفويض
رجى االتصال بمكتب دبي .وفيما يتعلق َ
في َ
أما بخصوص الطلبات واالشتراكاتُ ،
ّ

مصو َرة لالستخدام الداخلي أو الشخصي ،أو االستخدام الداخلي أو الشخصي
لعمل نُ سخ
َّ
المس َّجلَ ة من
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َ
لعمالء َ

ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس
خالل مركز إجازة حقوق الطبع والنشر،
ّ
 ،01923الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية
النشر رقم .40032744 :وتُ َ
شهريا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر"
ًّ
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2016 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ
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اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﻴﻨﻲ

البعثة استكشافية للمحيط الهندي تستأنف
الحفر في قشرة 
ارض.

48

49

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف

ﻗﻤـﺔ اﻟﻤﻨـــﺎخ
اﻟﺒﺎرﻳﺴﻴـــﺔ
تَ َطلÅع الكثيرون إلى قمة المناخ التي ُعقدت
في باريس من  30نوفمبر حتى  11ديسمبر
 2015بآمال كبيرة ،تحف®ز الدول التي شاركت
في هذه القمة ـ وعددها  190دولة ـ تخاذ
خطوات جادة ،يمكنها أن تقلل من تسارع وتيرة
اصدار
تغير المناخ ،لكن التاريخ ـ كما يوضح Á
ß
درسا
الخاص من دورية  Natureـ يعطينا ً
أقل ً
تفاؤ ،مفاده أن جميع محاوت وضع
تغير المناخ
مع
للتعامل
عالمية
اتيجية
استر
ß
نجاحا ملحوظًا.
لم تشهد ً
صفحة 29

ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ

طريق في 
ادغال
هيئات استشارية متنوعة ،ومنظمات علمية،
ووكات تمويل تتمهل بشأن تحرير الجينوم
البشري .ويضع كل من ديبرا ماثيوز ،وروبن
إطارا لبعض النقاط
لوفل بادج وزمئهما ً
الرئيسة؛  ْخذها في اعتبار.

ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن

عثر الباحثون على ما يقرب من ألفي عا ِلم خارج
حاليا في فهمهم.
نظامنا الشمسي ،ويأملون ً

Ì
عدد من
تستعد الشركات ان ختبار ٍ
العجات الجديدة على البشر.

ﺗﺎرﻳﺦ

آينشتاين لم يكن العبقري الوحيد..
يوضح ميشيل يانسن ،ويورجن رين أن
الزمء المبتدئين 
واقل شهرة قد ساعدوا
الفيزيائي الكبير في بلورة النظرية النسبية
العامة.

ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ

ال نفْس الجريحة
أنتوني ِك ْنج
معرض يتناول ما تُ َس ®ببه
إلقاء نظرة على َ
الصدمة من رعب وأمل.
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

إطق مركبة 
ارض الفضائية
آدم روم
خمسة كتب
من 
اعمال
الكسيكية،
التي طرحت
مسألة
استدامة
ول مرة،
باعتبارها
قضية عامة.

ﻣﺮاﺳﻼت
52

دروس من مدريد لمحادثات المناخ المقبلة/
حرائق الخث ..انبعاثات ستتفاقم على

ارجح /تعديل الجينات ..انتبهوا لوجهة نظر
ذوي احتياجات الخاصة /كارثة المناجم..
فورا /جامعات رائدة في
استعيدوا الموائل ً
اسمي
العالم Á

ﺗﺄﺑﻴﻦ
54

ريتشارد ِهك )(2015 – 1931
فيكتور سنيكس

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت

ﻷﺣـﺪث ﻗﻮاﺋــﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ واﻟﻨـﺼﺎﺋـﺢ

88

اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ،ﺗﺎﺑـﻊarabicedition.nature.com/jobs :

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

إعادة تشغيل النظام
جيريمي سزال
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |

ﻳﻨﺎﻳﺮ

3 | 2016

LOOK NO FURTHER!
Looking to recruit a scientist? We’ll promote your
job until you fill it — lots of extras, no extra cost.*

www.naturejobs.com/looknofurther

*Terms and conditions apply. See website for details.

© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
يناير  / 2016السنة الرابعة  /العدد 40
أﺑــﺤــــــﺎث

أﻧﺒﺎء وآراء

55

ﻋﻠﻢ اﻷرض
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اﻟﻌﻤﻰ
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ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺑﺤﺎث
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بُعد إضافي يتاح لتحليل العظام
الجمع بين تقنيتين يُ َمك® ننا من تحليل أنسجة
واسنان بشكل ثثي 
العظام 
ابعاد على
مقاييس متعددة.
بيتر فراتزل

حويصت تم ¶هد الطريق نتقال الخيا
الخيا السرطانية تقوم عن بُعد بتهيئة مواقع
بعيدة ستقبال الورم النقيلي ،وذلك بنشر
حويصت خارجها.
جانوسز راك
اغتيال جزيئي لحاسة البصر
تسلسل جزيئي يؤدي إلى موت الخيا
العصبية التي تربط العين بالمخ في مرضى
الزرق.
ّ
أندرو دي .هيوبرمان ،ورنا إن .الدنف

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015

علم الحيوان استخدام منتجات النحل قبل
بداية عصر الزراعة
M Roffet-Salque et al

كيمياء حيوية توليف الهيدرازين الحيوي
A Dietl et al

علم 
اعصاب آلية تنظيم القلق والخوف
A Adhikari et al

فيزياء مضادات البروتون في ذ َّرات الذهب
L Adamczyk et al

باجهاد
أحياء خلوية النقائل البعيدة تنخفض Á
المؤكسد
E Piskounova et al

ارتباط القاتل
الح َمم
ارتباط الموجات الزلزالية بتضاعف ِ
البركانية أ Åدى إلى انقراض الجماعي
للديناصورات.
روبرت دونكان
العاثيات ..قرن من دروس مستفادة
تستحق العاثيات أن يُحتفى بها ،لما تقدمه من
إسهامات في مجات علم 
احياء ،والتقنية
الحيوية ،والصحة.
فوريست روهوير ،وأنكا إم .سيجال

علم 
اورام اختيار موقع النقائل يشمل
إكسوسومات الورم
A Hoshino et al

73

علم الحيوان ديدان البلوط ،وأقاربها
O Simakov et al

كيمياء حيوية تحليل اختل مع ®زز بروتين
BCL11A
M Canver et al

علم الدم تمييز البيئة المئمة لخيا الطحال
المكونة للدم
®
C Inra et al

فيزياء كمية الذرات المتعادلة تتشابك ،ولكن
بطريقة منفصلة
A Kaufman et al
70

علم الخلية انتقال غير مكل®ف للخيا الظهارية
في النقائل
K Fischer et al

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 19ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015

أحياء جزيئية تحفيز عملية تَ َشكßل البروكسيد
الداخلي
W Yan et al

تقنيات حيوية تَ َشكßل جناح ذبابة الفاكهة
S Harmansa et al
أحياء مجهرية نَ ْهج جديد ..ستهداف بكتيريا
ُم ْم ِرضة
S Lehar et al
ﺗﻄﻮر

اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ذﻛﻮر وإﻧﺎث اﻟﻄﻴﻮر
تُظ ِْهر الطيور تشكيلة مذهلة من أنماط

الوان .فالريش شديد الزرقة
لذكور هاينان الزرقاء صائدة
الذباب Cyornis hainanus
أكثر زرقة بشكل كبير
اناث.
من ريش Á
صفحة 71

قابلية النظام البيئي للتأثر السلبي باحترار
المحيط
سلبيا باحترار
قابلية المجتمعات البيئية للتأثر Ó
العالمي قد تعتمد على فسيولوجيا الكائنات.
ديريك بي .تيتينسور

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015

فيزياء نوع رابع جديد من الفرميونات
A Soluyanov et al
76

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015

علم البيئة إدارة استخدام النيتروجين الزراعي
X Zhang et al
أحياء أهمية التنوع الحيوي في التربة
D Wall et al
فيزياء السيطرة على التشابك
R Islam et al
علم 
اورام مقارنة منهجية لخطوط خيا
السرطان
L Garraway et al
علم المناخ 
انظمة البيئية البحرية على
الحافة
R Stuart-Smith et al
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هــــذا الشﻬـــــــر

افتتاحيات

رؤية ﻛوﻧية مشاركة أعضاء هيئة
يقوي المؤسسات
التدريس والطلب بآرائهم ِّ
التعليمية ،ويرشد إداراتها ص10 .

البريّة
ﺳلوك الحيوان السمكة إ
تقفز من البحر ،وتغوص مجد ًدا؛ لمهاجمة
الس َمك الصغير ص13 .
فرائسها من َّ

علﻢ البيﺌة َخلَّص العلما ُء نو ًعا من
الضفادع البرية من مرض فطري ف ّتاك،
يهدد البرمائيات ص14 .
ِّ

المستـقﺒـــل يﺒــدأ من بـاريــــﺲ

كان يجب على الزعماء التعاون من أجل عقد اتفاقية قوية في مؤتمر أ
المم المتحدة للمناخ .ويستتبع ذلك بالضرورة أن يعمل كل منهم في
وليجاد سبل جديدة لخفض النبعاثات .بتطبيق ما التزموا به والبحث عن طرق جديدة للحد من النبعاثات
وطنه؛ للوفاء بالتزاماته ،إ

َخل ََّف زعماء العالم وراءهم ف
كث�ة متقدمة حصلت عىل حرية الختيار ،ولم يكن
قص� لهم ف ي� القمة العالمية قبل
لكن هناك بلدان ي
فو� بك�ى بعد ظهور ي
نحو لفت للنظر ـ ْ
أ
ت
ت
ف
ال� لم تل�م بتعهداتها.
هناك
المعنية بالمناخ .كانت مفاوضات كوبنهاجن لعام  2009قد تحولت إىل مشاجرة
خ�ة،
ال ي
ّ
تبعات فعلية عىل البلدان ي
آ
ت
ت
ف
ف
ال� يك� الن عىل بناء نظام "تع ُّهد ،ومراجعة" ،يدفع البلدان إىل تحديد ال�امات وطنية
عامة ،عىل الرغم من التفاق عىل فكرة أساسية واحدة ،أل وهي :أن عىل كل الدول ،سواء
ذاتية ،تخضع لمراجعة من الحكومات والجماعات أ
الفق�ة منها ،ف
تش� إىل أن هذا
ّة
ل
أد
وهناك
خرى.
ال
قدما ف ي� تطوير حلول المناخ الخاصة بها .وقد ثبتت هذه
ي
الغنية ،أم ي
الم� ً
ي
أ
ح� النآ
أ
ف
ف
ف
ت
قدمت  175دولة ت
حيث
باريس،
�
ممي
ال
المناخي
المؤتمر
�
جرت
ال�
المفاوضات
جوهر
�
حيث
ينجح؛
أن
يمكن
"
المؤسىس
ان
ر
ق
ال
"ضغط
من
النوع
َّ
ي
ي
الفكرة ،وظلَّت ي
ي
ي
وتقدم دورية
حاولت البلدان
تع ُّهداتها طواعية.
المشاركة أن تصوغ ّأول اتفاقية دولية متكاملة معنية بالمناخِّ .
 Natureمجموعة من ِ أ
لمناقشة
)nature.com/parisclimate؛
(انظر:
والتعليقات
خبار
ال
أك� مما
ب�عة
المتجددة
الطاقة
وتنمو
،
وسيا�
اقتصادي
زخم
بناء
يتم
ثم،
من
ب
ي
ح� آ
ما يتعلق بهذا المؤتمر ،الذي يرجى أن يمثل الخطوة أ
ال بك� ـ ت
الن ـ ف ي� اتجاه التحكم
بلوم�ج الستشارية
كان يتوقعه أي شخص قبل سنوات قليلة مضت .وقد توقعت ش"�كة ب
ُ
لتمويل الطاقة الجديدة"  Bloomberg New Energy Financeأن الطاقة المتجددة
ف ي� انبعاثات الغازات الدفيئة عىل مستوى العالم.
يجب َّأل يف� هذا التفاؤل بأن أ
المور كلها عىل ما يُرام ،فلقد س ِّجل العام قبل ف
ش
أمريك،
ثل� مبلغ  12تريليون دولر
الما�
ُ
ُ
ي
ستحصل فعىل ي
في
العام َّ أ
ف
ال شك� ت
«يجب على زعماء العالم
سيستثمر ي� توليد الكهرباء عىل مدار السنوات الـ25
الما� عىل خطاه ،بارتفاع ي�
الطلق ،وسار العام
عىل أنه
اح� ًارا عىل إ
ُ
ي
تحديد
أجل
من
التعاون
تقدما
ـ
المثال
سبيل
عىل
ـ
ازيل
ال�
أحرزت
فقد
القادمة.
قبل
ما
مستويات
فوق
مئوية
درجة
ـ
ات
ر
التقدي
حسب
ـ
طه
متوس
بلغ
ارة،
ر
الح
درجة
ب
ً
الثورة الصناعية .وتسج ِّل بالفعل حاليا مجموعة كب�ة من آ
هائل ف
ت
الحد من إزالة الغابات ،كما ت ف
التي
القادمة،
الخطوات
ً
ال�مت مصانع زيت
�
عىل
ذلك
عىل
تبة
الم�
ثار
ال
ُ
ي ّ
ي
َّ
ًّ
بالحد من إزالة الغابات ف ي� إندونيسيا وبلدان
النخيل
وتغ� مسارات هجرة
مستوى العالم،
يمﻜن اﻧتﻬاجﻬا».
ّ
تشمل ذوبان الجليد ،وانخفاض إنتاجية المحاصيل ،ي ُّ
وح� آ
الن ،وعىل الرغم من النقاشات اليائسة ت
الحيوانات .ت
أخرى .واتفقت بلدان منظمة التعاون القتصادي
ال� دارت حول هذا الموضوع
ي
ف
ف
ت
ال� تعمل
نوفم�
والتنمية ـ ي� 18
عىل مدار ربع قرن ،ما زالت انبعاثات الغازات الدفيئة مستمرة.
الما� ـ عىل ّ
ب
الحد من تمويل محطات توليد الطاقة ي
ي
نحن نعلم أن ما خلُص إليه مؤتمر باريس لن يحل أ
بالفحم .وتَدرس المملكة المتحدة ت
الزمة .ت
مق� ًحا إلغلق كل محطات الفحم لديها بحلول عام
البلدان
واصلت
لو
وح�
ِ
ف
 ،2025أما الوليات المتحدة ،فقد أوشكت عىل التخلص من الفحم ،وذلك بفضل اجتماع
العمل ونفَّذت تعهداتها بشأن بالمناخ ،من المتوقع أن تستمر النبعاثات العالمية ي�
ح� عام  2030عىل أ
الرتفاع ت
يف
القوان� ،والغاز الطبيعي زهيد الثمن.
عامل ي ْ فَ� ،هما:
مئوية
القل ،ويمكن أن تصل درجات الحرارة إىل  2درجة
ِ
أ
أ
لجل ذلك كله ،كان يجب عىل مفاوضات باريس أن تقدم إطار عمل قويًّا لبحث
فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول  .2032وقد وضعت المم المتحدة هدفًا
للحد من أي ارتفاع ف� درجات الحرارة فوق  2درجة مئوية ،ولكن ت
التعهدات المتعلقة بالمناخ ،والتحقق ِمن ِص ْدقها ،حيث تحتاج الحكومات ،والعلماء،
ح� هذا الرتفاع لن
ّ
ي
أ
ومتخصصو البيئة معلومات صحيحة ُم ْحكَمة عن المهام والمسؤوليات ،وتوزيعها.
وتغ�
يحمي
الم َع َّرضة للخطر من تهديدات ارتفاع َ
الشعوب ُ
الم ّد ،وسوء الحوال الجوية ،ي ُّ
أنماط هطْل أ
تش�ط التفاقية عملية مراجعة ،مدتها خمس سنوات ،ت
توجب أن ت
ح� تتمكن
المطار.
ومن ثمَّ ،
ف
ت
قدما بمزيد من الخطوات
تم� ً
ال� يمكن عن طريقها أن ي
الحكومات من تحديد الوسائل ي
بحلول قمة المناخ التالية ف ي� عام  .2020فبمجرد أن يتجه الجميع ف ي� التجاه الصحيح،
فيﺾ من التعﻬدات
سيعود أ
المل ف
ش
للحد من النبعاثات
وسائل
َم
ل
العا
ويكتشف
ي،
الب�
بداع
ال
يتوهج
أن
�
المسؤولة
البلدان
من
العظمى
الغالبية
أن
أهمها
للتفاؤل،
تدعونا
رغم ذلك ..هناك أسباب
إ
ّ
ي
أك�.
ب�عة
مناخية،
تعهدات
أنفسها
عىل
قطعت
العالم
مستوى
عىل
النبعاثات
عن حواىل  %91من
ب
وأعلنت ي بلدان كث�ة ـ بما ف
ت
يف
يف
ف
مئويت�.
درجت�
العس� تقييد ارتفاع درجات الحرارة ف ي� نطاق
من
سيكون
ذلك..
مع
انبعاثات
من
للحد
امات
ال�
عن
ـ
المتقدمة
الدول
ذلك
�
ي
ّ
ي
ي
أ
حاليا،
كب�ة من الدول النامية عىل التنمية
وبخصوص الوقف المبكر لنسبة ي
الغازات الدفيئة .وعىل صعيد آخر ..تركِّز مجموعة ي
كب�ة من البنية التحتية للوقود الحفوري الموجودة ًّ
الم�تبة عىل ارتفاع درجات الحرارة .وعىل الرغم من أ
المستدامة ،والتكيف مع آ
ف
الثار ت
نجد أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تجاوز الهدف ،وخفض ي ف
ثا� أكسيد
الموال
ترك�ات ي
ف
ف
ف
ف
التق� ،ستستمر النبعاثات ي� الزيادة ي� هذه البلدان ،حيث تهدف الحكومات
التوصل إىل طريقة بسيطة
الكربون ي� الغلف الجوي خلل هذا القرن .وعىل العلماء
ُّ
والدعم ي
ف
إىل انتشال شعوبها من الفقر.
ثا� أكسيد الكربون من الغلف الجوي؛ مما قد يمكِّ ننا من شن� الطاقة الحيوية
َ
لس ْحب ي
عىل نطاقات أوسع ،عن طريق احتجاز ف
ا
مع
تس�
الحكومات
أن
هو
الجديد
لكن
تكفي،
ل
َم
ل
العا
تعهدات
خلصة القول هي أن
ثا� أكسيد الكربون المنبعث أثناء عملية توليد
ي ً
ي
قدما للمرة أ
الطاقة ،ومن ثم ضخه تحت أ
الوىل ،ت
يسميان هذه الخطوة بالخطوة
ليب
وجيمس
فيكتور،
ديفيد
إن
ح�
الرض.
َ ّ
ِّ
أً
ف
ف
ت
ف
التداب� إلزالة تامة للكربون ،ولكن
يأ� اليوم الذي تعي فيه الحكومات �ورة اتخاذ
قد
الوىل ،وذلك ي� تعليقهما المنشور ي� العدد رقم  527من دورية  Natureالدولية .وعىل
ي
ي
عىل العلماء ف� هذه أ
ت
ال� أمامهم،
الثناء دراسة الحقائق الجتماعية والسياسية
الدوىل،
الرغم من رغبة بلدان عديدة ف ي� َج ْعل
ي
هذه التعهدات ُمل ِْزمة بموجب القانون أ ي
والقتصادية ي
أ
ف
ف
المحتملة ي� النظام المناخي.
التغ�ات الكارثية
مريك
فستبقى طوعية ف ي� الوقت
وبحث تَ ِبعات زيادة النبعاثات ،بما ي� ذلك ي
َ
وكث�ا ما يُلم مجلس الشيوخ ال ي
الحاىل عىل القل .ي ً
ي
ويجب عىل زعماء العالم التعاون من أجل تحديد الخطوات
كث�ة
عىل بغضه للمعاهدات الدولية،
ولكن هناك بلدان ي
تشعر بالقلق حيال التعهدات الملْزمةْ ،عندما تضع ف
القادمة ،ت
ال� يمكن لحكوماتهم ،ومواطنيهم ،ش
وم�وعاتهم،
العتبار
�
ي
ُ ِ
ي
ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
التغي� القتصادي اللزم لتنفيذ هذه التعهدات.
صعوبة
ومستثمريهم انتهاجها .فإذا كان إالنسان يريد أن يستمر ف ي�
ي
ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﻣﻦ دورﻳـــــﺔ Nature
الحياة عىل كوكب نراه ،ونشعر به ،ويعمل بالشكل الذي يعمل
بف�وتوكول كيوتو لعام  1997اشتمل عىل تعهدات ُمل ِْزمة من
nature.com/parisclimate
الن ،فقد آن أ
عليه آ
الوان يك نتفق ،ونبدأ العمل.
معظم البلدان المتقدمة ،باستثناء الوليات المتحدة ـ عىل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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دوافـع دفـاعيـــــة

الباحثون العاكفون على استكشاف وسائل جديدة إلجراء تعديلت
جينية على الكائنات الحية البرية التي تعيش في مكان واحد،
يتحلون بالحكمة اللزمة للكشف عن خططهم البحثية.

ح� ف
غالبا ما يسعى الباحثون ف� التخصصات �يعة التطور إىل إخفاء أعمالهم ،ت
يتس�
ً
ي
يف
يف
المشارك� ف ي� الورقة البحثية
الباحث�
لهم شن�ها ف ي� إحدى الدوريات العلمية ،إل أن
ف
ف
نوفم� ف
الما� خرجوا عن هذه القاعدة،
المنشورة ي� دورية  Nature Biotechnologyي� ب
ي
ف
ت
ال� توصلوا إليها عىل مدار العام
حيث أفاضوا � الحديث عن بحثهم،
وأعلنوا النتائج ي
الما� ،كما يعرضوا خططهم البحثية أ
ف
للبحاث القادمة.
أي
ف
الجي� لمجتمعات كاملة من الكائنات
ول ّن هذا البحث ِمن شأنه أن يجعل التعديل
ي
الستفهام المتعلقة بالناحية أ
الخلقية
أمرا ممك ًنا ،فقد أثار العديد من علمات
الحية ً
اعت� الباحثون أن الحكمة ف
تقت� تهيئة زملئهم ،وتهيئة
لذا..
السلمة.
وناحية
ب
ي
ال� سيتمخض عنها البحث ،وال ِْت َماس بعض ت
الجمهور ـ بوجه عام ـ للنتائج ت
الق�احات
ي
ف
الف� ف ي�
من المجتمع فبشأن كيفية إجراء هذه التجارب بطريقة آمنة .ويكمن الجانب ي
ف
الجي�" ،وهو نظام قادر عىل شن� طفرة جينية بع�
هذا البحث ي� هندسة "الحث
ي
ف
ت
ال� تعيش ي� منطقة ما ب�عة تفوق المعدلت الطبيعية.
قطاع من الكائنات الحية ي
أ
ف
ت
ويمكن لهذه الطريقة القضاء عىل بعض المراض ال� تنقلها ش
الح�ات ،بما ي� ذلك
ي
ف
العر� قد تَن ُتج عنها عواقب وخيمة يغ� متعمدة
الطلق
الملريا ،إل أن عملية إ
ي
أ
ت
عىل صعيد النظام أ
ال� تتضمن تقنيات
بحاث
ال
مع
التعامل
يجب
ولذا..
.
البي�
ي
ي
ف
الجي� بأق� درجات العناية والحذر.
الحث
ي
ف
ف
الما� عىل التخفيف من حدة
نوفم�
16
�
المنشورة
البحثية
الورقة
تساعد
ب
ي
ي
الطلق ف
العر� لتقنية الحث ف
الجي� (J. E. DiCarlo et al.
المخاوف بشأن عمليات إ
ي
ي
ف
الباحث� من
من
فريق
أعلن
فقد
،)Nature
Biotecnol.
;http://doi.org/89h
2015
ي
كلية الطب بجامعة هارفارد ف ي� بوسطن بولية ماساتشوستس أنه يمكن هندسة تقنيات
الحث ف ت
المخت�ات (Saccharomyces
الخم�ة داخل
ال� ستعمل عىل سللت
ب
ي
الجي� ي
ي
أ
ت
ال�ية.
وال� لن تفلح ـ عىل الرجح ـ عند تطبيقها عىل الكائنات الحية ب
 ،)cerevisiaeي
ف
الجي� ربما يتعرض للنتكاس عند
وإذا نجحت مع أحد هذه الكائنات ،فإن التحول
ي
جي� ثان للغاء أ
ف
الول .ورغم ذلك ..تؤكد النتائج أن التخطيط الجيد
إ
إطلق حث ي
ف
الجي�.
يحد من المخاطر أثناء السماح بمتابعة أبحاث الحث
يمكنه أن ّ
ي
يمتد تاريخ مفهوم الحث ف
الجي� إىل عدة عقود ماضية ،إل أن تطبيق هذه التقنية
ي
ف
كريس�/
الجي�
أن تم اكتشاف نظام التحرير
ب
قد صادف العديد من العراقيل ،إىل ْ
ي
كاس ،9الذي يتسم بالبساطة ،وتعدد الستعمالت ،وذلك منذ سنوات قليلة فحسب.
يف
للباحث� بتعديل الجينوم بدقة يغ� مسبوقة ،وكذلك تصميم
ويسمح هذا النظام

قيـمة الجـامعــات
تتضمن المقترحات الخاصة بالتعليم العالي في المملكة المتحدة
بعض النقاط اليجابية في ظل أ
الزمة المالية الراهنة.
إ
ت
ال� تتبناها حكومة المملكة المتحدة عن
من المتوقع أن تسفر سياسات التقشف أ ي
ف
كب�ة من ي ف
م�انية عدد من القسام ي� مختلف الجامعات .وبغرض
استقطاعات ي
ال�يطانيون ـ إىل جانب لجنة العلوم
الباحثون
قام
الحتمالت،
مواجهة هذه
ب
ت
كب� ـ بممارسة ضغوط هائلة ،إلبراز
بنفوذ
تتمتع
ال�
لمانية،
ال�
ي
والتكنولوجيا ب
ي
م�انية أ
ف
غ� قابلة للزيادة سيمثل خيانة
بحاث
لل
ع
وض
مجرد
أن
إطار
القضية ف ي�
ْ
ي
ي
ف
الباحث� ،ونظرة
لحتياجات البلد بعد خمس سنوات ،إل أن مدى نجاح هؤلء
ي
الحكومة إليهم باعتبارهم فئة جديرة بالستثناء لن يتضح قبل رؤية إعلن خطط
نوفم� ف
الما� .وقد سعت دورية
النفاق ،الذي كان من المخطَّط صدوره ف ي� 25
إ
ب
ي
ف
المث�ة للقلق ي� أحد مقالتها.
الحتمالت
هذه
أغوار
س�
إىل
Nature
ي
ب
أ
نوفم�
ال�يطانية ـ ف ي�
ب
لم تقف المور عند هذا الحد؛ فقد ش�عت الحكومة ب
ف
الما� ـ ف� إجراء مشاورات بشأن إعادة الهيكلة ت
المق�حة لطريقة الحكومة ف ي� إدارة
ي ي
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المكونات أ
ف
الجي� ،الذي يقوم بنقل نسخة من التسلسل المعدل
الساسية للحث
ي
تقريبا.
إىل جميع أفراد النسل
ً
انت�ت هذه التكنولوجيا ،ت
كريس�/كاس ،9فقد ش
ح�
نظام
استخدام
ونظرا لسهولة
ب
ً
المخت�ات ،ش
أك� من ذي قبل .ويمثل هذا نعمة ونقمة ف ي�
من
للعديد
أصبحت متاحة
ب
أ
ت
ال� يمكن
وقت واحد ،حيث ِّ
يقدم لمزيد من العقول البحثية الفذة إحدى الدوات ي
الخط�ة المتعلقة بالصحة العامة
المشكلت
من
عدد
معالجة
أن تسهم بفاعلية ف ي�
ي
المخت�ات إىل ساحة
والبيئة ،إل أنه ـ ف ي� الوقت نفسه ـ يزيد من احتمالت استدراج
ب
المواجهة ،دون التسلح باحتياطات السلمة اللزمة .وقد أثار ذلك بعض المخاوف
الكاديميات الوطنية أ
الم�رة ،مما دعا أ
المريكية للعلوم
ب َّ
والهندسة والطب ـ عىل سبيل المثال ـ إىل تشكيل لجنة
«يجب التعامل
ف
الجي�.
لتقييم استخدامات تقنيات الحث
ي
التي
مع األبحاث
من جانبهم ،حرص الباحثون ف ي� جامعة هارفارد عىل
تقنيات
تتضمن
العلن عن خططهم البحثية ،قبل ش
ال�وع ف ي� تنفيذها،
إ
الحث الجيني
ف
الما� ف ي�
نوفم�
وأشاروا إىل التجارب المنشورة ف ي�
ب
ي
بأقصى درجات
منشورات سابقة ،حيث عرضوا فيها بإيجاز احتياطات
ال� يمكن اتخاذها .كما جمعوا آ
العناية والحذر».
ت
الراء والملحظات
السلمة ي
من ش�ائح مجتمعية مختلفة؛ لتعزيز إجراءات السلمة
الجراءات ت
الح�ازية ،قبل
ف ي� تجاربهم الخاصة ،وحرصوا ً
أيضا عىل تطوير هذه إ
أ
ف
ش
الجي� ضد
المخت�ية الساسية؛ لمعرفة فعالية الحث
ال�وع ف ي� إجراء التجارب
ب
ي
النسان عن طريق القراد ،ومرض البلهارسيا ،الذي
مرض (ليم) ،الذي ينتقل إىل إ
وينت� ف� القارة أ
الفريقية .فقد طرح الباحثون كل هذه
تحمله الديدان الطفيلية،
ش ي
ف
التجارب لل ِّنقاش ف
العل� المفتوح ،قبل ش
ال�وع ي� إجرائها.
ي
رغم ذلك ..ل يمكن اعتبار هذه المكاشفة إجرا ًء معياريًّا؛ حيث يخضع إجراء
التجارب العلمية ف� أغلب أ
الحوال لموافقة لجان السلمة المؤسسية ،ووكالت
ي
أ
التمويل ،لكن هذه المناقشات تجري عادة خلف البواب المغلقة ،وتفاجئ الجمهور
بما تسفر عنه من نتائج .ولعل رد الفعل الذي حدث ف ي� وقت مبكر من هذا العام
كريس�/كاس 9لتعديل
خ� دليل ،وذلك عندما أعلن الباحثون عن استخدامهم نظام
ب
ي
الجينوم الخاص أ
بالجنة ش
الب�ية (انظر .)Nature 520, 593-595; 2015 :كما نشب
ِنقَاش محموم قبل حواىل ثلث سنوات ،تبعه تعليق النشاط ش
جراء انتشار
البح� ،من ّ
ي
ي
ت
يف
ال� توضح طريقة تصميم يف�وس إنفلونزا الطيور
أخبار عن عزم
الباحث� ش ْ
ن� النتائج ي
لج ْعله ش
أك� ً
نقل للعدوى.
َ ،H5N1
لقد وعى الباحثون المتخصصون ف
ف
جيدا،
الدرس
هارفارد
بجامعة
الجي�
الحث
�
ً
َ
ي
ي
ح� ف
وأدركوا الحاجة إىل تعريف المجتمع بخططهم البحثية؛ ت
يتس� إجراء المناقشات،
والفصاح عن المخاوف ،وتقديم ت
الق�احات من جميع الجهات ،قبل ش
مبا�ة العمل.
إ
المشهد عن كثب؛ للتعرف عىل قدرة هذا المنهج عىل
ء
العلما
ب
اق
ر
ي
أن
إل
يبق
ولم
َ
ِ
ُ
أ
ت
ال� تأخذ عىل عاتقها تحديات العمل ف ي�
يقدم
أن ِّ
ْ
نموذجا يُحتذى به ِ
ً
للف َرق الخرى ي
المث�ة للجدل.
المجالت
ي
ف
العاىل (انظر ،)go.nature.com/c97sww :حيث أعلنت ف ي� هذه
التمويل ي� التعليم ف ي
ف
ت
العاىل ي� إنجل�ا (،)HEFCE
المشاورات عن رغبتها ي� إلغاء مجلس تمويل التعليم
ي
ت ف
لي� (ما يعادل  2.4مليار دولر
وهو الهيئة المنوط أبها توزيع  1.6مليار جنيه إس� ي
أمريك ) من أموال البحاث المرتبطة بالجودة عىل الجامعات ،بحيث تظل هذه
أ ي
الساسية خاضعة لدارة منفصلة عن إدارة التمويلت أ
موال أ
ال شك� مرونة ،وتتولها
ال
إ
المجالس البحثية بالمملكة المتحدة ،وهذا غالبا من خلل منظمة لتمويل أ
البحاث،
ً
يف
النوع� من التمويلت.
تكون مسؤولة عن كل
التغ�ات ـ عىل وجه التحديد ـ بالطرح الملئم ،إل أن هذه
ربما لم تحظ تلك ي
المق�حات تتضمن جوانب أخرى تتمتع بمزايا بالغة أ
ت
الهمية؛ حيث
الحزمة من
ف
ف
ف
العاىل
التعليم
منظومة
�
أساسيت�
مشكلت�
معالجة
إىل
خللها
من
الحكومة
تسعى
ي
ي ي
ي
النس�
همال
ال
وهما:
المتحدة،
المملكة
ف ي�
لمعاي� الجودة الخاصة بالتدريس،
إ
ي
بي
ف
ف
ت
جانبا
وأوجه القصور ي� إ
السهام ي� الحراك الجتماعي .وتعكس هذه المق�حات ً
إيجابيا آخر ،يتمثل ف� دعم الحكومة لستمرار العمل بموجب منظومة "إطار ي ف
التم�
ًّ
ي
أ
تأث�ها ،بغض النظر عن ت
ش
اق�اح
البح�"  REFكآلية لتقييم جودة البحاث ،ودرجة ي
ي
ف
ف
ت
نجاحا ملحوظًا ي� تطبيق
إلغاء مجلس تمويل التعليم
العاىل ي� إنجل�ا ،الذي حقق ً
ي
هذه آ
ش
اللية .وتمثل الستفادة من منظومة "إطار ي ف
البح�" ـ كوسيلة للتقييم ـ
التم�
ي
أ
أ
ف
أساسيا بل شك ،عىل القل لهمية نتائجه ي� دعم قضية الستثمار الحكومي
مطلبا
أ ًّ
ً
البحاث.
ف ي� مجال
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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صحيح أن العديد من أ
كاديمي� كانوا يكنون كراهية شديدة لمنظومة "إطار ي ف
يف
التم�
ال
ش
نظرا إىل ما تتطلّبه من تقديم كميات هائلة من المعلومات؛ للحصول عىل
البح�"ً ،
ي
آ
ف
ف
المقدمة
و� الراء النقدية السابقة َّ
التمويل ،إل أن البحث ي� نتائج تطبيق هذه الوسيلة ،ي
من أ
يف
الدولي� ِلف َرق التقييم (انظر ،)go.nature.com/q919oe :يؤكدان عىل ما
العضاء
تتمتع به المنظومة من نقاط قوة متعددة .وإذا أخذنا ـ عىل سبيل المثال ـ قاعدة بيانات
الثار المجتمعية للبحث أ
ما يقرب من  7,000دراسة حالة عن آ
الكاديمي (انظرhttp:// :
آ
ف
 ،)impact.ref.ac.uk/casestudiesسنجد أن تنوع هذه الثار ي� مجالت مختلفة ،مثل
ف
عت�
الصحة ،والستدامة ،والتعليم ،والنمو القتصادي ي� المملكة المتحدة وخارجها ،يُ ب
مؤثرا ملف ًتا للنظر.
تنو ًعا ً
ت
معكوسا ،أو ـ بعبارة أخرى
ا
وضع
يمثل
النتائج
هذه
تحديد
أن
اض
لف�
سبب
يوجد
ل
ً
ً
ال� تجر ’قاطرة‘ أ
ـ يمثل ’عربة‘ آ
الثار ت
البحاث ،حيث لم تقم ِف َرق التقييم ف ي� منظومة
ي
ش
"إطار ي ف
إجماىل
البح�" َبم ْنح دراسات الحالة المجتمعية سوى  %20فحسب من
التم�
ي
ي
أ
أ
أ
التقييم ،بينما خصصت  %65للداء الكاديمي .كما أنه ل يمكن لحد أن ّيدعي ـ عىل أسس
واش�اطها كأساس لتمويل أ
منطقية مقبولة ـ حتمية توقُّع النتائج ،ت
البحاث ف ي� المستقبل.
فالمنطق الذي يقبله العقل هو أن المجتمع العلمي قادر عىل تقديم المساعدة؛ لضمان
أق� قدر من العوائد عىل أموال دافعي ف
ال�ائب ،وذلك بأن يصبح هذا المجتمع عىل
أ
دراية كاملة بمسارات تأث� أ
البحاث ،وتوسيع نطاق رؤيته للدور المنوطة به البحاث.
ي
ح� ف� المجالت البحثية أ
الساسية ال�ت
وهو ما يمكن أن يحدث وفقًا لدراسات الحالة ،ت
ي
ي
ل يمكن الستغناء عنها.
ف
ت
خ�اء مستقلون بمؤسسة "راند
اها
ر
أج
ال�
اسات
ر
الد
إحدى
ر
تقد
ي� إ
ب
الطار ذاتهِّ ،
ي
البحاث أ
التقارير الخاصة بتأث� أ
الكاديمية �ف
أوروبا"  RAND Europeبأن صياغة
ي
ي
إس� ف
البح�" تكلف الجامعات حواىل  55مليون جنيه ت
التم� ش
منظومة "إطار ي ف
لي� (انظر:
ي
ي
ي

 .)go.nature.com/dzwbjnولعل هذا ما ي�ر مخاوف أ
يف
يف
والسياسي� من
كاديمي�
ال
ب
ت
أعباء النفقات ،ولكن بمقارنة هذه التكاليف ي ف
ال� ترتبط بها (1.6
بالم�انية العامة ي
ت
ت ف
ال� تعادل  %3.4فحسب من ي ف
الم�انية
لي�) ،تصبح هذه التكاليف ي
مليار جنيه إس� ي
الكلية صفقةً رابحة ،خاصة إذا وضعنا ف� العتبار أن نظام التقييم قد يصبح أك�ش
ي
التأث�ات.
فعالية ،إضافة إىل مزايا تشجيع هذه ي
أ
توف� وسيلة
تتجه الحكومة بقوة ـ من منطلق وعيها الكامل بهذه العباء ـ إىل ي
أ
التأث�ات الكاديمية
أقل تكلفة لتقييم كل من
ي
المتعارف
المقاييس
والمجتمعية باستخدام
«تق ِّدم اآلثار الناجمة
َ
عليها ،إل أن التوضيحات الصادرة عن ِف َرق
عن دراسات الحالة
ش
التقييم التابعة لمنظومة "إطار ي ف
البح�"،
التم�
ي
الحججَ واألدلة
ت
ال� أجرتها مؤسسة "راند" عن
وعن التحليلت ي
المطلوبة لدعم
التأث�ات (،)go.nature.com/yysa6m
تقييم
ي
األبحاث العلمية في
وعن أحد التقييمات المستقلة للمقاييس المعمول
التخصصات».
جميع
أ
ف
بها ي� مجال البحاث (،)go.nature.com/rfrgql
ف
التخىل عن هذا التوجه،
تش� جميعها إىل �ورة
ي
ي
التأث� الطريقة الوحيدة لتحقيق
حيث تمثل المراجعة العميقة والواعية لنمطي ي
العدالة لكليهما.
الثار الناجمة عن دراسات الحالة تقدم الحجج أ
إن آ
والدلة المطلوبة لدعم
ِّ
ّ
أ
ف
البحاث العلمية ي� جميع التخصصات .وتعمد بعض الهيئات والمصالح الحكومية
أ
أ
ف
المعني� بالتعليم
إىل شن� هذه الدلة عىل هذا الساس .ولذلك ..يجب عىل القراء
ي
ت
المق�حات قبل 15
العاىل ف ي� المملكة المتحدة أن يعربوا عن آرائهم بشأن هذه
ي
التاىل.)go.nature.com/l3rrtx( :
يناير  2016عىل الرابط ي

ال َت ْخ َ
ـش المخـاطـــرة

الخفاقات التجريبية سيساعد عىل تحقيق هذا الهدف ،عن طريق
ـ إىل أن شن� إ
تجنب تكرارات ،ل طائل منها.
ت
التأث� نصب أعينها بذلك،
ال� تضع معدلت ي
قد ل ترحب الدوريات العلمية ،ي
ولكن من ناحية أخرى ..لم تَ ُع ْد هذه الدوريات المخازن الوحيدة للنتائج العلمية.
ت
ت
ال� من شأنها أن
التغي�ات ف ي� الهياكل
رهيتسك وزملؤه بعض
ويق�ح
ي
ي
المؤسسية ،ي
أ
أك�
أك� ،وعىل الرجح تكون رائدة بق َْدر ب
تساعد عىل تشجيع أبحاث تُ َخ ِاطر بقدر ب
ن� المخاطرات ،وتعظيم شأن
أيضا .ومن هذه
ً
التغي�ات ..ـ عىل سبيل المثال ـ ش ْ
ي
َمن يقوم بها ي ف
ب� الفرق ،والمنظمات.
ف
تحول تبسيط الكتشافات إىل مجموعة أخرى
تتمثل مخاطر هذه المبادرة ي� ُّ
ف
الم َم ْن َهجة ،مما يضع المزيد من العقبات ي� طريق
من التوجيهات إ
والجراءات ُ
يف
المتقدم� للحصول عىل ِم َنح.
أ
أ
أ
ف
المعقدة،
قد تكون البداية ال
فضل هي إدراك رسالة أكَّدتها البحاث ي� النظمة ُ
وهي أن الكفاءات ف� أ
الغلب ش
تنت� من القاعدة إىل القمة .فالهدف هو تصميم
ي
المشاركة؛ لتهيئة ظهور حالة ُمثىل عىل النحو
أنظمة بقواعد انخراط أساسية للعنا�
ِ
أ
التكيف ،والتنوع ،والحيوية .كما يُمكن
الفضل .تمنح هذه المبادئ عاد ًة قابلية
ّ
ش
ف
أن تتوفر توليفات أك� يب� مصادر المنح وأحجامها ،ومن طرق ذلك ً
مثل ..وضع
حدود أقل �امة ي ف
أك� لعدم اعتبار كثافة القتباس
تقبل ب
ب� التخصصات ،مع ُّ
المعيار الوحيد للقيمة.
للتقليص الحاىل أ
والس�اتيجيات ف
ت
كث�ة ،ولكن
دللت
العلم
�
والفرص،
هداف،
لل
ي
ي
ي
ت
ف
من أهم ما يعكسه هو ش
"التأث�" والفحص الدقيق
تل� الثقة .فالهوس بال� يك� عىل
ي
ي
نقصا ف ي� الثقة ،كان ليطمس العديد
المنتظم لبيانات الستشهادات المرجعية يُظ ِْهر ً
يف
العس� تج ُنب استخدام تحليل
والمكتشف� القدامى .قد يكون من
من الكتشافات
ي
الستشهادات المرجعية ف
أ
ت
المبد� والتأهل لموعد (انظرNature 527, 279; :
شيح
ال�
�
ي
ي
ح� أ
الن� المستمر ليس المعيار الوحيد ـ ول ت
 ،)2015لكن ش
الفضل ـ للتقييم.
الم ت
ع�ف بوجودها عىل نطاق واسع ،فعاد ًة ل
المشكلت
هذه
علج
أما محاولت
ف ُ َ
حل المشكلة أ
الصلية .ويرجع هذا ـ إىل حد ما
تعدو محاولت عىل استحياء ،ل تسهم ي�
ـ إىل اعتبار هذه المشكلت خاصة بفئة أخرى ،فالمذنبون هنا ليسوا أصحاب الشكوى،
ال� تقمعهم .والغريب ف� أ
ت
الم َحك ي ف
المر أن هؤلء
بل ُ
ي
ِّم� ،وهيئات المنح ،ولجان التثبيت ي
ف
الم َع ِّو يق� هم ـ عىل وجه التقريب،
الناس
ُ
استثناء ـ علماء أيضا (أو عىل أ
القل كانوا
 ARABICEDITION.NATURE.COMدون
ً
للتعليق على المقاالت ،اضغط
إن انعدام الكفاءات يمكن
قبل).
من
كذلك
ّ
على المقاالت االفتتاحية بعد
تيس�
كث�ا .ولذلك ..أرى أن وقت ي
الدخول على الرابط التالي:
أن يكلفنا ي ً
أ
المر قد حان.
go.nature.com/nqvdkp

ثقافة المتثال تخنق روح البتكار في البحث العلمي.
ال�وتينات من مادة هلمية إىل ش�يحة بلستيكية؛
تَ َخ َّي ْل أنك تبتكر أسلوبًا لنقل ب
ولكن هل سيوصلك هذا إىل المجد؟ ف ي�
ا..
مفيد
هذا
أك� .قد يكون
ً
لتحليلها بسهولة ب
أْ
العام ف
ال ش
الما� أُ
اقتباسا عىل موقع "ويب أوف
ك�
بحث
المئة
عىل
اسة
ر
د
جريت
ً
ي
ساينس" ( Web of Scienceانظر )Nature 514, 550; 2014 :ومما لفت الهتمام
أ
ت
ال� أشارت إىل مناهج بحثية اعتيادية،
فيها هو حسابها لعدد الوراق فالبحثية ي
ال� ي ف
وت� هذه ي� المرتبة السادسة.
وجاءت عملية نقل ب
ل تبلغ كل أ
ف
العمال العادية هذه الكثافة ي� الستشهادات المرجعية ،ولكن هذا
العقاق� باستخدام جسيمات نانوية
ل ينتقص من قيمتها ..ف َت َخطِّي عقبات توصيل
ي
مثل ً يتطلب عملية توصيف مضنية للمسارات ،ومعدلت النفصال ،والفقدان ف ي�
أ
غ� صالح ش
غ�
للن� ،ناهيك عن كونه ي
الجسم .وعىل الرجح يكون هذا العمل ي
الشارة إىل مواضع مماثلة ،تُطلَب فيها التفاصيل؛ للتمكن من تنفيذ
براق .ويمكننا إ
أي فكرة لمعة بشكل عمىل ،ولكن عاد ًة ما تجتذب الفكر ُة أ
الساسية ـ وليست
َ
ِ
ْ
ي
عملية التجميع المملة أ
والساسية ف ي�
التفاصيل الدقيقة ـ المديح .كما أن حوافز
الوقت نفسه لمثل هذه المعلومات التفصيلية ف ي� طريقها إىل الختفاء ف ي� ظل سيادة
ثقافة ش
الن� ،مقابل الندثار.
ف ي� الوقت نفسه ،وجد تحليل حديث للكتشافات والبتكارات ف ي� الطب الحيوي ـ
ستخد ًما الجزيئات المدروسة كمعيار للقيمة ـ أن اختيار القضايا البحثية يصبح ش
أك�
ُم ِ
تحفظًا وابتعا ًدا عن المخاطرات (A. Rzhetsky et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 112,
 .)14569–14574; 2015قد ت
نع�ض عىل نقاط هامشية تتعلق بنطاق هذه الدراسة ،إل
أ
ت
ً
حاليا تثبط الرغبة
ال� خرجت بها
إجمال ـ أل وهي أن العراف السائدة ًّ
فأن الستنتاجات ي
مس�ة التقدم العلمي ـ تبدو صحيحة.
� المخاطرة ،وبالتاىل تبطئ ي
ي من المرجح أن ي محاولت البقاء ف
كب�ة ف ي� ش
الن� ـ عن
بدرجة
ينجح
نطاق
�
ي
ِ
ي
طريق تج ُّنب الدراسات العادية ،أو ت
ال� تنطوي عىل المخاطرة ـ تقلل من كفاءة
ي
الحاىل ـ ونقول:
الكتشافات العلمية .وربما نصيح ف ي� يأس ـ كما هو رائج ف ي� الوقت
ي
ف
ت
العلْم" ،ولكن هذا ليس ًّ
ال� قام بها
"هناك خلل ي� ِ
حل .وتكمن فائدة الدراسة ي
ف
ف
تحس� الممارسات والمؤسسات؛
رهيتسك وزملؤه ي� أنها تلفت النظر إىل فكرة
ي
ي
وت�ة عملية الكتشافات العلمية .ويخلص الباحثون ـ عىل سبيل المثال
لت�يع ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
آن األوان للمنــــاداة
بالحريــــة األكـاديميــة

للدلء بآرائهم حول كيفية إدارة وتنظيم
يرى كو ِلن ماسيلوين أن إتاحة الفرصة لهيئة التدريس والطلب إ
الداريين بها.
ويحد من حرية تصرف إ
يقوي إدارتهاّ ،
المؤسسات التعليمية ِّ

أ
ف
كب�ة ،وقد يكون ذلك السبب وراء سكوت كبار العلماء عن هذه المسألة.
كىل هو َمن وضع تعريفًا ل يُنىس لدور
العلماء إىل درجة ي
كان كلرك يك� رئيس جامعة كاليفورنيا السبق ي� يب� ي
أ
ف
ل يمكن أن يستمر ذلك؛ فقد تم تجميد تمويل البحاث ي� المملكة المتحدة لمدة خمس
كالتاىل :هو الشخص الذي يعمل عىل تنظيم مرآب السيارات
المدير إالداري للجامعة ،وهو ي
سنوات ،ومن المحتمل أن يتقلص بعد استعراض الحكومة للنفقات ف� أ
السبوع القادم ،ت
يف
ح�
المقولة
هذه
انطوت
وقد
.
للخريج�
والرياضة
للطلب،
لهيئة التدريس ،والعلقات الجنسية
ي
ع� الحقيقية ،أل وهي أن إدارة الجامعة ش� ،ل بد منه .فل شك أن الطلب أ
إن "إطار العمل للمتياز ف� التدريس"  Teaching Excellence Frameworkت
يف
عىل ي ف
المق�ح عىل وشك
كاديمي�
وال
َ
ي
ٌّ
أ
أ
ف
ف
مصمم اقتدا ًء بنموذج "إطار العمل للمتياز ي� البحاث"
يمثلون كيان الجامعة ،وروحها ،ويقومون بالدور الحقيقي الذي أُنشئت لجلهّ .أما إالداري،
الدخول ي� هذه المعركة ،حيث إنه َّ
الذي يهدف إىل تقييم أ
اليام ..اختلف أ
المور فحسب ،ولكن ف� هذه أ
كما يوحي تعريف الكلمة ،فهو يي� أ
البحاث الجامعية ،والذي سيطر
،Research Excellence Framework
المر،
ي
ف
تغ�ت ف ف
كث�ون عىل مستوى العالم منذ ذلك
أخ�ا �اع
ال�عة إالدارية ف ي�
يطا� منذ عام  ،1986وتب ّناه ي
حيث ي
الحرم الجامعي عىل مستوى العالم ككلُ ،
العاىل بال� ي
وح ِسم ي ً
عىل التعليم ي
أ
أ
ت
ف
ف
ف
ف
ف
ف
.
داري�
ال
لصالح
ـ
داري�
وال
كاديمي�
ال
ب�
احتدم
طالما
الذي
القوى ـ
غالبا ما تكون كاذبة.
..
معاي�
بسبب
،
كاديمي�
ال
عىل
س
مار
ت
ال�
الضغوط
وتستمر
.
الح�
ُ
إ
إ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي َ
ً
رغم ذلك ..هنا ف
ل تصح هذه المقولة ف� مكان ف� العالم ش
حاليا جهود ضد التيارَ ،لم ْنح هيئة التدريس والطلب
بذل
ت
إسكتلندا
�
ئيسة
ر
حثت
حيث
المتحدة،
المملكة
من
أك�
ُ
ً
ي
ي
ي
ت
التأث� عىل طريقة إدارة الجامعة ،حيث ت
الوزراء السابقة مارجريت ش
ال� أ ّدت بدورها إىل
اق�حت الحكومة الجديدة
مزيدا من القدرة عىل ي
ً
تات� منذ ً 30
عاما عىل تنفيذ بعض إالصلحات ،ي
يف
ش
العاىل (انظرgo.nature. :
مد قبضتهم إىل المسائل
تمك� مساعدي رؤساء الجامعات من ّ
م�وع قانون لتنظيم التعليم ي
أ
ت
أن يُ ِلزم بإجراء انتخابات َلمن
ال� كان يتحكم فيها مسبقًا الكاديميون ،ومنها ،عىل سبيل
 ،)com/qeqphwمن شأنه ْ
ي
أ
ت
ت
ت
يرشحون أنفسهم لرئاسة الجهزة الرئاسية بالجامعة ،ويش�ط
ال� ينبغي
تتجاهل الحكومات مفاهيم
ال� تُدرس ،ونوعية ِ
الم َنح ي
المثال ..نوعية المواد ي
العامل� واتحادات الطلب ف
ت
ف
ف
ف
الك�ى .وقد
اللجان
�
تضم�
هيئة
تعي�
تحكم
ال�
والمعاي�
عليها،
السعي وراء الحصول
ب
ي
ي
ي
ي
ي ي
استمد ش
م�وع هذا القانون فكرته من تقرير  ،2012الذي
التدريس .وبتحويل نواب رؤساء الجامعات دفّة صنع القرار إىل
ت
نسك ،مدير ونائب رئيس جامعة
الكث�
المقربون ،أصبح ي
أصدره فرديناند ف فون برودز ي
ال� يسيطر عليها حلفاؤهم َّ
اللجان ي
ف
والحرية األكاديمية في
المعاي� اللزمة لضمان
روبرت جوردون ي� أبردين ،الذي يضم
تنفيذي�.
منهم يعملون كما لو كانوا رؤساء
ي
ي
تحقيق الحرية أ
م�ايد ف
هذا النهج إالداري وما صحبه من امتداد وتوسع ت ف
الكاديمية ف ي� ظل القانون (انظرgo.nature. :
�
ي
إطار محاوالتها المضنية
.)com/jvoma5
طاقم العمل إالداري يخطو خطى دؤوبة نحو النتشار عىل
ت
با� مديري الجامعات يحاربون إالصلحات ت
لتحويل الجامعات إلى
المح�مة
كب� ـ إىل أن الجامعات
مستوى العالم .ويُعزى ذلك ـ إىل حد ي
بيد أن ي
أ
ت
ال� يحملها ش
م�وع القانون بكل ما أُوتوا من قوةّ ،أما ش�يكهم
الدولية،
الجامعات
مجالس
وال�يطانية تسيطر عىل
المريكية ب
ف ي
مشروعات
أ
ف
ي� ذلك ،وهو "المجلس العىل للجامعات السكتلندية" ،فقد
كث� من الدول للقتداء
العاىل ي� ي
كما تسعى سياسات التعليم أ ي
بذل مجهودا كب�ا من أجل تكوين انطباع بأن أ
يف
كاديمي�
ال
المثال..
سبيل
فعىل
مريكية،
بنماذج الجامعات بال�يطانية وال
ً يً
اختارت "مبادرة المتياز أ
والدارة الحالية ،كما زعم أن
اللمانية" Germany‘s Excellence
راضون عن ترتيبات التنظيم إ
بعض نصوص ش
م�وع القانون يهدد استقللية المؤسسات
صغ�ا من المؤسسات التعليمية الواعدة،
 Initiativeأ عد ًدا ي ً
أكثر منها جامعات تعليمية.
ش
خ�ية،
مؤسسات
كونها
مبدأ
عىل
ا
خطر
ويمثل
التعليمية،
قوة.
أك�
مركزية
ات
ر
إدا
قامة
ل
َوم َّدتها بالموال اللزمة
إ
ي
ح� إنه حاز عىل دعم ًإدوارد سنودين ،كاشف الفساد أ
ل أظن أبدا أن أيا من ذلك يصب ف
ت
مريك
ال
أو
الطلب،
مصلحة
�
ً
ًّ
ي
ي
أ
ت
يف
نتخب من الطلب ،حيث كتب "تغريدة" معارضة
ال� يُ تف�ض أن تخدمها الجامعات .فأنا مواطن
الم َ
المعروف ،ورئيس جامعة جلسجو ُ
المدرس� ،أو المجتمعات ال بك� من فذلك ،ي
ف
ت
ف
ت
ش
ولكن� أش�ك مع البعض ي� شكوكهم بشأن مجالس الجامعات عىل مستوى
بريطا�،
لم�وع القانون من موسكو ،وذلك برغم أن هذا الق�اح ل يتعدى تناول العملية إالدارية
ي
ي
ف
ف
ش
ت
ف
نجل�ية ،وتتسم
ال� منحت سنودين منصبه ي� جامعة جلسجو ،وإمداد مؤسسات أخرى أك� حداثة بها.
القارات ،حيث نشأت غالبية هذه المجالس ي� دول تتحدث اللغة إ
ال ي
ي
ف
ت
المعارض بدعم
العمال
وحزب
سكتلندي،
ال
الوط�
الحزب
حكومة
تقوم
أن
المتوقع
من
جرى
ت
ال�
الجتماعات
وكث�ا ما أتعاطف ف ي�
ُ
إ
ُ
فبكونها تعكس قوى المؤسسات الموجودة بها .ي ً
ي
م�وع القانون ،بعد تعديله بما يحمي ياستقللية المؤسسات .ومن ثم ،فالجامعات �ف
� نطاق أوروبا مع الذهول البادي عىل وجوه ف
ش
تمرير
يت�ف
الذي
بالنفس،
العتداد
اء
ز
إ
ين
الحا�
أ ي
ي
أ
أ
أ
ف
ف
ف
ش
ش
وإن� لرجو
هذا الجزء من العالم
وإن ما أخشاه يتمثل ي� أنه ما
به المتحدثون بال�يطانيون والمريكيون ي� هذه الجتماعاتّ .
الىسء .ي
عىل القل تستعد ل ْن تكون أك� ديمقراطية بعض ي
ال ف أ
ينت� هذا أ
ت
ت
أن ش
ال� تتجاهل فيها الحكومات مفاهيم الديمقراطية والحرية
تنم عن دكتاتورية؛ س ُتصاب
ال� ّ
مر ي� الماكن ي
لم تتم مراجعة سلوكيات بعض نواب رؤساء الجامعات ،ي
أ
ف
ت
الكاديمية ،وذلك ي� إطار محاولتهم المضنية لتحويل الجامعات إىل ش
ش
م�وعات ربحية،
ال� كانت مؤسسات
بالىسء نفسه الذي أصاب بنوك الشوارع الرئيسة ي
الجامعات بال�يطانية ي
أك� منها جامعات تعليمية .ول شك أن إاليمان بفكرة المسؤول التنفيذي ت
ش
ت
اخ�قت بالفعل
المؤسىس نفسها .فكما أصبح مديرو
الهيكل
نظرة
أصحاب
فعله
ما
يوما ماِ ،من َج ّراء
مح�مة ً
ي
أ
ف
ف
ف
ف
ف
للإداري� ش
تقريبا ،لكن الجامعات ليست ش�كات ،فهي ـ وفقًا لتعريفها ..ـ
المستقل�
كاديمي�
س� التخلص من ال
خ� كان" ،يمكن
ي
ي
ال� ي
ي
البنوك المحلية ي"� ب
كل ركن من أركان المجتمع ً
متعلل� بأسباب إدارية ،وبيانات مف�كة عن أ
الداء ش
ف
هيئات أكاديمية منظَّمة .وسيعمل ممثلو الطلب وهيئات التدريس ف ي� لجان الجامعة المؤثرة
البح�.
المراس،
ُ ب
ي
صع� ِ
ي
بي
التغي� من رحم آ
تذك� إال ي ف
داري� بهذه الحقيقة ،ومحاسبتهم؛ مما سوف يؤدي إىل تقوية تنظيم وإدارة
عىل
حيث
نسانيات،
وال
داب
ال
هذا
مثل
مقاومة
صور
غالبية
خرجت
وقد
إ
ي
ي ِ َِ
أ
الجامعة عىل المدى الطويل.
د� ستيفان
انتقد بعض النقاد ـ مثل الناقد ال ب ي
ARABICEDITION.NATURE.COM
ف
تدم�ا لنظام المملكة
كولي� ـ ما ب
يعت�ونه ف ي ً
ي
يمكنك مناقشة هذه المقالة
ن
إدن�ة ،المملكة المتحدة.
المتحدة الجامعي ،وذلك ي� دورية "لندن ريفيو
مباشرة من خالل:
كو ِل ي� ماسيلوين يكتب عن السياسة العلمية من ب
لك� ف
ال ت
go.nature.com/FABhrd
يفضل
وغ�ها ،لكن النظام الجديد
و�cfmworldview@googlemail.com :
يد
ال�
إ
أوف بوكس" ي
ب
ي
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رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث

يجب على الصين العمل بحسم،
القتالع تجارة العاج من جذورها
يؤدي الحتفاظ بمخزون كبير من العاج الشرعي الخام في الصين إلى إعاقة تنفيذها لوعودها
بإنقاذ أ
الفيال ،حسب قول لي زانج.
ال�عي ف� العاج بعض النجاح ف� شهر أكتوبر ف
حققت محاربة التجار يغ� ش
بحواىل  40ط ًّنا من العاج الخام ،والمنتجات يغ� كاملة الصنع ،وذلك منذ
المخزون
الما�،
ي
ي
ي
ي
صفقة عام .2009
هربت ما يزيد عىل  700من أنياب
أنها
م
ع
ز
صينية،
حيث ا ُِلق َي القبض عىل سيدة
ُ
ِ َ
أ
ت�انيا .فلطالما كان يتمتع العاج بقيمة َّخاصة ف
ف
ف
الفيال من ف ف
الصي� الذي يهدف إىل حماية اقتصاد السوق الجديد ل يسمح
فالقانون
ذلك..
رغم
نحت
ي
كان
حيث
،
الص�
�
ي
ُ
ي
ي
ف
ف
عوضا
والموردين
ع�
وحىل ،وذلك عىل مدار ما يزيد
ف ي� صورة قطع فنية مزخرفة،
المسج يل� ،ولذلك ..يجب السعي ـ ً
بإغلق أماكن عمل المص ِّن ي
َّ
ِّ
وع� تناول الطعام ،ي ّ
يّ
الجراء ـ ويجب عىل
عىل  3,000عام.
عن ذلك ـ وراء إلغاء تجارة العاج .وأبسط طريقة للقيام بهذا إ
هذه الواقعة ـ بالضافة إىل العديد من مثيلتها ـ تضع الحكومة الصينية ف
ف
الحكومة أن تدرسها ـ هي أن ت
القانو� من العاج،
التجاري
المخزون
كل
الحكومة
ي
تش�
موقف
�
إ
ي
ال�عي ي أ
حرج ،فلقد تعهدت ي ف
رسميا بالمساعدة عىل منع القتل يغ� ش
ج�ي ،ثم تسلِّم بعد ذلك هذا المخزون إىل المتاحف بالطريقة
للفيال،
الص�
وفقًا بل�نامج ش�اء ب
ًّ
الست�اد يغ� ش
الملئمة .ول يُسمح بعد هذه الخطوة بأي نوع من أنواع تجارة العاج ،بحيث يكون أي
ال�عي للعاج .وعىل الرغم من
كما أنها اتخذت إجراءات فعلية لمنع
ي
ذلك ..صنفت وزارة الثقافة الصينية ف� عام  2006نحت العاج كموروث معنوي ف
من َتج موجود ف ي� السوق من منتجات العاج من َت ًجا يغ� ش�عي .وهذه الطريقة ستجعل
ثقا�
ي
ي
ش
تطبيق القانون ش
قومي ،وبذلك فإن الحكومة تستمر ف ي� دعم بيع العاج ش
محليا ،وتستمر ف ي� ش�اء
(ال�عي)
عرض
أك� سهولة
ًّ
توف�ا للمال .كما ُ
وفعالية ،بل وأك� ي ً
سيتاح بذلك ْ
ستخدم
لنح ت يا� العاج .وجدير بالذكر
المنحوتات المصنوعة من العاج ف ي� المتاحف شك�وة قومية ،كما يمكن أن تُ
َ
مخزونات عالمية من العاج ُ
المصا َدر من آن إىل آخر ،وبيعه ّ
أ
ف
أنه يوجد ف� ي ف
أيضا؛ لتثقيف الطفال ،وتعريفهم بالموروثات
بالضافة إىل 130
عاج
ع
ن
ي� المدارس ً
رسميا ،إ
الص� ُ 34م َص ِّ
ًّ
ي
ت
الصينية ،وبالحاجة إىل الحفاظ عليها.
تاجرا يبيعون أطنانًا من منتجات العاج إىل المش�ين كل عام.
ً
السؤال آ
كافيا من
الن :كم ستتكلف هذه الخطوة؟ ف ي� عام  ،2009كان
تعــود مكانــة
أ وقد فبررت الحكومة الصينية ذلك بأن هناك عد ًدا ً
الفيال ي� أفريقيا لدعم التجارة المستدامة المنظمة ش
سعر ش�اء الكيلوجرام من مخزون العاج ش
ال�عية بما
دولرا
ال�عي 1,350
ً
ف
أمريكيا ،وإذا أضفنا مقابل تكلفة تخزين هذا المخزون ،والحفاظ
إىل
يؤدي
المحىل ل
الصي�
يل� الطلب عليها ،ومن ثم فالسوق
ًّ
ي
ي
ب ِّ ي
ت
ف
الصيد الجائر يغ� ش
الح� ،يكون مبلغ  2,100دولر لكل كيلوجرام
ذلك
منذ
عليه
تسجيل
ط
تش�
لوائح
استحدثت
الم�وع .كما
ي
ً
حواىل 84
معقول ،ومن ثم سيتكلف ش�اء العاج الخام
سعرا
مصدر هذا
كل منتج من منتجات العاج وبيعه بشهادة توضح أن
َ
ً
ي
مليون دولر أمريك .ووفقًا أ
ت
سيضاف
الحالية،
السوق
سعار
ل
استنادها
إىل
مع�ف به .ومن ثم ،فإن صناعة العاج ـ إضافة
ُ
ي
المن َتج َ
ف
حواىل  500مليون دولر شل�اء المنتجات المصنعة منه.
تروج لمنتجاتها يب� الناس عىل أنها استثمار
إىل الدعم الرسمي ـ ِّ
ي
إلى
ماىل رشيد ،ت
الجمالية مرتفعة ،ولكن ي ف
ح� إن ي ف
الص� تنفق مليارات
الص� ف ي� عام  2009ـ بعد مرورها بإجراءات
تبدو التكلفة إ
ي
أ
البي�،
الدوىل بأنواع الحيوانات
مث�ة للجدل مع "اتفاقية التجار
موافقة ي
الدولرات بصورة منتظمة عىل ما تُ ِ
ي
طل أق ف عليه التعويض أ ف ي
يف
حيث تدفع ً
ا�
للفلح�،
أموال
المهددة بالنقراض"  CITESـ استوردت  62ط ًّنا من
ال�ية َّ
والنباتات ب
ي
ا�؛ يك يحولوا الر ي
ومالك الر ي
العاج من دول بمنطقة جنوب أفريقيا.
الزراعية الحدية إىل غابات أو مروج (برنامج "،)"Grain for Green
تكمن مشكلة هذا النهج ف ي� أن السوق ش
عديدة مضت.
المحليات عىل تمويل حكومي للحفاظ عىل النظام
كما تحصل
ال�عي يشجع عىل الصيد
ّ
ف
أ
ف
الم�وع ،والستمرار ف ي� عرض العاج يغ� ش
يغ� ش
الص� أنفقت  100مليار
ال�عي ي� السوق،
وتش� بعض التقديرات إىل أن ي
البي� .ي
ي
تش� الدراسات ت
ال� أُجريت ف� ي ف
دولر عىل مثل هذه ش
الم�وعات ،وبذلك نجد أن مبلغ  600مليون
حواىل ثلث
أن
إىل
الص�
حيث ي
ي
ي
ي
دولر المطلوب لمنع طلب العاج ف
صغ�ة من المبالغ ت
ش
ش
ال� يمكن
نسبة
يمثل
السوق
�
غ�
التجار
ات
ع�
وأن
عي،
ال�
غ�
العاج
تبيع
ال
ز
ت
ل
العاج
بيع
لها
ص
المرخ
المتاجر
َّ
ي
ي
ي
ي
ي
يف
للدولة أن تنفقها ف ي� هذا الصدد .كما أن هناك طرقًا لتقليل هذه التكلفة إذا كانت هناك
المرخص� ما زالوا يعملون ف ي� هذه التجارة .كما تؤكد سجلت وفيات الحيوانات وحالت
حاجة إىل ذلك ،حيث يمكن استخدام جزء من أ
الموال ف� تدريب المص ِّن ي ف
ال�عي استمرار نمو هذه السوق السوداء ،حيث يتم صيد ش
ضبط العاج يغ� ش
ع� الذين يعملون
ع�ات
ي
اللف من أ
آ
ش
لدى الحكومة ف ي� مجال نحت العاج؛ إلنتاج منتجات أخرى.
الكث� من العاج الذي يحصلون
ب
هر
ي
و
وع،
م�
غ�
ا
صيد
عام
كل
الفيال
ي
ً ي
ُ َّ
ف
ف
ف
ف
ف
ت
ف
ف
ف
ف
الص� والوليات المتحدة،
الم�مة ي� شهر أكتوبر
بك� ي�
الما� يب� ي
الص� وجنوب ش�ق آسيا ،ح� إن السلطات سحقت ي� ي
عليه من هذا الصيد إىل ي
ي� إطار أالتفاقية الرئاسية ب َ
ي
ف
مايو ف
ش
ف
ش
ستضيق من
بأنها
)
الص�
بعد
عي
ال�
غ�
للعاج
سوق
أك�
ثا�
(وهي
ة
خ�
ال
�حت
أطنان
ستة
من
أك�
رت
دم
كما
ب،
هر
الم
العاج
من
طن
نصف
الما� ما يزيد عىل
ي
ي
ي ب
ي
َّ
ِّ
ُ َّ
ي
أ
ف
ف
ت
است�اد منتجات الفيال ،بما ي� ذلك تذكارات الصيد .وجدير
ف ي� جوانجدونج ي� يناير .2014
ال� وضعتها عىل ي
القيود ي
ف
ف
ت
الما� بأنها أرادت أن
و�حت الحكومة الصينية عندما طحنت العاج ي� مايو
إن جوزيف
بالذكر أن مكانة وقيمة العاج ترتكز عىل تاريخ يعود إىل قرون طويلة ،ح� ّ
ي
َّ
أك� من ذلك؛ لحماية أ
تفعل شي ًئا ش
الفيال ،وتعهدت بأن تنهي تجارة العاج المحلية
كونراد قال ف ي� روايته "قلب الظلم" " :Heart of Darknessكان يمكنك أن تتنسم كلمة
ف
’عاج‘ ف� الهواء ،وتسمعها تك�نيمة ،وكهمسة ،ت
الصي� ش� ي ف
ش
ج� بينج عىل ذلك بأن أبرم أثناء
ال�عية بالتدريج .كما زاد الرئيس
ح� إنك قد تظن أنهم يُ َصلُّون لها" .وذلك
ي
يف ي
زيارته إىل الوليات المتحدة ف
ف
بالص�
تخطو
أن
شأنها
ن
م
اتفاقية،
الما�
الشهر
�
فصل هذه القيمة الثقافية عن القيمة المالية .وحيث
السهل
من
يكون
لن
أنه
لنا
يوضح
ي
ِ
ْ
ي
ي
إن هدفنا هو إنقاذ أ
ف
زم� ي ف
الفيال ،فعلينا أن نحاول.
نهائيا.
مع�" ،بهدف إغلق هذا السوق
المحىل ًّ
ي
خطى محددة" ،وفقًا لجدول ي
ف
الصي� يدعم هذا
ويبدو أن الرأي العام
ي
ARABICEDITION.NATURE.COM
ف
يل زانج بروفيسور ي� المعمل الرئيس لعلم التنوع الحيوي وهندسة النظم البيئية،
ا
أيض
يجب
ولكن
العاج،
الحظر التام لبيع
ً
يمكنك مناقشة هذه المقالة
وزارة التعليم ،كلية علوم الحياة ،جامعة ي ف
ش
لدى
الموجود
عي
ال�
المخزون
معالجة أمر
بك� العادية.
مباشرة من خالل:
لك� ف
ال ت
ش
go.nature.com/j8X3fA
ذلك
قدر
ي
حيث
ما،
بطريقة
الصينية
ال�كات
و�asterzhang@bnu.edu.cn :
يد
ال�
إ
ب
ُ
ي

وقيــمـة
العـــــــاج
قــــــرون
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أﺿــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤـﺎث

مقتطفـات من ا دبيات العلميـة

ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ربما ل َِعب تَ َر ُاجع سريع في احتياطيات
دورا في
المحيط من السيلينيوم ً
انقراضات الجماعية الماضية.
فالسيلينيوم يساعد مع غيره من
انزيمات
العناصر النزرة بعض ¬
على العمل ،وأداء مهام بيوكيميائية
أساسية أخرى في الكائنات الحية.
وقدر جون لونج وزم¡ؤه ـ بجامعة
ّ
فلندرز في أدي¡يد ،أستراليا ـ
مستويات السيلينيوم في المحيط
على مدى الـ 560مليون سنة
الماضية ،من خ¡ل تحليله في
عينات البيريت البحرية .لقد تقلبت
تركيزات السيلينيوم بشكل كبير،
لكن انخفاضات الحادة تزامنت مع
عديد من حات انقراض الجماعي،
بما في ذلك حالة في نهاية العصر
الترياسي ،قبل  200مليون سنة.
يقول الباحثون إن انهيار في
مستويات السيلينيوم ربما تضافر
مع تغيرات في دورات 
اكسجين
والكربون؛ لدفع انقراض الجماعي.
Gondwana Res. http://doi.
)org/834 (2015
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻮق
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت آﻛﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ
ربما أسفرت المش ¼تتات الكيميائية
المضافة إلى النفط المتسرب من
كارثة ديب ووتر هورايزن في 2010
بخليج المكسيك )في الصورة( عن

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﺤﻴﺔ
تسهم عوامل مشتركة ـ مثل إنفاذ القانون ـ في نجاح برامج
استعادة 
انواع ،أو فشلها ،مما يوحي بأن دروس الحفاظ
يمكن تعميمها عبر مجموعات ،أو أنواع مختلفة.
حل¦لت جنيفر كرييس وزم¡ؤها ـ بجمعية علوم الحيوان
في لندن ـ  48برنامج حفاظ على الثدييات ،بد ًءا من الحماية
الناجحة لقرد 
اسد الذهبي )في الصورة( إلى المحاولة
الفاشلة ¬نقاذ دولفين نهر اليانجتسى .وفي حين أن
التشريعات على المستوى الوطني لم تؤد بالضرورة إلى نتائج
فارق ضئيل في معدت تحليل
الميكروبات للنفط.
الزيت إلى قطرات
تات
تجزئ المش ¼ت
َ
¼
صغيرة؛ لتساعد الميكروبات التي
تعيش في البحر على تحليله إلى مدى
أبعد .ولدراسة تأثير المواد الكيميائية
على الميكروبات ،صنعت سامانثا
جوي وزم¡ؤها ـ بجامعة جورجيا في
أثينا ـ مخاليط معبأة من مياه البحر،
والنفط ،والمش ¼تتات ،تحاكي الظروف
البيئية أثناء التسرب.
لقد هيمن على خليط النفط ومياه
البحر النوع البكتيري ،Marinobacter
الذي يمكنه أن يحلل مجموعة
واسعة من المواد الهيدروكربونية،
تجمعات البكتيريا انخفضت
لكن Ô
ّ
عند إضافة مش ¼تت ،بينما ازدادت
وفرة بكتيريا  ،Colwelliaالتي تحلل
يبد أن إضافة
المش ¼تتات .ولم ُ

جيدة ،كان التشديد في إنفاذ القانون المحلي ً
فعا .وإضافة
إلى ذلك ..كان الحد من 
اخطار التي تهدد الحيوانات ـ مثل
حاسما لبقائها على المدى البعيد.
فقدان الموائل والصيد ـ
ً
ولم يُع َثر على صلة بين نتائج برامج استعادة والعوامل
البيولوجية ،مثل كتلة الجسم ،ونوع الموئل ،مما يشير إلى
جيدا ينبغي أن تنجح مع
أن برامج الحفاظ التي ُص ¼ممت ً

انواع المختلفة.
)Conserv. Biol. http://doi.org/87v (2015

غيرت معدل تكسير
المش ¼تتات ّ
الهيدروكربونات في العينات المعبأة.
Proc. Natl Acad. Sci. USA http://
)doi.org/89f (2015
اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ

ﻣﻀﺎدات ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺳﻮءا
ﺗﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ
ً
تساعد مضادات حيوية ُم ْم ِر ًضا
قد
مقاوما ِ 
ل¡دوية على تفاقم التهاب.
ًِ
تقاوم البكتيريا Staphylococcus
 aureusالمقاومة للميثيسيلين
) (MRSAمعظم المضادات الحيوية
بيتا كتام؛ من خ¡ل اكتساب
يعدل جدار الخلية .اعتقد
بروتين ّ
ديفيد أندرهيل وجورج ليو وفريقهما
ـ بالمركز الطبى سيدارز-سيناى

في لوس أنجيليس ،كاليفورنيا ـ أن
أيضا إنتاج
هذا التعديل قد يعزز ً
جزيئات التهابية ،تُسمى السيتوكينات
وعرض الباحثون خ¡يا
في العائلّ .
مناعية بشرية وأخرى لفأر لبكتيريا
MRSA؛ ووجدوا أن الخ¡يا العائلة
أنتجت مستويات أعلى من سيتوكين
يُسمى  IL–1βعندما نمت بكتيريا
 MRSAفي ظل وجود بيتا كتام.
في الفئران ،تَ َس ¦بب الع¡ج باستخدام
بيتا كتام في أن يغمر المزيد من
الخ¡يا المناعية موقع عدوى بكتيريا
 MRSAبالجلد ،مما أدى إلى مزيد من
التهاب ،وخراجات أكبر من الفئران
المصابة ببكتيريا  ،MRSAالتي لم
تُعالَج بالمضاد الحيوي.
يقول الباحثون إن التهابات بكتيريا
  MRSAتزال تُعالَج في بعض

احيان باستخدام بيتا كتام ،لكن
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اﻟﺴﻴﻠﻴﻨﻴﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

يجب استخدامها مع فئات أخرى من
المضادات الحيوية.
Cell Host Microbe 18, 604–612
)(2015
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮاد

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺑﻮرون ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد

AUSTRALIAN NATL FISH COLL., CSIRO

شك¡ ثنائي 
أن َتج باحثون ً
ابعاد من
البورون ،وأظهروا أنه يعمل مثل أشباه
الموص¡ت .يتميز الجرافين )الشكل
¼
الرقيق الذري للكربون( ،وغيره من
المواد المصنوعة من السيليكون،
والفوسفور ،بخصائص كهربية
مرغوبة ،قد تكون مفيدة في مجال
الكترونيات .في العمل النظري ،كانت
¬
أشكال البورون ثنائية 
ابعاد واعدة.
ومن أجل إنتاج طبقة أحادية بلورية
ثنائية 
ابعاد من البورونّ ،رسب جوان
تاي وزم¡ؤه ـ بجامعة نانجينج للم¡حة
الجوية والفضائية في الصين ـ ذرات
البورون على سطح نحاسي.
أظهر الباحثون أن المادة ثنائية

ابعاد لها خصائص إلكترونية وبصرية،
ربما تكون مفيدة في بناء أجهزة معينة،
مثل أجهزة الليزر ،
واغشية الرقيقة

ل¡لواح الكهروضوئية.
Angew. Chem. Int. Edn http://
)doi. org/f3jsqh (2015
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮاد

ﻣﻮﺻﻞ ﻓﺎﺋﻖ
ﱢ
ﺟﺪا
رﻗﻴﻖ ًّ
توجد طبقة من ثنائي سيلينيت
النيوبيوم )ُ ،(NbSe2س ْمكها مجرد
بضع ذرات ،يمكنها توصيل الكهرباء
صفرا.
بمقاومة تبلغ ً
تَف ِْقد غالبية المواد فائقة التوصيل
ث¡ثية 
ابعاد هذه القدرة بمجرد

وجودها في شكل ثنائي ابعاد.

فقد درس ميجيل أوجيدا ـ من مركز
"نانوجون"  nanoGUNE
ل¡بحاث في
سان سباستيان ،إسبانيا ـ ومايكل كرومي
ـ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ـ
وزم¡ؤهما سلوك ¬الكترونات في طبقة
واحدة من  ،NbSe2التي نمت على طبقة
ثنائية من كربونُ ،س ْمكُه ذ ¦َرة واحدة.
وعندما خف¦ض الباحثون درجة
الحرارة إلى أقل من  -271درجة
مئوية ،انخفضت مقاومة المواد إلى
صفر .يقول الباحثون إن النتائج تؤكد
أن  NbSe2هو موصل فائق حقيقي
ثنائي 
ابعاد ،وهو من فئة من المواد
يوما ما في
التي يمكن أن تُستخدم ً

أجهزة الكمبيوتر الكمية الصغيرة،
وغيرها من 
اجهزة.
أيضا تموجات في كثافة
شهد الفريق ً
¬الكترونات ،عندما كانت المادة فائقة
التوصيل ،وهو تأثير تتوقع نظريات
معينة أنه غير ممكن.
Nature Phys. http://doi.org/89g
)(2015
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب

أدوﻳﺔ أﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ
ﺗﻄﻦ
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﻮل
ّ
مرشحة لع¡ج
فشلت أدوية عديدة ¦

ادراك
مرض الزهايمر في تحسين ¬
اكلينيكية البشرية.
في التجارب ¬
وأحد أسباب ذلك ..قد يكون أنها
تفاقم العيوب العصبية ،على 
اقل
ِ
في الفئران.
هذه العقاقير هي أجسام
مضادة ،تم تصميمها بغرض
التقيد بالبروتين أميلويد ،β-وتقليل
مستوياته ،حيث يتراكم في أدمغة

اشخاص الذين يعانون من مرض

الزهايمر .وقد استخدم مارك
أوريل بوشي ،وآرثر كونّرث وزم¡ؤهما
ـ بالجامعة التقنية في ميونيخ
في ألمانيا ـ تصوير أدمغة فئران
عالي الدقة؛ لرصد كيف تؤثر

اجسام المضادة على النشاط
العصبي .وفي نموذجي فأر
لمرض 
الزهايمر ،زاد نوعان مختلفان
من 
اجسام المضادة عدد الخ¡يا
مفرطة النشاط الكهربائي في القشرة،
مما زاد من تدهور وظائف الدماغ،
مقارنة بالحيوانات غير المعالَجة.
يقول الباحثون إن النتائج تشير
إلى حاجة أكبر إلى اختبار كيف تؤثر
الع¡جات الجزيئية على وظيفة
العصبونات في أدمغة الحيوانات الحية.
Nature Neurosci. http://dx.doi.
)org/10.1038/nn.4163 (2015
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

دراﺳﺔ أﻧﻤﺎط
ﻓﺮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻮن
عندما تنفجر البالونات ،فهي ّإما ْأن
تنشق على امتداد خط واحد ،أو تتمزق
ّ
إلى قطع عديدة ،إذا ارتفعت إلى
ضغط عال.
فقد ثقب سباستيان موليني،
ومختار أدا-بديا ـ من مدرسة المعلمين
ّاطية،
العليا في باريس ـ بالونات مط ّ
واستخدما كاميرا عالية السرعة؛ لتصوير
عملية الفرقعة ،التي تستمر لمدة أقل

اﺧﺘﻴـــــــﺎر
اﻟﻤﺠﺘﻤــــﻊ

ا بحاث ا كثر قراء ًة على
مواقع التواصل ا جتماعي

اﻟﻤﻜﺮوﻳﺔ
ﻧ َِﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﻴﻮﻣﺎت
ّ

يحتاج الباحثون الدارسون لمجتمعات الميكروبات إلى بذل جهد أكبر .هذه هي
الحجة التي ساقها مقان نُ ِشرا في  28أكتوبر في دوريتي "ساينس"" و"،"Nature
اللتين َد َع َتا إلى مبادرات وطنية ودولية ،من شأنها توحيد باحثي الميكروبيوم،
والدفع بالحقل إلى 
امام .قد تساعد مبادرات الباحثين على تطوير طرق
موحدة أفضل؛ لدراسة المجتمعات الميكروبية ،بحيث يتمكن العلماء من إجراء
لكن هناك علماء
مقارنات ُم ْج ِدية بين مجموعات البيانات عبر دراسات مختلفةْ ،
أبدوا تشككًا ،حيث قال ِنك لومان ـ عا ِلم الوراثة البكتيرية في جامعة برمنجهام،
المملكة المتحدة ـ في تغريدة له" :مجرد الدعوة إلى معايير ،والتبادل الموحد
للبيانات ،لن يؤديا إلى تحقيق ذلك".
ّأما أنصار المقالين ،فيقولون إنهما مجرد نقطة بداية؛ لمناقشة أوسع في هذا
المجال .ويأمل عا ِلم البيئة الميكروبية جاك جيلبرت ـ من جامعة شيكاغو في وية
المشارك في مقال "ساينس" ـ أن تحف¼ز المقترحات والمداوت
إيلينوي ،والمؤلف
ِ
على ¬انترنت إجراء مزيد من المناقشات ،ووضع برامج بحثية جديدة .يقول
للعلْمّ .إن ما نقوله
نحول جذريÙا طريقة إنجازك ِ
جيلبرت " :أحد يقول إننا سوف ¼
العلْم،
تمويل
نحول جذريÙا طريقة
ِ
هو أننا سوف ¼
NATURE.COM
وطريقة تنفيذ العلوم متعددة التخصصاتّ .أما ما
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
نفعله ،فهو مجرد طرح للموضوع؛ لمناقشته".
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
Science
350, 507–508 (2015); Nature 526,
ﺪاوﻟﺔ ..اﻧﻈﺮ:
اﻟﻤﺘَ َ
ُ
www.nature.com/jugvhd
)631–634 (2015

من  0.1مل¼ي ثانية .يَعتمد الضغط داخل
الغشاء على ضغط البالون الداخلي،
وعلى ُس ْمك الغشاء ،وانحنائه .ووجد
الباحثان أنه مع زيادة الضغط على
الغشاء ،انتشر شق واحد بسرعات
عالية .وفوق مستوى العتبة ،تَ َش ¦عب
الشق إلى ما يصل إلى عشرات الشقوق؛
ّ
لتبديد الضغط بسرعة ،حيث نَ َج َمت
عنه ِقطَع عديدة من البالون.
يقول الباحثان إن مبادئ مماثلة قد
تتسبب في انتشار الشقوق الشبيهة
بالشجرة في عمليات تتراوح ِمن تحطÔم
أنوية الذرات إلى اصطدام الكويكبات.
Phys. Rev. Lett. 115, 184301
)(2015
ﺳﻠﻮك اﻟﺤﻴﻮان

َﺳ َﻤﻚ َﻳﻘﺘﻞ
ِﻣﻦ أﻋﻠﻰ
ابرية أن تقفز من
تستطيع السمكة ¬
البحر ،وتغوص إلى أسفل مجد ًدا؛
لمهاجمة فرائسها من السمك الصغير
من أعلى ،وهي المرة 
اولى لرصد
الس َمك.
هذا السلوك في ¦
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فقد راقب إيان تيبيتس وزم¡ؤه
ـ بجامعة كوينزند في أستراليا
ابرية Tylosurus
ـ السمكة ¬
) gavialoidesفي الصورة( وهي
تطارد فريسة كانت في مياه ضحلة
مزدحمة في موقعين قبالة ساحل
وية كوينزند .تهاجم السمكة
ابرية عاد ًة الفريسة الموجودة في
¬
تقريبا ِمن جسمها،
ا
سنتيمتر
50
نطاق
ً
ً
لكن الهجمات الجوية بسطت مداها
إلى أكثر من مترين .ومنعت هذه
الهجمات الجوية السمكةَ الفريسةَ
من الهرب إلى السطح ،والقفز للفرار،
وهذا ما تفعله عندما تتعرض للهجوم
من تحت سطح الماء.
ويرى الباحثون أن السمكة ¬ابرية
سمى "نافذة
تأثيرا بصريÙا يُ ¦
ربما تستغل ً
يحد الرؤية من خ¡ل سطح
سنيل" ـ ّ
الماء ـ ¬خفاء اقترابها.
J. Fish Biol. http://dx.doi.
)org/10.1111/jfb.12799 (2015
ARABICEDITION.NATURE.COM
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ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻴﺎه

يتهدد جنوب غرب الويات المتحدة،
ايبيرية ،وأجزاء من
وشبه الجزيرة ¬
الشرق 
اوسط ،ومناطق أخرى خطر
نقص المياه الموسمي ،الناجم عن
تناقص تساقط الثلوج في ظل
احترار المناخ.
فقد بحث جوستين مانكين وزم¡ؤه ـ
بجامعة كولومبيا في نيويورك ـ توقعات
من نماذج مناخية مختلفة؛ لتحديد كيف
قد يؤثر احترار على تساقط الثلوج،
والجريان السطحي للنهر في أكثر
من  400حوض كبير في نصف الكرة
الشماليَ .ح ¦دد الباحثون اثني عشر
حوضا ـ أو نحو ذلك ـ تأثرت بالثلوج،
ً
وتواجه ـ في جميع النماذج المناخية ـ
خطر انخفاض موارد المياه في العقود
المقبلة بنسبة  %100 - 80يبلغ عدد
السكان الحالي لكل من 
احواض
المتأثرة أكثر من مليون شخص ،بما في
ذلك حوض ريو جراندي ،الذي يغطي
وية تكساس والمكسيك ،وحوض
إيبرو–دويرو في إسبانيا ،وحوض
العاصي في لبنان وسوريا.
Environ. Res. Lett. 10, 114016
)(2015
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ

إﻧﻘﺎذ ﺿﻔﺎدع
ﻣﻦ ِﻓ ْﻄﺮ ﻗﺎﺗﻞ
أحد أنواع الضفادع
َخل¦ص علماء أحياء َ
البرية من مرض فطري ف ّتاك ،يهدد
البرمائيات في أنحاء العالم.
لقد أباد أحد الفطريات
Batrachochytrium dendrobatidis
عديدا من أنواع الضفادع والع¡جيم.
ً
وأزال جايمى بوش وزم¡ؤه ـ بالمتحف
الوطني ¬اسباني للتاريخ الطبيعي
في مدريد ـ الضفادع الصغيرة من
أجساد الذكور )Alytes muletensis؛
في الصورة( من ِب َرك في جزيرة مايوركا
¬اسبانية ،وعالجوها في المختبر بعقار
يقتل الفطر .كما أفرغ الباحثون ِالب َرك،

RICHARD STUPART/CC-BY-2.0

اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻬﺪدة
ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ اﻟﺜﻠﻮج
ﱠ

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺨﺴـﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ
تهدد مشروعات التنمية الضخمة ـ مثل الطرق ،والسكك
¼
الحديدية المزمع تشييدها ،أو التي يجري العمل عليها بالفعل
في أفريقيا ـ مساحات كبيرة من النظم البيئية .فقد َح ¦دد وليام
لورانس وزم¡ؤه ـ بجامعة جيمس كوك في كيرنز ،أستراليا ـ
" 33ممر تنمية" يجري تطويرها ،أو التخطيط لها ،إضافة إلى
التجمعات السكانية 
واراضي المحيطة بها .ووجد الباحثون أن
هذه الممرات سوف تمتد إلى مسافة  53ألف كيلومتر ،وتخترق
ممرين ،أو أكثر.
 408مناطق محمية ،حيث سيقطع  29منها ¦

ور Ôشوها بمطهر ،قبل إرجاع الشراغف.
َ
اختفى الفطر في أربعة أحواض معالَجة
من أصل خمسة لمدة عامين .ويقول
الباحثون إن الطريقة قد تنجح في
بعض الموائل فقط.
)Biol. Lett. 11, 20150874 (2015
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮاﻛﺐ

ﻗﻤﺮ اﻟﻤﺮﻳﺦ
ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻄﻢ
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ـ بهذه التوقعات ،عن طريق تحليل
الم ّد وغيرها من القوى التي
قوى َ
حاليا نحو المريخ.
فوبوس
قمر
تسحب
Ù
وباستخدام نموذج جيولوجي لكيفية
تماسك الصخور ،حسب الباحثان أن
القمر سوف يتمزق ،قبل أن يصطدم
بالكوكبِ .ومن المقرر أن تظل الحلقة
الناتجة مستقرة لمدة مليون إلى 100
مليون سنة ،وفقًا لما أعلنه الباحثون.
Nature Geosci. http://dx.doi.
)org/10.1038/ngeo2583 (2015
ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء

دوران ﺻﻬﺎرة
اﻷرض
ربما أثّر الدوران السريع 
ل¡رض في
وقت مبكر على طريقة تصلÔب الكوكب.
فقبل حوالي  4.5مليار سنة ،كانت


ارض ساخنة للغاية ،ويغطيها محيط
صهارة منصهرة ،وتكمل دورة كاملة
في غضون ساعات قليلة .وحسب
كريستيان ماس ،وأولريش هانسن ـ من
جامعة مونستر في ألمانيا ـ أن الدوران
السريع قد أثّر على كيفية استقرار
البلورات من محيط الصهارة ،وتشكيل
باطن 
ارض .استخدم الباحثان

نموذجا ث¡ثي ابعاد؛ لتكوين بلورات
ً
السيليكا في الصهارة ،ووجدا أن معدل
الدوران السريع أنشأ طبقة بلورات،
استقرت على بُ ْعد أعمق تحت القطبين
من خط استواء.
يقول الباحثان إن هذا ربما لعب
ئيسا في كيفية تصلÔب طبقة
ً
دورا ر  ً
ارض من محيط الصهارة في
وشاح
نهاية المطاف.
J. Geophys. Res. Solid Earth
http://dx.doi.org/10.1002/
)2015JB0121053 (2015
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سوف يتفتت "فوبوس" ،أحد قمري
المريخ ،بعد حوالي  20مليون إلى 40
مليون سنة من é
ان ،وسوف يشك¼ل
حطامه الحلقة الكوكبية الوحيدة في
النظام الشمسي الداخلي.
أدلى بنيامين ب¡ك،
وتوشار ميتال ـ من
جامعة كاليفورنيا ،بيركلي

غالبا على أساس فوائدها ل¡¬نتاج
يُ َب ¦رر إنشاء الممرات ً
بيئيا
ا
أثر
فقط
منها
لخمسة
أن
لكن تَ َب ¦ين للفريق
الزراعيْ ،
ً Ù
تضر
وسوف
سواء.
حد
على
كبيرة،
اعية
ر
ز
وفائدة
منخفضا،
ً
ّ
ستة ممرات بمناطق ذات قيمة ِحفاظ عالية ،وسوف تجلب
منافع زراعية منخفضةّ ،أما بقيتها ،فسوف يأتي بعوائد
تسبب مشروعات تنمية عديدة أضر ًارا
"هامشية" فقط .وقد ¼
مفر منها.
خطيرةّ  ،
)Curr. Biol. http://doi.org/9kg (2015

أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
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ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻴﻨﻮم

ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻄﻮر
ﺟﻴﻨﻮم ّ
أﺑﻮ ﺑﺮﻳﺺ
يلمح الجينوم 
اول لنوع من أنواع أبو
¼

بريص إلى أساس قدرة تلك انواع على
تجديد نمو ذيولها ،وتسلÔق الجدران.
يسكن أكثر من  1,400نوع من
أبو بريص المناطق المعتدلة في
أنحاء العالم .وقد قام فريق بقيادة
هوانمينج يانج ـ من معهد بكين
لدراسات الجينوم " "BGIفى شنتشن ـ
وشياوسونج جو ـ من جامعة نانتونج،
وك¡هما في الصين ـ تسلسل جينوم
أبو بريص شليجل الياباني )Gekko
japonicus؛ في الصورة( ،وحددوا أكثر
تبين المقارنات مع
من  22ألف جين.
جينومات الزواحف ¼والفقاريات 
اخرى
تشعب من السحالي
أن نوع أبو بريص ¦

اخرى منذ حوالي  200مليون سنة ،إثر
انشقاق قارتين عم¡قتين.
يؤوي جينوم أبو بريص عشرات
ال Ôن َسخ من جينات بيتا-كيراتين ،حيث
يتم التعبير عنها في زوائد تشبه
الش ْعر  ،setaeتساعد الحيوان على
¦
التشبث 
باسطح العمودية .وتزايَد
التعبير عن جينين ينتجان هرمون
البروستاج¡ندين في أنواع أبو بريص،
بعد بَ ْتر ذيولها ،مما يشير إلى دور هذا
الهرمون في التجدد.
Nature Commun. 6, 10033
)(2015
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

َﻣ ْﻨﺢ زﻫﺮة
ﻗﻮة رﻗﻤﻴﺔ
أدمج باحثون دوائر إلكترونية في
أنسجة زهرة ،حيث غمر ماجنوس
بيرجرين وزم¡ؤه ـ بجامعة لينكوبينج في
نوركوبينج ،السويد ـ الطرف المقطوع
من جذع زهرة في محلول مائي من
"بيدوت" PEDOT؛ وهو البوليمر
المستخدم في ¬الكترونيات
الموصل
َ
¼
القابلة للطباعة .سحبت الخاصية
الشعرية البوليمر إلى 
انسجة الوعائية
للزهرة ،حيث انفصل عن المحلول،
ذاتيا في أس¡ك ،بلغ طول
وتَ َج ¦مع Ù
بعضها  10سنتيمترات .وعن طريق
ربط مسابير من الذهب مطلية ببوليمر
"بيدوت" 
باس¡ك ،صنع الباحثون

ترانزستورات فردية ،وأثبتوا وجود دائرة
رقمية بسيطة .وكان 
اداء الكهربائي
للترانزستورات على قدم المساواة مع
دوائر "بيدوت" المطبوعة التقليدية.
يقول الباحثون إنه يمكن استخدام
هذه التكنولوجيا في نهاية المطاف؛
لتسجيل فسيولوجيا النبات ،أو تنظيمها.
)Sci. Adv. 1, e1501136 (2015
ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜ ﱢَﻤﻲ

ﻜﺸﻒ
أﺷﻌﺔ ﻟﻴﺰر َﺗ ِ
ً
ارﺗﻌﺎﺷﺎ ﻛ ﱢَﻤ ًّﻴﺎ
يمكن استخدام نبضات الليزر فائقة
السرعة للكشف عن حركة ذ ¦َرة واحدة،
بد ًءا من التذبذبات النشطة إلى
ارتعاش الك ¼َمي.
فقد حاصر كال جونسون وزم¡ؤه
ـ بجامعة ماري¡ند في كوليج بارك ـ
أيونات ¬ايتربيوم ،وضربوها بنبضات
ليزر ،طولها  10بيكو ثانية فقط .أعطت
النبضات الذ¦ ¦رة دفعات صغيرة في
الزخم بمقادير مختلفة ،اعتما ًدا على
حالتها الداخلية .وأ ¦دى ذلك إلى نشوء
حالة جديدة ترمز حركة الذ¦ رة 
اصلية.
ّ
¦
وبعد سلسلة أخرى من النبضات ،حظ
الباحثون ضو ًءا فلوريÙا من الذ¦ ¦رة؛ أتاح
لهم قياس حركتها الكمية.
يقول الباحثون إن التقنية يمكن أن
تكون مفيدة لحواسب الك َّم المستقبلية
المعتمدة على أيونات محاصرة.
ِ
Phys. Rev. Lett. 115, 213001
)(2015
ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي

ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷوزون ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻨﺎخ
َ
قد تتضاعف قدرة أحد الغازات الرئيسة

تغير
ّ
المدمرة لطبقة اوزون ،بسبب Ô
المستقبل.
المناخ في
َ
يؤدي أكسيد النيتروز )(N2O
إلى تدمير 
اوزون ،من خ¡ل
تفاع¡ت كيميائية مختلفة في طبقة
الستراتوسفير ،وهو الغاز الرئيس
المدمر لطبقة 
اوزون ،الذي يَن ُتج
¼
عن النشاط البشري .فقد حللت لورا
ريفيل وزم¡ؤها ـ بالمعهد اتحادي
السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ـ
قدرة هذا الغاز على استنفاد 
اوزون
لتغير
باستخدام سيناريوهات مختلفة Ô
المناخ في المستقبل .وأظهرت النماذج
أن تدمير 
اوزون ـ الذي ينطوي على
أكسيد النيتروز ـ صار أقل فاعلية،
نتيجة التركيزات 
اعلى من ثاني أكسيد
الكربون والميثان ،المتوقع وجودها في

اﺧﺘﻴـــــــﺎر
اﻟﻤﺠﺘﻤــــﻊ

ا بحاث ا كثر قراء ًة على
مواقع التواصل ا جتماعي

وذﻛْﺮ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
ﺛﺮﺛﺮة ﺣﻮل ﻧَ ْﺴﺐ اﻟﻔﻀﻞِ ،

تزعج أسئلةُ تأليف 
ابحاث العلما َء على وسائل ¬اع¡م اجتماعيةِ ،من مثل:

َمن الذي ينبغي أن يُذكر ً
درج في اساس؟ وعندما
أو؟ َومن الذي يستحق أن يُ َ
يتعلق 
تعم الفوضى عملية النشر.
قد
المؤلفين،
من
عديد
امر بأبحاث بها
ّ
فعلى سبيل المثال ..عندما وجدت دوروثي بيشوب ـ الطبيبة النفسية من جامعة
أكسفورد ،المملكة المتحدة ـ نفسها تحاول مراجعة ورقة مشوبة 
باخطاء،
كاتبا على أخطاء نحوية،
قالت في تغريدة" :عندما يحتوي نَ ّص كتبه أكثر من ً 20
وأخطاء إم¡ئية ،وصفحات بها ترقيم ،وأخرى غير مرق¦مة ،فإنك تتساءل :كم
كاتبا قرأه في الواقع؟" .كان éخرين وجهة نظر أقل قتامة ،فقد كتبت ديردري
ً
توهر ـ عالمة ¬احصاء في جامعة غرب إنجلترا في بريستول ،المملكة المتحدة
ـ في تغريدة لها أن لوجستيات إضفاء العديد من
الباحثين تغييرات ربما أدت إلى 
NATURE.COM
اخطاء ،مضيفة
¦
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
يعني
فهذا
اب،
ت
الكُ
من
العدد
أن" :مع وجود هذا
ّ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
أيضا أن الناس يفترضون أن مراجعة 
هي
ساسيات
ا
ً
ﺪاوﻟﺔ ..اﻧﻈﺮ:
اﻟﻤﺘَ َ
ُ
www.nature.com/noociy
مسؤولية شخص آخر".
الغ¡ف الجوي بحلول عام  .2100مع
ذلك ..وجد الفريق أن تغييرات أخرى
في كيمياء الغ¡ف الجوي ،ودرجة
حرارته ،ودوران الهواء ،من المحتمل أن
تزيد من قدرة أكسيد النيتروز ـ بحلول
عام  2100ـ على استنفاد 
اوزون
بمقدار الضعف ،مقارنةً بعام .2000
Geophys. Res. Lett. http://doi.
)org/9h2 (2015
اﻷﻳﺾ

ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﱢ
ﺗﻘﻠﻞ
ﺗﻨﺎول اﻟﺤﻠﻮى
ﺷﻬﻮة ُ
هناك عمليات جراحية ¬نقاص
الوزن يمكن أن تقل¼ل من شهوة
تناول الحلويات ،عن طريق تغيير
استجابة الدماغ للناقل العصبي
المعروف بالدوبامين.
درس إيفان دي أراوجو وزم¡ؤه
فقد َ
– بجامعة ييل في نيو هيفن ،كونيتيكت
– آثار مجازة اثني عشر الصائمية،
تعدل مسار الطعام من المعدة
التي ¼
اوسط من 
إلى الجزء 
امعاء الدقيقة
مباشرة .ووجد الباحثون أن الفئران التي
جيدا ،ولم تخضع للجراحة،
تتغذى ً
استهلكت المزيد من السكر بعد التعرض
السابق المتكرر للحلويات .ولم يتطور
هذا الولع بالحلويات في الفئران التي
خضعت للجراحة.
أ ¦دى استه¡ك السكر إلى إفراز
الدوبامين ،حيث يشارك في استجابات
المكافأة  ،سيما عندما أُدخل السكر إلى
المنطقة العلوية من 
امعاء )المنطقة
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التي تجاوزتها الجراحة( .هذا ..وأعاد
تفعيل خ¡يا استشعار الدوبامين
العصبية الرغبةَ الشديدة في الحلوى
لدى الفئران التي خضعت للجراحة.
Cell Metab. http://doi.org/9dm
)(2015
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

ﺗﻮﻫﺞ ﻣﺴﺘﻌﺮ ُﻳ ْﻈ ِﻬﺮ
ﱡ
ﻧﺠﻤﻴﺎ
ﺗﻮأﻣﺎ
ًّ
ً
ربما ان ُتزعت القوة الناتجة عن انفجار
نجم ماد ًة من نجم مداري ُمر ِافق،
ٍ
توه ًجا ممي ًزا .فقد رصد
تاركة وراءها Ô
علماء فلك ـ ول مرة ـ انفجار الهائل
للمستعر 
اعظم  iPTF13eheفي عام
 .2013وبعد ذلك بعامين ،حظوا
التوهج ال¡حق القادم من ُس ُحب
هيدروجين قريبة .يقول تاكاشي موريا
وزم¡ؤه ـ بجامعة بون في ألمانيا ـ إن
هذا الضوء غير المتوقع جاء من مادة
ان ُترعت من نجم آخر خ¡ل انفجار

صفت الطاقة
اصلي العنيف .وربما َع ْ
الناتجة من انفجار بجزء من نجم
وج ¦ردته
ُمر ِافق ،يدور في مدار قريبَ ،
من كتلة من الهيدروجين ،قد تبلغ وزن
تقريبا.
الشمس ً
وقد يسفر الفحص الدقيق نبعاثات
الهيدروجين من المستعرات العظمى

اخرى الساطعة بشكل خاص عن
تحديد ما إذا كان هذا التألق ينبع من
نجوم ُمر ِافقة ،أَم ِمن مادة موجودة
بالفعل في فضاء النجوم المحيط بها.
)Astron. Astrophys. 584, L5 (2015
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |
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ﺛﻼﺛـﻮن
ً

مـوجــــز ا خــبـــــار

أﺣﺪاث

طالبت لجنة مكونة من أطباء وعلماء
َ
وخبراء سياسيين بإجراء إص¡حات
كبيرة لمنظمة الصحة العالمية،
وأنظمة دولية أخرى معنية باستجابة
الصحية ،في أعقاب تفشي وباء
ايبو ،الذي حصد أرواح أكثر من 11
¬
ألف شخص .كانت اللجنة التي شكّلتها
جامعة هارفارد في كمبريدج بوية
ماساتشوستس ،وكلية لندن للصحة
والطب استوائي قد أصدرت تقريرها
في الثاني والعشرين من نوفمبر
الماضي )S. Moon et. al. Lancet
 .(http://doi.org/9gf; 2015وأوصت
اجراءات؛
اللجنة ً
أيضا بتنفيذ بعض ¬
لتحسين الوقاية من 
اوبئة،
واكتشافها ،واستجابة لها ،والتعجيل
بابحاث التي تجرى على 

امراض
ُ
المسببة لها .ول¡ط¡ع على المزيد..
انظر.go.nature.com/jxxvs6 :

ُﺣﻜْﻢ ﻻﻛﻮﻳﻼ

قضت محكمة النقض العليا في إيطاليا
ـ في العشرين من نوفمبر الماضي ـ
بتأييد قرار تبرئة ستة من علماء الززل،
ُوجهت إليهم اتهامات بالقتل غير
المتعمد عقب زلزال كوي¡ ،الذي
وقع في عام  ،2009والذي تسبب
في مقتل أكثر من  300شخص .زعم
المدعون أن العلماء ضللوا سكان
ّ
البلدة حول مخاطر الزلزال المذكور؛
مما أدى إلى بقائهم في منازلهمً ،
بد
من البحث عن أماكن أكثر أمانًا .في
بادئ 
امر صدر حكم بالحبس لمدة
ستة أعوام ضد العلماء ،إ أن محكمة
استئناف في مدينة كوي¡ بَ ¦رأتهم
في نوفمبر الماضي ،وخفضت عقوبة
بيرناردو دي برناردينيس ـ نائب مدير
إدارة الحماية المدنية السابق ـ إلى
عامين ،بعد ثبوت إدانته .وتم تأييد
العقوبة المخففة لبرناردينيس ،الذي ما
أيضا.
زال يواجه تهمة القتل الخطأ ً

اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ

تم افتتاح أكثر أجهزة الكشف
الحساسية للمادة المظلمة في العالم
في الحادي عشر من نوفمبر الماضي
في مختبر "جران ساسو" الوطني،
الذي يديره المعهد ¬ايطالي الوطني
للفيزياء النووية .يُعتقد أن المادة
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اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

JASON REED/REUTERS

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗَ َﻔ ﱢﺸﻲ وﺑﺎء

ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ َﺗ ْﺴﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺔ

تسمانيا لديها é
جديدا ،بعد
ان أكثر من  39شيطانًا بريÙا
ً
َْ

افراج 
اخير عن دفعة من اصحاء منهم من محمية
¬
"ديفيلز آرك" ـ )في الصورة مدير المحمية ،دين ريد( ـ
ونقلهم إلى شبة جزيرة فورستيير في الثامن عشر من نوفمبر
الماضي .فقد تم إخ¡ء المنطقة من شياطين تَ ْسمانيا
المظلمة تشكل  %85من مادة الكون.
والتجربة التي يُطلق عليها "زينون
وان تي"  XENON1Tسترصد  3.5طن
من الزينون السائل؛ لمحاولة الكشف
عن كمية الطاقة متناهية الصغر التي
تنبعث عند تفاعل المادة المظلمة مع
ذرات مادة عادية .يُذكَر أن هذا العمل
التعاوني يضم  125عا ِل ًما ،ومن المتوقع
أن تبدأ التجربة في جمع البيانات في
نهاية شهر مارس من عام .2016

ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺤﺜﻴﺔ

ستسمح قاعدة بيانات ،قابلة ¬جراء
قريبا بالتعرف
عمليات البحث فيهاً ،
المنهجي على المنشورات التي تم
ستدرج ُم َح ¼ددات المنشورات
َس ْحبها.
َ
والمقات من مدونة "ريتراكشن
ووتش" في تطبيق ويب ،تديره
منظمة "سنتر فور أوبن ساينس" في
شارلوتسفيل بوية فيرجينيا ،وهي
منظمة تتتبع بالفعل 
انشطة البحثية،
ََ َ ¦
مثل نشر المسودات البحثية ،أو

) ،(Sarcophilus harrisiiبعد اكتشاف سرطان ُم ْع ٍد ،أهلك
المهدد بانقراض في عام .2004
مجموعات من الحيوان
¦
وتم إنشاء سور يمنع عبور شياطين تَ ْسمانيا؛ لمنع اخت¡ط
المجموعة الجديدة المعافاة بتلك المصابة بالورم المميت
والم ْعدي ،الذي يصيب وجه شيطان تَ ْسمانيا.
ُ

وضع مجموعات البيانات .وسيحتوي
مبدئيا على  5آف منشور،
المصدر
Ù
وقد أعلنت عنه المنظ¦متان في الرابع
والعشرين من نوفمبر الماضي.

ﻻ ..ﻟﺘﻜﻤﻴﻢ اﻷﻓﻮاه

أثارت الحكومة الليبرالية الجديدة
إعجاب العلماء الكنديين ،بعد أول
أسبوع من عملها .ففي الخامس من
نوفمبر الماضي ،أعادت الحكومة
الزامي
سريان نموذج استبيان ¬
الطويل الخاص بالتعداد السكاني
الذي يعتمد عليه العلماء وصناع
السياسات؛ للحصول على البيانات
اجتماعية .وفي السادس من نوفمبر
الماضي ،أنهى وزير ابتكار والعلوم
والتنمية اقتصادية الجديد ،نافديب
بينز ،عهد "تكميم 
افواه" الذي عانى
منه العلماء الحكوميون ،بإع¡نه عدم
حاجتهم بعد é
ان إلى الحصول على
إذن من مسؤولي اتصات ،للتحدث
اع¡م أو الجمهور .أ ¦دى رئيس
إلى ¬

الوزراء جاستن ترودو اليمين الدستورية
في الرابع من نوفمبر الماضي ،وأعلن
عن استحداث وزارة جديدة للعلوم،
واختيار كريستي دانكن لمنصب الوزير.
أﺑﺤﺎث

ﱡ
ﺗﻮﻗﻒ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

انتاج البشري للغازات الدفيئة
زاد ¬
بنسبة  %0.5فقط في عام  ،2014على
الرغم من النمو الملحوظ ل¡قتصاد
العالمي ،وذلك وفقًا 
ل¡رقام المعلَنة
في الخامس والعشرين من نوفمبر
الماضي .فقد ذكرت وكالة التقييم
البيئي في هولندا ،ومركز 
ابحاث

المشترك ـ التابع للمفوضية اوروبية
ـ أن انبعاثات الكربون ارتفعت بنسبة
% 4-3سنويا في العقد 
اول من القرن
Ù
الواحد والعشرين ،إ أن هذا النمو
تباطأ دراماتيكيا على مدار 
اعوام
Ù
الث¡ثة الماضية .وتُعتبر الصين هي
العامل 
اكبر وراء ذلك ،حيث أ ¦دى
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ﻳﻮﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﺛﻼﺛﻮن ً
DAVID DOUBILET/GETTY IMAGES

تباطؤ النمو اقتصادي فيها ،واتجاهها
نحو مصادر الطاقة 
اكثر نظافة،
وتضاؤل الصناعات كثيفة الطاقة
إلى انخفاض كثافة طاقة اقتصاد.
ول¡ط¡ع على المزيد ..انظر:
.go.nature.com/kphlae

ﺗﻤﻮﻳﻞ

َﺗ َﺮ ﱡﻗﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺑﺤﺎث

أﻋﻤﺎل

دراﺳﺔ أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳﺔ

يحق¼ق مجلس الشيوخ 
امريكي في
أسعار 
المفاجئة
ادوية ،وارتفاعات
ِ
في 
اسعار الناتجة عن عمليات
الدمج والشراء .ففي الرابع من نوفمبر
الماضي ،طلب عضوان بالمجلس
الحصول على وثائق من أربع شركات
مستحضرات دوائية ،خاصة باتصاتها
مع المنظ¼مين ،وعلى بيانات مفصلة
بشأن 
ادوية التي اشترتها تلك

الشركات من الشركات اخرى .وأهم
التحقيقات التي تُجرى مع شركة
"تورينج فارماسوتيكالز" ـ الواقعة في
مدينة نيويورك سيتي ـ هي تلك التي
تسببت في احتجاجات عنيفة في
شهر سبتمبر الماضي ،عندما اشترت
دواء بايريميثامين )دارابريم( المضاد
للطفيليات ،ورفعت سعره بأكثر من
 %5,000قال الرئيس التنفيذي لشركة
"تورينج" ،مارتن شكريلي ،إن الشركة
في الغالب ستخف¼ض سعر الدواء
بنسبة  %10قبل نهاية هذا العام.
ﺳﻴﺎﺳﺎت

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻲ

قال وزير التنمية بمقاطعة كوينزند
بأستراليا إن القوانين التي تم تمريرها

SOURCE: UNESCO SCIENCE REPORT

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت

اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء

مرر مجلس الشيوخ 
امريكي ـ في
َ¦
العاشر من نوفمبر الماضي ـ "قانون
الفضاء" لعام  ،2015الذي يعطي
المواطنين 
امريكيين حق امت¡ك
أي من المواد التي يحصلون عليها
من الكويكبات ،أو أي موارد فضائية
أخرى .مع ذلك ..على المنق ِ¼بين
أيضا بمعاهدة
في الفضاء التزام ً
الفضاء الخارجي لعام  ،1966وهي
اتفاقية دولية تنص على أن "الفضاء
الخارجي  يخضع للتملك الوطني
يمد القانون
با ¼دعاء السيادة" .كما ّ
فترة استخدام محطة الفضاء
الدولية من عام  2020حتى عام
 2024على 
اقل.

ﻧﻬﻮض اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

ﻣﺎﻻوي
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي

ﺑﺘﺴﻮاﻧﺎ
ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ
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إﻧﻘﺎذ اﻟﺰﻳﺘﻮن

أعلنت المفوضية 
اوروبية عن تخصيص
مبلغ قدره  7م¡يين يورو ) 7.5مليون
دور أمريكي( بحاث تهدف إلى دراسة
الم ْم ِرضة الشرسة Xylella
البكتيريا ُ
 fastidiosaالتي تصيب النباتات،
وتتسبب في تدمير مساحات من أشجار
الزيتون في منطقة بوجليا في جنوب
إيطاليا .سترك¼ز الدعوة البحثية على طرق
الكشف والتحكم .وبالرغم من أن الوباء
أيضا إلى بعض المناطق
ـ الذي وصل ً
خطيرا قتصاد
ا
تهديد
يشكل
في فرنسا ـ
ً
ً
دول اتحاد 
اوروبي ،إ أنه حصل
على تمويل بحثي ضئيل حتى é
ان .من
ناحيتها ،تعهدت الحكومات ¬اقليمية
والوطنية ¬ايطالية بتخصيص  6م¡يين
يورو بحاث البكتيريا .X. fastidiosa

ُ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻫﻨﺪي

زادت أﻋﺪاد اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ زﻳﺎدة ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2005
ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،وﻣﺎﻻوي.

ﻋﺪد اﻹﺻﺪارات

أبرز التقرير العلمي 
اخير لمنظمة
"اليونسكو" التقدم المدهش الذي أحرزته
دول أفريقيا جنوب الصحراء في مجات
وابداع .فقد زادت
العلوم والتكنولوجيا ¬
أعداد ¬اصدارات في الخمس عشرة دولة

اعضاء في "مجموعة تنمية الجنوب

افريقي" منذ عام  ،2005حتى عام
 .2014حيث تضاعفت أعداد المقات بما
يقارب الث¡ثة أضعاف في كل من ماوي،
وموزمبيق ،وبمعدل يزيد على الضعف
في جنوب أفريقيا ،وتنزانيا .يشير التقرير
الصادر في العاشر من نوفمبر الماضي إلى
جهود ماوي الكبيرة التي تبذلها لجذب
استثمارات 
اجنبية ،وزيادة ¬انفاق العلمي؛
لتعويض النقص في الموارد الطبيعية.

في الثاني عشر من نوفمبر الماضي
في برلمان كوينزند ستحمي "الحاجز
المرجاني العظيم") ،في الصورة(،
من عمليات التطوير التي تُجرى
بالموانئ .تحظر القوانين إلقاء أي من
المواد ،المزالة عن طريق التكريك
من الموانئ بالمنطقة ،في البحر،
كما تمنع تطوير أي موانئ جديدة
داخل منطقة الحاجز المرجاني
التابعة لمواقع التراث العالمي .تشكل
القوانين الجديدة جز ًءا من التزامات

استرالية بحماية المنطقة المرجانية،

بعد أن كانت منظمة امم المتحدة
للتعليم والعلوم والثقافة تفكر
في تصنيف الحاجز ضمن المناطق
"المهددة" .وقد أثارت تلك الخطط
التي تهدف إلى التخلص من المواد
المزالة بالكراكات عن طريق إلقائها
الكثير
بالقرب من الحاجز المرجاني
َ
اعوام 
من الجدل خ¡ل 
اخيرة،

ورحبت المجموعات المهتمة بحماية
البيئة بالقوانين التي صدرت في

اسبوع الثاني من نوفمبر الماضي.

ترق¦ب العلما ُء ـ بكثير من القلق ـ التقرير
الخاص بمستقبل كبرى هيئات تمويل

ابحاث بالمملكة المتحدة ،الصادر
في التاسع عشر من نوفمبر الماضي،
الذي يقترح إنشاء منظمة رئيسة قوية،
تُسمى "ريسيرش يو كيه" Research UK؛
¬دارة الهيئات .وقد أُعد التقرير بقيادة
المتخصص في علم الوراثة ،الحائز على
جائزة "نوبل" بول نيرس .وخشي معظم
العلماء من أن يوصي التقرير بعمل
دمج كامل للهيئات البحثية ،التي توزع
مجتمعةً حوالي  3مليارات جنيه استرليني
ِ
) 4.6مليار دور أمريكي( من التمويل
البحثي الحكومي كل عام .ويوصي نيرس
بأن تُوكَل إدارة "ريسيرش يو كيه" إلى
باحث ذي خبرة ،نه في الواقع سيكون
ئيسا لمديري سبع هيئات مختلفة
ر ً
المجات .ول¡ط¡ع على المزيد ..انظر:
.go.nature.com/2rwzeu

2014

أطلق وزير تنمية الموارد البشرية
الهندي ـ في الخامس من نوفمبر
بحثيا ،يجمع بين
الماضي ـ تحالفًا Ù
معهدا هنديÙا للتكنولوجيا
الستة عشر
ً
) ،(IITsوالمعهد الهندي للعلوم
) ،(IIScالواقع في بنجالور .وبرنامج
"تأثير ¬ابداع البحثي والتكنولوجيا"
 IMPRINTهو أول مبادرة في الب¡د
تجمع بين المعاهد الهندية للتكنولوجيا
جميعها ،والـــمعهد الهندي للعلوم.
وموضوعات البرنامج العشرة تتسع
لتشمل عدة مجات ،بد ًءا من الموارد
المائية 
ً
وصو إلى
وانظمة النهرية،
التكنولوجيا النانوية .والميزانية المبدئية
للمبادرة هي عشرة ب¡يين روبية هندية
)ما يعادل  150مليون دور(.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |
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أخبـــــار في داﺋرة الضـوء
علم األرض البعثة االستكشافية
الحفْر في قشرة
للمحيط الهندي تستأنف َ
أ
االرض ص20 .

فضاء يأمل الباحثون في َف ْهم ما
يقرب من  2,000عالَمُ ،عثر عليها خارج
نظامنا الشمسي ص22 .

بيئة الدفعة أ
االولى من مشروعات
المساعدات تثير المخاوف بشأن إدارة
أ
المخصصة للدول النامية ص25 .
االموال
َّ

محادثات مﺆتمر باريﺲ
للمناخ هل يمكن للدول أن َت َّت ِحد؛
النقاذ مناخ أ
االرض؟ ص29 .
إ

DOUG ALLAN/NATURE PICTURE LIBRARY

ستخدم المجال المﻐناطيسي الضعيﻒ لﻸرض؛ لتحديد اتجاﻫات اإلبحار.
ِ
ُيعتقد أن الحيتان البيضاء واحدة من األنواع التي تَ

كيمياء حيوية

«البوصلة الحيوية»َ ..ك ْﺸﻒ طال انتﻈاره
يقدم مركَّب البروتين المعقَّد تفسيرا للكيفية التي تشعر بها الحيوانات بالجاذبية المغناطيسية أ
لالرض.
ُ
ً

ديفيد سيرانوسكي

يقول علماء صينيون إنهم وجدوا بداخل خاليا ذباب الفاكهة
إبرة لبوصلة حيوية ،وهي بمثابة مركّبات بروتين معقدة،
عصوية الشكل تتجاوب مع المجال المغناطيسي الضعيف
لالرض .والبوصلة الحيوية ـ التي يدخل مكونها أ
أ
االساسي
ِّ
االنسان ـ
«البروتين» في تركيب أنواع حية أخرى ،منها إ
تستطيع تفسير لغز قديم ،وهو كيف تشعر الحيوانات ـ
أيضا
مثل الطيور والحشرات ـ بالمغناطيسية .ومحتمل ً
أن تكون البوصلة الحيوية أداة عديمة النفع ،فيما يخص
استخدام المجاالت المغناطيسية ،بغرض التحكم في
الخاليا ،وذلك حسب ما ذكره بعض الباحثين بقيادة ِزي كان،
عا ِلم الفيزياء الحيوية في جامعة بكين في بكين ،وذلك في
ورد في  16نوفمبر في دورية Nature Materials
بحث علمي َ
(.)S. Qin et al. Nature Mater. http://doi.org/89v; 2015
وقد قال بيتر هور ،عا ِلم الكيمياء الحيوية في جامعة
أكسفورد في المملكة المتحدة في هذا الصدد« :إنها ورقة
علمية استثنائية» ،لكن فريق ِزي لم يكن قد أوضح كيف

المركَّب مثل البوصلة داخل الخاليا الحية ،ولم يشرح
يتحرك ُ
المركَّب بالمغناطيسية .كما أضاف في هذا
يشعر
كيف
بالضبط
السياق ديفيد كايسُ ،عالم أ
االعصاب ،الذي يدرس االستقبال
المغناطيسي في معهد ِ أ
االمراض الجزيئية في فيينا« :إما أنه
بحث علمي مهم جدا ،أو خطأ تماما .وأنا أشكّ في أ
االمر
ًّ
ً
الثاني» ،حيث إن كائنات حية عديدة ـ متنوعة بين الحيتان،
أ
ستخدم
والح َمام ،وغيرها ـ تَ ِ
والفراشات ،والنمل اال أبيضَ ،
المجال المغناطيسي لالرض؛ للتنقل ،أو لتوجيه نفسها خالل
لكن التقنية الجزيئية وراء هذه المقدرة المعروفة
المكانّ ،
باالستقبال المغناطيسي غير واضحة.
مغناطيسيا
وقد أشار بعض الباحثين إلى بروتينات حساسة
ًّ
اختصارا « ً ،»Cry
فمثال ذباب الفاكهة
تسمى «كربتوكروم» ،أو
ً
الذي يفتقر إلى هذه البروتينات يفقد حساسيته للمجاالت
المغناطيسية ،لكن زي يقول إن بروتينات  Cryوحدها ال يمكن
أن تكون بمثابة بوصلة ،أالنها ال تستطيع إاالحساس بقطبية
المجاالت المغناطيسية (اتجاه الشمال والجنوب) .ويَعتقد
آخرون أن المسؤولة عن ذلك هي المعادن المستخلَص
منها الحديد ،ومنها مادة الماجنتيت ،وهو شكل من أكسيد

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الحديد ،يوجد في خاليا منقار الحمام الزاجل .وحتى آ
االن،
تبين الدراسات أن الماجنتيت ال يلعب أي دور في االستقبال
المغناطيسي للحمام.
يقول زي إنه وجد بروتي ًنا في ذباب الفاكهة يرتبط مع
الحديد ،ويتفاعل مع بروتينات  ،Cryويُسمى  ،CG8198حيث
تضمن في إيقاعات متكررة
يربط ذرات الحديد مع الكبريتُ ،وم َّ
يوميا في ذبابة الفاكهة .ويتعاون هذا البروتين مع بروتينات
ًّ
Cry؛ مكونًا «إبرة» في حجم النانو ،وهي مركز بوليمرات بروتين
 ،CG8198وشبيهة بالعصا ،وعليها طبقة خارجية من بروتينات
 Cryالتي تلتف حول المركز .وباستخدام المجهر إااللكتروني،
توجه نفسها في
رأي فريق ِزي تجمعات من هذه العصيِّ ،
مجال مغناطيسي ضعيف بالطريقة نفسها لعمل إبر البوصلة.
جديدا ،هو ،MagR
اسما ً
وقد قام زي بمنح بروتين ً CG8198
للمستقبل المغناطيسي.
اختصارا
ً
ِ
قدم االكتشاف للعلماء إمكانية استخدام المجاالت
َّ
المغناطيسية؛ للتحكم في الخاليا .وخالل السنوات العشر
الماضية ،سيطر العلماء على مقدرة الحساسية للضوء لبعض
غالبا
البروتينات ،بغرض معالجة الخاليا العصبية ،وذلك ً
الطبعة العربية |
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بإدخال أسالك ألياف ضوئية مباشرة إلى الدماغ ،وهي
أداة يُطلق عليها الوراثيات البصرية ،لكن البروتينات ذات
الحساسية للمغناطيسية لديها ميزة بأنها يمكن معالجتها
باستخدام مجاالت مغناطيسية خارج الدماغ.
ويدعي تشانج شينج جيا ـ عالم أ
االعصاب بجامعة
َ َّ
ِ
تسينجهوا في بكين ـ أنه قد أثبت بالفعل قدرة «الوراثيات
تصورا مسبقًا مفاج ًئا في سبتمبر
قدم
المغناطيسية» .وقد َّ
ً
علميا لتقرير
ا
ث
بح
نشر
حينما
وفريقه،
الماضي لعمل زي
ً
ًّ
استخدام البوصلة الحيوية؛ لمعالجة الخاليا العصبية في
الديدانX. Long et al. Sci. Bull. http://doi.org/883;( ،
لكن ِزي وآخرين قدموا شكوى بأن نَ ْشر تشانج المبكر
ّ ،)2015
قد انتهك اتفاقية التعاون بين الباحثين ـ ويوجد نزاع على
التفاصيل ـ وقد طلب أن يتم َس ْحب هذا النشر .وفي شهر
أكتوبر الماضي ،تم إعفاء تشانج من وظيفته في الجامعة،
ومازال يطعن في هذا القرار( ،انظرNature http://doi. :
.)org/882; 2015
ً
قدم
الماضي
إبريل
شهر
في
إنه
قائال
زي
وقد أضاف
َّ
طلب براءة اختراع صيني ،يتضمن استخدام الوراثية
المغناطيسية ،وقدرة البروتين المغناطيسية؛ لمعالجة
أيضا بالنظر إلى تركيب بروتينات
الجزئيات الكبيرة .وقد بدأ ً
 MagRفي الحيوانات أ
االخرى ،متضمنةً البشر .وقد رأى أن
التنوع في النسخة البشرية لبروتينات  MagRيُحتمل أن
يرتبط باالختالفات في إحساس أ
االشخاص باالتجاه.
آراء المتشككين

بعض العلماء لم يقتنعوا بأن وظيفة إاالبر الحيوية مماثلة
لوظيفة البوصلة في الكائنات الحية .وقد أوضح فريق ِزي
أن بروتينات  ،MagRو Cryيتم إنتاجها في الخاليا نفسها
لشبكية عين الحمام ،وهو
مركز إاالحساس بالمجال «إذا كانت بروتينات
المفترض في  MagRهي مستقبالت
المغناطيسي
َ
الطيور ،لكن كايس يقول مغناطيسية حقيقة،
إن ًّكال من بروتينات  MagRفسوف آكل قبعتي».
و Cryموجودة في خاليا
عديدة .وتابَع ً
قائال« :إن وجود مثل هذه الكمية الصغيرة
عما إذا كانت بروتينات
يتساءل
الفرد
تجعل
من الحديد
ّ
 MagRفي الجسم الحي قادرة ً
أصال على امتالك الخصائص
المغناطيسية في درجات الحرارة الفسيولوجية ،أم ال».
مستقبالت
وأضاف بثقة« :إذا كانت بروتينات  MagRهي
ِ
مغناطيسية حقيقة ،فسوف آكل قبعتي».
يأمل زي أن يدعم آ
االخرون نظريته بإجراء المزيد من

لالستقبال المغناطيسي».
| 20

يناير

| 2016

■
الطبعة العربية

علم األرض

سفينة َح ْفـر تستهدف
وشـاح األرض

بعثة المحيط الهندي االستكشافية تستأنف مهمة الحفر في قشرة كوكب أ
االرض.

ألكسندر ويتز

كان الروائي جول فيرن على وشك أن يُنفذ هذه الخطة،
أال وهي الحفر في قاع البحر ،لمسافة كيلومترات ،عبر
قشرة الكوكب الصخرية؛ ليخترق الوشاح الكامن أ
االكثر
أقرها علم
كثافة .إنها واحدة من المهام الكالسيكية التي َّ
عاما ،في ذروة ثورة نظرية
الجيولوجيا منذ ما يقرب من ً 60
أ
االلواح التكتونية .وحاول الكثيرون منذ ذلك الحين تحقيق

هذا الهدف؛ وفشلوا .وقد واجهت رحلة استكشافية في
ديسمبر الماضي هذا التحدي مرة أخري.
ففي أوائل ديسمبر الماضي ،غادرت سفينة الحفر
«جويديس ريزولوشن»  JOIDES Resolutionكولومبو في
سريالنكا ،متوجهة إلى نقطة في جنوب غرب المحيط

الهندي ،تُعرف بتالل أطالنتس ( .)Atlantis Bankوهناك،
قامت بإنزال مثقاب؛ لمحاولة الحفر خالل  1500متر من
عينات صخرية ل ُِّب َّية أثناء الحفر .وإذا
الصخور ،مع جمع ِّ
سار كل شيء علي ما يرام ،فإن البعثات المستقبلية ـ التى
لم تُ َح َّدد ،أو تُ َم َّول بعد ـ سوف تعود؛ إالتمام مهمة الحفر
إلى الوشاح (انظر« :الفهم العميق»).
عادةً ,يُعتقَد أن حدود القشرة ـ الوشاح الصخري ـ تتميز
بظاهرة تُعرف بعدم استمرار موهو (Mohorovičić
 ،)discontinuityأو «موهو»  ,Mohoوتُغَ ِّير عندها
الموجات الزلزالية سرعتها ،ولكن عند تالل أطالنتس،
يُعتقد أن الوشاح يبرز إلى مسافة  2.5كم فوق الموهو،
مما يجعل الوصول إليه أيسر.
يقول هنرى ديك ـ من مؤسسة وودز هول لعلوم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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التجارب ،مثل تثبيط جين بروتينات  MagRفي أنسجة معينة
لذبابة الفاكهة؛ بغرض معرفة ْإن كانت تؤثر على إحساس
الحيوانات باالتجاه ،أم ال .وقد قال إنه نشر بحثه بدون
القيام بذلك العمل ،أالنه أراد فقط أن يسجل النتائج التي
كان يعمل عليها لمدة ست سنوات.
أما ما يعرقل بعض الباحثين آ
االن ،فهو عدم وجود
ّ
آلية محددة لكيفية إحساس مركّب البروتين المعقد
بالمغناطيسية ،أو احتمال أن يُ ْج ِري الدماغ معالجة أالي
إشارة ترسلها البروتينات .وفي هذا الصدد قال ميشيل
وينكلهوفر ـ أخصائي المغناطيسية ،وعالم أ
االرض في
ِ
جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ في ألمانيا ـ إنه
من المحتمل أن يكون نشاط البوصلة الحيوية لبروتينات
ناتجا عن تلوث في التجربة .وأضاف ً
قائال إنه
ً MagR
يخطط لتجارب؛ لتتبع نتائج فريق ِزي ،ولو صمدت
نتائج فريق ِزي؛ فإن اكتشاف بروتينات « MagRسيبدو
االمام نحو انهيار أ
خطوة أساسية إلى أ
االساسيات الجزيئية

مجهزة الختراق قاع البحر.
أفراد طاقم العمل ُينْ ِزلُ ون أجهزة َح ْفر ضخمة من سفينة
َّ

في داﺋرة الضوء أخبـــــــــــار

المحيطات بماساتشوستس ،وأحد قادة البعثة ـ إن
الوصول إلى هذه الحدود العميقة في أ
االرض يمثل «أحد
مساعى القرن العلمية العظيمة».
يقع الموهو على عمق  60-30كم أسفل القارات ،بل
قريبا بما فيه الكفاية ،ليتم الوصول
أسفل المحيطاتً ،
إليه بمعدات الحفر التي تحملها السفن .في حملة الحفر،
المسماة مشروع «موهو الحيد البطيء» ،أو «سلومو»
 ،SloMoيأمل ديك في الوصول إلي الحدود الفاصلة بين
القشرة والوشاح في منطقة تالل أطالنتس ،ثم العودة
يوما ما بآلة حفر يابانية حديثة إلى الموهو نفسه على
ً
االجابة على أسئلة
عمق  5كم ،أو أكثر .ويأمل العلماء في إ
عميقة عن الكوكب ،مثل :كيف يرتفع صخر منصهر من
أ
ليكون قشرة محيطية حديثة تغطي
باطن االرض ،ويبرد أ ِّ
ثالثة أخماس مساحة االرض؟.
حلم قديم

يقول بونوا إلديفونس ـ وهو عا ِلم جيولوجى بجامعة
مونبلييه فى فرنسا ـ إن حفرة بهذا العمق «ستمثل نافذة
أبدا من قبل» .في البداية ،حاول
على أشياء لم نشاهدها ً
العلماء الوصول إلى الموهو في منتصف القرن العشرين.
ففي الستينات ،قاد العلماء أ
االمريكيون مشروع «موهول»
 ،Moholeحيث تم الحفر في قاع البحر قبالة جزيرة
جوادالوبى فى المكسيك .وصل المشروع إلى عمق 183
مترا فقط ،قبل أن تتضخم التكلفة؛ وينهيه الكونجرس.
ً
تمخضت عن مشروع «موهول» سلسلة برامج
ومع ذلكَّ ..

علمية لحفر المحيطات ،اس َتخرجت عينات صخرية ل ُِّب َّية
من مئات المواقع حول العالم .وقد أحدث هذا ثور ًة في
علم أ
االرض ،من خالل استرجاع سجالت رسوبية تعود
تقدم أدلة عن كيفية تفتت القارات،
إلى ماليين السنينِّ ،
والعثور على حياة ميكروبية أسفل قاع البحار.
يقول والتر مونك ،أخصائي علم المحيطات بمؤسسة
سكريبس لعلم المحيطات في الجوال بوالية كاليفورنيا ،الذي
وضع مع زمالئه تصو ًرا لمشروع «موهول» في حفل في إحدى
ليالي عام « :1957إننا نعيش على هذه أ
االرض ،ويجب أن
نعرف شي ًئا عما يحدث أسفلها» .وقد أعرب عن ارتياحه لنجاح
الجهود العلمية لحفر المحيطات عموما ،ولكنه يأمل فى أن
تُتوج الجهود باختراق الوشاح الصخري.
وقد اقتربت البعثات السابقة من تحقيق هذا الهدف.
فبين عامي  2002و 2011تمكنت أربعة ثقوب بموقع
بشرق المحيط الهادئ من الوصول إلى صخر هش دقيق
الحبيبات ،ويعتقد الجيولوجيون أنه صهير تصلَّب بالتبريد
مباشرة فوق الموهو ،لكن الثقوب لم تتمكن بعد من
اختراق هذه الطبقات العنيدة .وبالمثل ،وفي عام ،2013
وجد القائمون بالحفر بموقع «هيس ديب» Hess Deep
القريب أنفسهم مقيدين بصخور قشرة قاسية (K. M.
.)Gillis et al. Nature 505, 204–207; 2014
يستهدف ديك وزمالؤه حيود المحيط الهندي ،وليس
شرقي المحيط الهادئ ،أالن كميات الحمم البركانية المغذية
جدا ،ولذلك ..فإن الصخور الصلبة
لقاع البحر هناك قليلة ًّ
التي سوف يتم الحفر خاللها أقل ،حيث رفعت القوى
التكتونية بمنطقة تالل أطالنتس قاع البحر إلى مستوى
 700متر تحت سطح أ
االمواج.
يعلم ديك أنه من الممكن الوصول إلى هدف الـ1,500
متر أ
االولى ،أالنه تمكَّن من ذلك من قبل .ففى عام ،1997
قاد بعثة إلى تالل أطالنتس ،ووصلت إلى هذا العمق قبل
أن تحل الكارثة ،حيث انفصلت أنبوبة الحفر بفعل الرياح
العاتية ،وانزلقت في الفتحة ََّ
وسدتها .يقول« :سنعمل على
التأكد من أن ذلك لن يتكرر هذه المرة».
من خالل هذا السعي ،يأمل الباحثون في استكشاف..
ليس فقط المزيد عن علم الجيولوجيا ،ولكن علم أ
االحياء
أيضا ،حيث تشير عمليات رسم الخرائط الجيولوجية إلى أن
ً
مياه البحر ربما تكون قد نفذت إلى عمق عدة كيلومترات في
حول الصخر إلى
مسببة لتفاعالت كيميائية تُ ِّ
تالل أطالنتسِّ ،
نوع يُسمى «سربنتينيت»  .serpentiniteتُ ِنتج هذه التفاعالت
الميثان ،وهو غاز عاد ًة ما تتغذى عليه الميكروبات التي تعيش
تحت قاع البحر؛ للحصول على الطاقة .وتقول فرجينيا
إدجكومب ،وهي عالمة أحياء مجهرية بمؤسسة «وودز هول»،
ومن ضمن الموجودين على متن سفينة الحفر« :سوف يقوم
علماء ‹جويدس ريزولوشن› بفحص العينات اللُبية الصخرية؛
بح ًثا عن كائنات حية مجهرية».
تستمر المرحلة أ
االولى من «سلومو» حتى  30يناير
أ
الحالي .وإذا سارت االمور على ما يرام ،يأمل ديك فى
العودة مع «جويدس ريزولوشن» للوصول إلى عمق 3
كم .وبعد ذلك ،يأمل هو وزمالؤه فى استخدام السفينة
اليابانية «شيكيو» Chikyu؛ للتنقيب فى المرحلة الثالثة من
المشروع لحفر كل المسافة إلى الموهو .كان الهدف من
إنشاء السفينة «شيكيو» ـ التي استهلت عملها منذ عقد
من الزمان ـ هو الحفر حتى الوصول إلى الموهو في غرب
المحيط الهادئ ،ولكن حالت دون تحقيق ذلك إلى آ
االن
الصعوبات الفنية ،وكذلك نقص التمويل .سوف تتيح
سفينة الحفر «شيكيو» ـ وهى ذات قدرة على المناورة حتى
عمق  6كيلومترات ـ لعلماء الجيولوجيا تحقيق حلمهم
عاما■ .
المنتظر منذ ما يقرب من ً 60
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ﻢ ﻋﻤﻴﻖ
ﻓﻬﻢ
ﻓﻬ
ْ

ﻳﻬﺪف ﻣﺸﺮوع "ﺳﻠﻮﻣﻮ" ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي إﻟﻰ ﺣﻔﺮ ﺛﻼﺛﺔ
،،1997
أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﻢ ﺣﻔﺮه ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1997
ﻻﺧﺘﺮاق وﺷﺎح اﻷرض ،ورﺑﻤﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﺗُ ﺴﻤﻰ »ﻣﻮﻫﻮ«.

ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﺗﻼل أﻃﻼﻧﺘﺲ

اﻟﻌﻤﻖ
)ﻛﻢ(

ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺎم
1997

اﻟﻘﺸﺮة

1

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ :ﺟﻮﻳﺪس رﻳﺰوﻟﻮﺷﻦ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :دﻳﺴﻤﺒﺮ - 2015
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016

2

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ :ﺟﻮﻳﺪس رﻳﺰوﻟﻮﺷﻦ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

3

اﻟﻮﺷﺎح )؟(

4

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺔ )ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ(
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ :ﺷﻴﻜﻴﻮ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

5

6

ﻇﺎﻫ

ﺮة
ﻋﺪم ا
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻌﺸﺮون ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻛﻮاﻛﺐ ﻛﺜﻴﺮة واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺬﻫﻞ ﻋﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺸﻤﺴﻲ ذي اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .وﻫﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻛﺮات اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ،وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻔﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻷرض ﻓﻲ ﻧﻄﺎق "ﺟﻮﻟﺪﻳﻠﻮﻛﺲ"  ،Goldilocksﺣﻴﺚ اﻟﻈﺮوف
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻛﻤﺎ ﱢ

ﻛﻮاﻛﺐ ﺗﺸﺒﻪ اﻷرض ،وﻛﻮاﻛﺐ
ﺗﻔﻮق ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ اﻷرض

ﻋﺜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ َ 2,000
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ.
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺸﻤﺴﻲ ،وﻳﺄﻣﻠﻮن ًّ

اﻷرض

أﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪرا وﻳﺘﺰ
ﺗﺼﻤﻴﻢ :ﺟﺎزﻳﻚ ﻛﺮزﻳﺴﺘﻮﻓﻴﺎك

0.03

0.05

0.04

0.06

0.07

0.09 0.08

اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻜﻴﻴﻦ اﻵن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ؛ وﻟﺬا ..ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺟﻤﻊ
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﺎ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻮاﻛﺐ
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﱡ
ﻓﻌﻠﻴﺎً ،
ًّ
ً
ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ أﺣﻮال اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
أﻏﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ،

ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ؟
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن

ﻟﻘﺪ اﻛﺘُ ﺸﻒ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ "ﻛﺒﻠﺮ" Kepler
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﺎﺳﺎ )اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة أﻋﻼه( ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ،ﺗﺤﺪق ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻠﻴﻠﻴﺔً ،
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺖ ﻣﺆﻗﺘً ﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﺒﻮر ﻛﻮﻛﺐ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ .اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻤﺔ "ﻛﺒﻠﺮ" اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013إﻻ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة "ﻛﻴﻪ.K2 "2

درﺟﺔ ﺳﻄﻮع اﻟﻨﺠﻢ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
درﺟﺔ اﻟﺴﻄﻮع
ﻣﺠﺎل رؤﻳﺔ "ﻛﺒﻠﺮ" ﻳﺘﻀﻤﻦ  400/1ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ.
ذراع ﻛﻮﻛﺒﺔ
اﻟﻘﻮس

درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ

ذراع ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﺣﺎﻣﻞ رأس
اﻟﻐﻮل
ﺣﻴﺰ ﺑﺤﺚ
"ﻛﺒﻠﺮ"
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اﺳﺘﻄﻼع ﻋﺒﻮر اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم
ﻣﺸﺮوع ﺟﺎر ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻮاﻛﺐ
ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء ﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.
ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺎﺑﺮة
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﻤﻘﺮر
إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  - 2017ﻋﻦ ﻋﻮاﻟﻢ
ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻧﺠﻮم ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺳﺎﻃﻌﺔ .وﻣﻦ
ﺛﻢ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻠﻜﻴﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ أرﺿﻴﺔ.

ﻣﺴﺎر اﻟﻜﻮﻛﺐ

ذراع ﻛﻮﻛﺒﺔ اﻟﺠﻮزاء

ﻣﺼﻮر اﻟﻜﻮاﻛﺐ "ﺟﻴﻤﻴﻨﻲ" GEMINI
ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﺮارة اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﺮارة ﻧﺠﻮﻣﻬﺎ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﻘﻴﺎس ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ،
ودرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﻼف
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
اﻟﺠﻮي
ٍ

ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻄﻼع
اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺎﺑﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻣﻨﻈﺎر "ﺟﻴﻤﺲ وﻳﺐ" اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ
ﺳﻮف ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﺎر  -اﻟﻤﺨﻄﻂ
إﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  - 2018اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ ﻓﻲ اﻷﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺤﻤﺮاء؛ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺮﺻﺪ "ﺑﻼﺗﻮ"
ﺳﻮف ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ -
اﻟﻤﻘﺮر ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  - 2024ﻋﻦ
اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺠﻢ.

ﻣﻨﻈﺎر ﺟﻴﻤﺲ
وﻳﺐ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺸﻤﺴﻲ
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0.1
;DATA FOR PLANETS SCATTERPLOT: EXOPLANET.EU
KEPLER PICTURE: REDRAWN FROM NASA IMAGE

ﻋﺎﻣﺎ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻔﻠﻜﻴﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻛﻴﺪ
ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ً
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ ﻷول ﻛﻮﻛﺐ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻧﺠﻢ ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ،أﺳﻤﻮه  .Pegasi b 51ﻳﺪور ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻼق اﻟﻐﺎزي اﻟﻤﺨﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﺤﺮارة
اﻟﺤﺎرﻗﺔ اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻤﻪ اﻷم ،وﻗﺪ ﻟﻔﺖ
اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻔﻠﻜﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
واﻟﻤﺬﻫﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮة.
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج
َ
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 4,700
ﻛﻮﻛﺒﺎ،
1,978
ً
ﻛﻮﻛﺐ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ .وﻓﻲ ﻳﻮم
 29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ
ﻫﺎواي ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻫﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ،
ورﺳﻢ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ.
ْ

في داﺋرة الضوء أخبـــــــــــار
100,000

10,000

ﻛﻮاﻛﺐ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي

ﻛﻮاﻛﺐ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻧﺒﺘﻮن

1,000

100
51 Pegasi b
أول ﻛﻮﻛﺐ ُﻳﻜﺘﺸﻒ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ
ﺷﻤﺴﻲ ،وﻳﺪور ﺣﻮل ﻧﺠﻢ
ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺸﻤﺲ.

10

GJ 436 b
ﻛﻮﻛﺐ ﺳﺎﺧﻦ ﻳﺸﺒﻪ ﻛﻮﻛﺐ ﻧﺒﺘﻮن،
اﻛﺘُ ﺸﻒ ﻗﺒﻞ إﻃﻼق "ﻛﺒﻠﺮ".

0.3

0.2

0.5

0.4

ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻜﻮﻛﺐ )ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ(

ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ؟

0.6

0.7

0.8

1

0.1

2

ﻫﻞ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺴﻜﻦ؟

ﺗﻘﻊ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺣﻮل اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻫﻨﺎك ﺑﻮﺟﻮد
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻄﻮع اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻤﻀﻴﻒ؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﻮﻛﺐ .ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻗﻊ وﻋﺮض اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺴﻜﻦ ً
ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻛﺐ أن ﻳﻜﻮن أﻗﺮب ،ﻛﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺴﻜﻦ.
ﻛﺎن اﻟﻨﺠﻢ أﻛﺜﺮ ﺧﻔﻮﺗً ﺎ ،ﱠ

اﻷرض

ﻛﺒﻠﺮb 452-

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻠﻬﺎ؟

ﺗﻔﺤﺺ أﺣﺪث اﻟﻤﻬﺎم اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ أﺛﻨﺎء ﻋﺒﻮر ﻛﻮﻛﺐ ﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ،ﺛﻢ اﺑﺘﻌﺎده ﻋﻨﻪ )ﻛﻤﺎ ُﻳﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ(.

اﻟﺸﻤﺲ

ﻛﺒﻠﺮ22-

ﺿﻮء ﻧﺠﻤﻲ

ﻛﺒﻠﺮb 22-

ﻛﺒﻠﺮ452-

اﻟﻤﺮﻳﺦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ

ًإذا ،ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻴﺎة ﻫﻨﺎك؟

ﻏﻼف ﻧﻘﻲ

ﻏﻼف ﻣﻠﻲء
ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ

ﻏﻼف ﻧﺤﻴﻞ

ﻛﻮﻛﺐ

ّ
ﺳﻨﺘﻌﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ آﻻف اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
رﺑﻤﺎ ..اﻟﺴﺆال اﻵن ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺮر أي ﻛﻮﻛﺐ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻷن ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺎه ﺳﺎﺋﻠﺔ .وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺆﺧﺮا "ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ" ،ﻳﻈﻬﺮ ًّأﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ أﻛﺜﺮ
وﺟﻮدﻫﺎ .اﺑﺘﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ً
أي ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻗﺪ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻷﺧﺮى  -ﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﻮء اﻟﻨﺠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻜﻮﻛﺐ – ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﱟ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﺪاف ً
ً
أوﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ

1.0
ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻮء اﻟﻨﺠﻤﻲ ،ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﻛّﺒﺎت،
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﻐﺎﺋﻤﺔ ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة.

ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ )اﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﻛﻮن اﻟﻜﻮﻛﺐ أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ(

أﻃﻴﺎف ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ

أﻃﻴﺎف ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ أﻗﻞ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ
وﺟﻮد اﻟﻤﺎء

ﻋﻤﻖ اﻟﻌﺒﻮر )اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺴﻄﻮع(

SPECTRA: D. DEMING ET AL. ASTROPHYS. J. 774, 95–112 (2013), CC-BY-3.0.
HABITABILITY PLOT: R. BARNES, V. S. MEADOWS & N. EVANS ASTROPHYS. J. (IN THE PRESS); PREPRINT AT HTTP://ARXIV.ORG/ABS/1509.08922

ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ
َ
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﻜﺘﺸﻒ ﺣﺘﻰ اﻵن ،إﻻ أن اﻟﻔﻠﻜﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻟِ ﺘَ ﱢﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻹﻟﻤﺎم
ٍ
ﻣﻴﺎﻫﺎ
ﺑﻌﺪد اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻷرض ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮي
ً
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮة ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻘﺰﻣﺔ
ﺳﺎﺋﻠﺔ .إن اﻟﻨﺠﻮم اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻛﻮﻛﺒﺎ
وﻳﻘﺪر اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻫﻨﺎك
"إم"  M dwarfsاﻷﺻﻐﺮ واﻷﺑﺮد ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ.
ً
ﱢ
واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ  -ﻳﻘﺘﺮب ﺣﺠﻤﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷرض  -ﻟﻜﻞ ﻧﺠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم
ً
ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺴﻜﻦ.
اﻟﻘﺰﻣﺔ "إم" .وﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ً

1

HD 149026 b
ﻛﻮﻛﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻧﺠﻤﻪ،
ﺗﺘﺨﻄﻰ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺳﻄﺤﻪ
 2,000درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

0.9

اﻟﺪورة اﻟﻤﺪارﻳﺔ )ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻳﺎم ،ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ(

Kepler-452 b
أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷرض
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ً

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

اﻟﻄﻮل اﻟﻤﻮﺟﻲ )ﺑﺎﻟﻤﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(

1.4

1.6

ﺟﺪا
ﻃﺎﻗﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ًّ
ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ً
ﺟﺪا
ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺒﻴﺮة ًّ

اﻷرض

0.8

0.6
اﻟﻤﺮﻳﺦ

0.4
اﻟﺰﻫﺮة

0.2

0.0

0

1

2

3

4

ً
ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرض(
)ﻣﻘﺎس
اﻟﻀﻮء اﻟﻨﺠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﻮﻛﺐ ُ
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التعديل الجيني

تقنية التحرير الجيني تصل إلى
مرحلة التجارب اإلكلينيكية
آ
عدد من العالجات الجديدة على البشر.
تستعد الشركات االن الختبار ٍ
سارة ريردون

تتماثل الطفلة ذات العام الواحد ـ ليلى ريتشاردز ـ للشفاء
آ
االن من سرطان الدم ،وذلك بفضل تكنولوجيا التحرير
عدلَة ،مأخوذة من
الجيني ،التي َوفَّرت لها خاليا مناعية ُم َّ
شخص آخر.
تُعتبر تلك هي الحالة البشرية الثانية التي تستخدم
التحرير الجيني كعالج ،إذ استخدمت التقنية للمرة أ
االولى
في العام قبل الماضي في مرضى نقص المناعة البشرية.
ومن المخطَّط إجراء المزيد من التجارب المشابهة ،كما
تستعد الشركات الختبار طرق عالجية ،يتم فيها حقن أجزاء
من الحمض النووي ـ الذي يحمل شفرات إاالنزيمات الخاصة
االنسان.
بعملية التحرير الجيني ـ مباشرة في جسم إ
وبقيادة أخصائي المناعة ،وسيم قاسم ،الذي يعمل في
مستشفى جريت أورموند ستريت أ
لالطفال ـ التابعة أالمانة
الخدمات الصحية الوطنية بلندن ـ كان الفريق المعالج
لريتشاردز قد خطَّط لبدء تجربة الختبار أمان استخدام
شخصا مع بداية العام
تقنية التحرير الجيني في  10إلى ً 12
الحالي .وبمجرد أن وجد الباحثون أمامهم تلك الطفلة،
أ
خاصا
التي فشلت معها جميع العالجات االخرى ،طلبوا إذنًا ًّ
لتجربة العالج عليها .وبعد مرور عدة أشهر ،يقول قاسم إن
حالتها آ
االن تسير على ما يرام ،وقام الفريق بعرض الحالة
أ
في أكتوبر الماضي بأحد اجتماعات الجمعية االمريكية
أالمراض الدم في أورالندو بفلوريدا.
يتطلب أسلوب العالج الجديد أن يستخلص الباحثون
متبرع سليم ً
أوال ،ثم يتم
الخاليا التائية المناعية من ِّ
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االنزيمات التي
تعريضها إالنزيمات « ،»TALENsوهي من إ
طوره
الذي
ـ
تقطع الحمض النوويُ .ص ّمم هذا النظام
َّ
باحثو شركة «سيليكتي»  ،Cellectisومقرها باريس ـ بهدف
تبرع
تعطيل الجينات المناعية ،التي قد تُحفز خاليا ُ
الم ِّ
للهجوم حين تُحقَن في شخص آخر ،وكذلك تعديل
الجينات؛ لحماية الخاليا من أ
االدوية المضادة للسرطان.
يخضع بعدها المريض لعملية تدمير للجهاز المناعي
عدلة .وهذا النهج ال
الم َّ
لديه ،الذي يتم استبداله بالخاليا ُ
شافيا للمرض ،كما يقول قاسم ،بل إنه بمثابة
يُعتبر ً
عالجا ً
حيا ،حتى يعثر
ليبقى
المريض؛
فوقه
من
ر
ب
ع
ي
ًّ
«جسر»ُ ْ َ ،
مناسبة.
تائية
خاليا
لديه
متبرع،
ِ
على ِّ
نجاح عالج فيروس نقص المناعة البشرية

منهجا
اعتمد أول تطبيق لتقنية التحرير الجيني في إ
َ
االنسان ً
ً
مماثال .ففي العام قبل الماضي ،نشرت شركة
معمليا
ًّ
«سانجامو» للعلوم الحيوية Sangamo BioSciences
االكلينيكية التي
في ريتشموند بكاليفورنيا نتائج من تجربتها إ
مريضا بفيروس
جينيا لعالج ً 12
استخدمت فيها خاليا ُمعدلة ًّ
نقص المناعة البشرية (P. Tebas et al. N. Engl. J. Med.
ً .)370, 901–910; 2014
وبدال من استخدام إنزيمات
« ،»TALENsاستخدم الباحثون إنزيم نوكلييز أصابع الزنك
( – )ZFNقاطع الحمض النووي ،الذي يقوم بقطع الجين
المخصص لنوع من البروتين الموجود على الخاليا التائية
التي يستهدفها فيروس نقص المناعة البشرية ،وذلك إثر
عاود
إضافة إ
المستخلَص من المرضى؛ ثم َ
االنزيم للدم ُ
الفريق حقن تلك الخاليا في دم المرضى.
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ليلى ريتشاردز تتماثل للشفاء من سرطان الدم ،بعد حصولها على خاليا ُمعالَ َجة باإلنزيمات القاطعة للحمض النووي.

كانت النتائج المعلَنة إيجابية ،فقد ُشفي نصف المشاركين
في التجربة ،وسمح لهم بالتوقف عن تناول أ
االدوية المضادة
ُ
للفيروسات .وأخبرت شركة «سانجامو» دورية  Natureأنها
شخصا بهذا العالج.
قد عالجت بالفعل أكثر من 70
االخرى ،فمن أ
االمراض ً أ
أما بالنسبة إلى بعض أ
االكثر
منطقية أن يُ َع َّدل الجينوم داخل الجسم الحي ،إذا كانت
المستهدفة ً
مثال موجودة في عضو ،أو نوع من
الخاليا ُ
يصعب استخالصه .ففي دراسة ُعرضت في شهر
النسيج ُ
االكاديميات الوطنية أ
أكتوبر الماضي بأحد اجتماعات أ
االمريكية
للعلوم والهندسة والطب في واشنطن العاصمة ،أعلن
فيودور أورنُوف ـ كبير علماء شركة «سانجامو» ـ أن فريقه
قد قام بحقن خمسة عشر قر ًدا بفيروسات تحمل جينات
بشفرات إنزيم نوكلييز أصابع الزنك ،إضافةً إلى نُ َسخ طبيعية
من العامل التاسع ،وهو بروتين خاص بتجلط الدم ،يُن َتج في
الكبد ،ويتحور في المصابين بسيولة الدم «ب».
يقوم إنزيم نوكلييز أصابع الزنك بقطع الجينوم عند
الجزء الذي يحمل شفرة بروتين أ
االلبومين ـ الذي يُصنع
بكميات كبيرة في الكبد ـ ويتم إدماج نسخة سليمة من جين
العامل التاسع في ذاك المكان .ومن ثم ،بدأت القرود في
إنتاج المزيد من هذا العامل ،بحيث زادت مستوياته في
الدم بنسبة  .%10لذا ..يقول أورنوف إن موقع أ
االلبومين
مشب ًها إياه
قد يكون
موقعا ً
ً
جيدا إالدخال جينات أخرىِّ ،
بـ«منفذ  USBفي الجينوم البشري» (R. Sharma et al.
.)Blood 126, 1777–1784; 2015
وفي شهر سبتمبر الماضي ،أعطت لجنة معاهد الصحة
الوطنية أ
االمريكية ـ المسؤولة عن التصديق على جميع
عد ًال ـ الضوء
التجارب إاالكلينيكية التي تتضمن ً
حمضا نوويًّا ُم َّ
أ
االخضر؛ إالجراء تجارب للعالج بالعامل التاسع في البشر،
كما صرح أورنوف ..إال أنه يتوجب على شركة «سانجامو»
الحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء أ
االمريكية
ً
صرح أورنوف أن الشركة ستتقدم
أوال .وفي نوفمبر الماضيَّ ،
بطلب بحلول نهاية العام المنصرم ،على أن تبدأ التجارب
مع بداية العام الجديد .كما تخطِّط الشركة للتقدم بطلب
للحصول على تصريح بإجراء عدة تجارب أخرى للعالج
بالتحرير الجيني داخل الجسم الحي ،بما في ذلك عالجات
أالمراض الدم الوراثية ،كمرض اعتالل الهيموجلوبين ،ومرض
البيتا-ثاالسيميا.
أيضا للبداية في اختبار هذه الطريقة
كما يخطط آخرون ً
في البشر .ففي الثالث من نوفمبر الماضي ،قامت شركة
التكنولوجيا الحيوية الناشئة «إيديتاس ميديسين» Editas
 Midicineفي كمبريدج
«العالج هو «جسر»
بماساتشوستس بإعالن
َي ْعبُر من فوقه المريض؛ أنها تأمل في أن تبدأ في
تجارب التحرير الجيني
ل َيبقى حيًّا ،حتى يعثر
على مت ِّبرع ،لديه خاليا في الجسم الحي بحلول
عام  .2017وسوف يقوم
ِ
مناسبة».
تائية
الباحثون بحقن أجزاء
حمض نووي تحمل شفرة تقنية «كريسبر/كاس »9في أعين
المصابين بمرض نادر في شبكية العين ـ يُدعى «ك ُْم َنةُ ليبر
الخل ِْق َّية» ـ لتصحيح الجين الطافر.
ِ
إن العالجات التجريبية عامةً  ،سواء أكانت خارج ،أم
داخل الجسم الحي ،تحمل خطر التسبب في تقطعات
أو طفرات في أماكن أخرى في الجينوم ،إال أن التجارب
داخل الجسم الحي تتضمن مخاوف أخرى؛ إذ إن الناقل
الذي يوصل الحمض النووي يمكنه أن يبقى نشطًا في
أمور
الجسم لعدة سنوات بعد حقنه؛ ما قد يؤدي إلى ٍ
غير متوقَّعة ،مثل إثارة رد فعل مناعي ضد إنزيم تقطيع
الحمض النووي ..وهو ما يقلق عالم أ
االحياء فالدر
ِ
ُ ِ

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

حاليا
آرودا ،الذي يعمل بجامعة بنسلفانيا في فيالدلفيا ًّ
على استكشاف عالجات لمرض سيولة الدم ،تتضمن
العالج الجيني التقليدي .ومن جانبها ،صرحت شركة
دليال على مثل تلك آ
«سانجامو» بأنها لم تجد ً
االثار
الجانبية في دراساتها على الحيوانات .أما قاسم ،فيقول
إن التحديات أ
االخرى التي يتضمنها التحرير الجيني في
الجسم الحي تشمل التأكد من إتمام تحرير عدد كاف من

ستهدفة ،وإن الناقل يوصل حمولته إلى المكان
الم َ
الخاليا ُ
الصحيح في الجسم.
إن قائمة أ
االمراض التي قد يسهم التحرير الجيني في
الجسم الحي في عالجها تتزايد .وفي اجتماع أُقيم حول
علم أ
االحياء التخليقي في شهر إبريل الماضي ،عرض
مهندس الطب الحيوي ،تشارلز جيرزباخ ـ من جامعة ديوك
في دورهام بكارولينا الشمالية ـ دراسة أُجريت على فئران

ESPEN RASMUSSEN/PANOS

يمكن أن تحصل الحواجز المانعة للفيضانات في بنجالديش على تمويل من صندوق األمم المتحدة للمناخ.

بيئة

صندوق المناخ األخضر
يواجه عاصفة من االنتقادات

االولى من مشروعات المساعدات تثير المخاوف بشأن إدارة أ
الدفعة أ
المخصصة
االموال
َّ
للدول النامية.
سانجي كومار

تُثار أسئلة ُم ِل َّحة وكبيرة بشأن إدارة المشروعات التي يشرف
عليها صندوق أ
االمم المتحدة ،والتي يُفترض فيها أن
تكرس مليارات الدوالرات لمساعدة الدول النامية على
ِّ
التكيف مع التغير المناخي ،وعلى إبطاء وتيرته.
وقد تم إنشاء صندوق المناخ أ
االخضر  GCFأثناء
محادثات أ
االمم المتحدة ،التي انعقدت في كانكون

بالمكسيك ،قبل خمسة أعوام مضت .وتنظر الدول
النامية إلى هذا الصندوق باعتباره محط آمالها فيما يخص
العون المالي؛ لمجابهة االحتباس الحراري.
وهذا الصندوق ـ الذي يديره فريق عمل صغير في

إنتشون بكوريا الجنوبية ـ يجد صعوبة في استقطاب
أ
االموال من الدول الغنية .وعلى الرغم من قيامه
أ
بالمصادقة على الدفعة االولى من المساعدات في 6
نوفمبر الماضي في االجتماع الذي انعقد في ليفينجستون
بزامبيا ،إال أن المراقبين ساورهم القلق بشأن كونها خطوة
متعجلة ،استبقت محادثات المناخ العالمية التي أقيمت
في باريس في ديسمبر.
يقول براندن وو ،محلل السياسات والمسؤول عن
المساعدات الخاصة بالمناخ في المنظمة غير الحكومية،
المعروفة باسم «أكشن ايد»  ،ActionAidومقرها في
واشنطن العاصمة ،الذي شارك في اجتماع زامبيا« :نحن
قلقون من غياب الضمانات االجتماعية والبيئية ،وآليات
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تحمل طفرة مسؤولة عن مرض الضمور العضلي .فمع حقْن
االنزيم القاطع
الفريق البحثي لناقل فيروسي يحمل شفرة إ
للحمض النووي في عضالت الفئران ،حدث تصحيح في
الجين في حوالي  %20من الخاليا العضلية ،وهي نسبة
كافية لتحسن نغمة العضلة وقوتها بشكل جوهري .ويضيف
جيرزباخ« :أعتقد أن التجارب في الجسم الحي ستتصدر
الموجة القادمة في مجال التحرير الجيني»■ .

المحاسبة والشفافية ،ومن عدم إطالعنا على تفاصيل
العمليات االستشارية».
أوصت اتفاقية كانكون بأن يصل مجموع المساعدات
المناخية إلى  100مليار دوالر بحلول عام  ،2020إال أنه
لم يتم توضيح كيفية الموازنة بين أ
االموال التي سوف يتم
أ
جمعها من الجهات الخاصة والعامة ،ومقدار االموال التي
ْ
ينبغي أن تمر عبر صندوق المناخ أ
االخضر.
وفي مضمار تمويل المشروعات ذات الصلة بالمناخ ،ال
يلعب صندوق المناخ أ
االخضر سوى دور ضئيل .وإذا ما
وضعنا في الحسبان تمويل مشروعات الطاقة المتجددة،
ورفع كفاءة الطاقة ،لوجدنا أنه يتم سلفًا توزيع مئات
المليارات من الدوالرات حول العالم كل عام ،وذلك
حسب مبادرة السياسات المناخية ،وهي مؤسسة عالمية
أالبحاث السياسات .ورغم ما سبق ..يظل صندوق المناخ
أ
االخضر أكبر صندوق تمويل عمومي عالمي للمشروعات
ذات الصلة بالمناخ.
كان الهدف الرئيس لهذا الصندوق هو جمع 10
مليارات دوالر ،قبل أن يشرع في توزيع الدفعات المالية،
التي يهدف إلى تقسيمها بصورة متكافئة بين مشروعات
تخفيف وطأة التغير المناخي ،والمشروعات أ
االخرى التي
تستهدف التكيف مع آثار هذا التغير .وبحلول شهر أكتوبر
 ،2015تسلَّم هذا الصندوق وعو ًدا بتمويالت ،تصل
قيمتها إلى  10.2مليار دوالر ،خفَّضت تباينات أسعار
العمالت العالمية قيمتها إلى  9.1مليار دوالر ،إال أنه
لم يتم االتفاق بصورة رسمية إال على مبلغ  5.83مليار
فعليا إال  852مليون
دوالر ،لم يتسلم منها الصندوق
دوالر .وتعد الواليات المتحدة الغائب ًّ أ
االكبر في قائمة
َُ ّ
الدول المانحة؛ إذ وعدت أثناء العام الماضي بتقديم 3
مليارات دوالر ،إال إنها لم توقِّع بعد على االتفاقية التي
س ُت ِودع بموجبها هذا المبلغ.
يقول ديباك داسجوبتا ،عا ِلم االقتصاد ،الذي يمثل
الهند في مجلس إدارة صندوق المناخ أ
االخضر ذي
أ
أ
عضوا« :إذا استمر سير االمور على
االربعة والعشرين
ً
هذا المنوال؛ فلن نستطيع فعل الكثير» .وتكلفة تمويل
مقترحات المشروعات التي تمت الموافقة عليها في زامبيا
( 168مليون دوالر لثماني مشروعات مناخية) ال تمثل سوى
«مبلغ ضئيل» ،حسب قوله .وتشمل هذه المشروعات،
التي تمت المصادقة عليها :برنامجا لتعزيز صمود أ
االراضي
ً
مقاومة للتأثيرات المناخية
الرطبة في بيرو ،وبنية تحتية ِ
في بنجالديش ،ومشرو ًعا للسندات المالية الخضراء،
لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة في أمريكا الالتينية
وفي منطقة الكاريبي ،إال أن سبعة من هذه المشروعات
لن تتسلم أ
االموال المخصصة لها ،إال بعد استيفائها
الشتراطات محددة.
قد تتردد الدول المتقدمة في تحويل أ
االموال إلى هذا
الصندوق ،حسب قول تيمونز روبرتس ،الذي يدرس
التغير المناخي والتنمية االقتصادية في جامعة براون
في بروفيدانس ،رود آيالند .ويتابع بقوله« :تعتقد
الطبعة العربية |
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء

الدول النامية وكثير من المنظمات غير الحكومية أن
التمويل ينبغي أن يمر عبر صندوق المناخ أ
االخضر ،إال
دائما ما كانت تدافع عن قدرتها على
أن
الدول المانحة ً
نقل أ
االموال عبر القنوات الخاضعة لتحكمها ،سواء عن
طريق الوكاالت الثنائية ـ مثل الوكالة أ
االمريكية للتنمية
الدولية ‹ ›USAIDـ أم عبر المشروعات المخصصة لهذا
القطاع في البنك الدولي».
غياب الشفافية

هناك مخاوف أخرى حول كيفية إدارة صندوق المناخ
أ
االخضر ،حسب قول وو ،الذي حضر اجتماع زامبيا بصفة
«مراقب من المجتمع المدني» .يتخوف وو على سبيل
المثال من عدم استقصاء آراء السكان على نحو مالئم،
قبل الموافقة على مبلغ  6.2مليون دوالر لبرنامج أ
االراضي
الرطبة في بيرو .تقول وثائق الصندوق إن هذا االستقصاء
ًّ
مستقال
تأكيدا
تم بالفعل ،إال أن الصندوق ال يقدم
ً
لدعاويه بخصوص هذا المشروع ،أو غيره من المشروعات
المماثلة ،حسب قول أندريا رودريجز أوسونا ،التي تعمل
في مدينة مكسيكو في منظمة غير ربحية ،معنية بالقانون
البيئي ،تدعى الجمعية أ
االمريكية المشتركة للدفاع البيئي
ُ
أيضا في زامبيا.
« ،»AIDAوكانت حاضرة ً
هذا ..وصندوق المناخ أ
االخضر ليس شفافًا في
تعامالته ،حسبما تضيف رودريجز أوسونا .وتوضح« :ليس
لدى هذه المؤسسة سياسة لالإفصاح عن المعلومات ،كما

أنها تخلو من آليات المحاسبة .ورغم كل هذا ..يقوم
مجلس الصندوق بالمصادقة على تمويل المشروعات».
فعلى سبيل المثال ..ال يتوفر من المعلومات عن
المشروعات الثمانية التي تمت الموافقة عليها في اجتماع
المقترحات (المشروعان اللذان
المجلس ،إال وثائق
َ
قدمهما القطاع الخاص ،ال يتوفر أالي منهما سوى ملخص
َّ
للمقترح) .يقول وو« :هذه الوثائق المتاحة ال يمكن
َ
اعتبارها ـ في واقع أ
االمر ـ مصادر حيادية للمعلومات التي
يمكن على أساسها تقييم ميزات المشروعات ،أو آثارها
السلبية المحتملة» .ولم يتم الكشف عن المراجعات
التي تم إجراؤها لتقييم المشروعات ،سواء منها ما تم
بواسطة مجلس الصندوق ،أم ما أعدته لجان استشارية
االجابة
مستقلة ،كما أخفق مسؤولو الصندوق ِمر ًارا في إ
على أ
االسئلة التي طرحتها عليهم دورية  Natureأثناء
إعداد هذا المقال.
يرى البعض أن ثمة مشكلة شائكة أخرى ،لك َْون تحويل
الصندوق أالمواله يتم ـ في أ
االساس ـ عن طريق منظمات
عالمية ،مثل البنوك الخاصة ،والمصارف متعددة
االطراف ،مثل البنك الدولي ،والبنك أ
أ
االلمانيً ،
بدال من

ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﻣﻦ دورﻳـــــﺔ Nature

nature.com/parisclimate

تحويل أ
االموال بصورة مباشرة إلى المؤسسات المعنية
بإقامة المشروعات في الدول النامية.
لم يزل صندوق المناخ أ
االخضر مؤسسة حديثة العهد،
كما أن طاقمه من العاملين غير مكتمل ،حسب قول
رودريجز أوسونا ،التي تضيف أن المراقبين يأملون في
أن تكون َّكل هذه أ
االمور المقلقة مجرد مشكالت عابرة،
تفرضها حداثة سن المؤسسة .وتَ ِعد المديرة التنفيذية
للصندوق ،هيال شيخروهو ،بأن «هناك الكثير من
المشروعات التي يتم العمل عليها».
هناك الكثير من المزاعم بشأن رفع الدول الغنية
لمستوى تمويلها العام للمشروعات المناخية ،إال أن
الخبراء يقولون إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه
أ
االموال جديدة ،أم أنها محض تبرعات ،تمت إعادة
توجيها من مواضع أخرى ،من قبيل صناديق العون
التنموي للدول النامية .تقول باربارا بوخنر ،التي تقود
برنامج التمويل العالمي لمبادرة السياسات المناخية في
فينيسيا ،إيطاليا« :لم يتم بعد االتفاق على تعريف
أ
لالموال الجديدة».
هناك شيء واحد أكيد ،حسب قول بوخنر ،وهو
أن مجموع أ
االموال المخصصة لمشروعات الطاقة
النظيفة ،وللتكيف مع وطأة التغير المناخي ،والتقليل
منها ،تقل بدرجة كبيرة عن االحتياجات الفعلية .تقول
بوخنر« :نحتاج إلى تريليونات الدوالرات ،ال إلى مليارات
الدوالرات فقط»■ .

علم الفلك

استقالة رئيس مرصد «أريسيبو»،
بعد خالف على التمويل
بعد فترة طويلة قضاها كممثل للمرصد ،يزيد أمر رحيل رئيس «أريسيبو» من مأساة التليسكوب الالسلكي ،الذي يمر بأزمة مالية.
تريسي واتسون

بلهجة ساخرة ..يصف الفيزيائي روبرت كير أولى بوادر
المشكلة بتسميتها «هدوء إشعاعي» ..فبعد أربعة أعوام
قضاها كمدير لمرصد «أريسيبو»  Areciboـ وهو مقر
أكبر تليسكوب إشعاعي في العالم ذي طبق واحد ـ يقول
كير إنه وجد نفسه فجأة خارج الدائرة؛ وتَ َوقَّف مسؤولو
التواصل في كل من مؤسسة العلوم الوطنية أ
االمريكية
« »NSFـ المالكة للمرصد ـ ومعهد ستانفورد الدولي
أ
لالبحاث « »SRI Internationalـ متعهد إدارة المرصد
االلكترونية ،ومكالماته الهاتفية.
ـ عن الرد على رسائله إ
وبعد شهر من الهدوءُ ،ج ِّرد كير من دوره كباحث رئيس
بالمرصد .وبعد ذلك بفترة قصيرة ،استقال من منصبه
آ
االخر كمدير للعمليات.
يُ ْر ِجع كير أمر مغادرته المرصد إلى خالف دار حول احتمال
تحقيق مرصد «أريسيبو» في بورتوريكو إاليرادات غير متوقَّعة؛
إذ انتقد في أواخر شهر يوليو الماضي مؤسسة العلوم الوطنية
أ
االمريكية عل ًنا ،لتخطيطها لقطع إسهاماتها الداعمة للمرصد،
إذا ما قام بتلقِّي أموال ،نظير المساعدة في مسح خاص
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للبحث عن عالمات لحضارات ذكية في الفضاء الخارجي ،إال
صرحوا بأن مزاعم كير غير دقيقة ،وأن
أن مسئوولي المؤسسة ّ
اتصاالت المؤسسة معه لم تتوقف قط.
عتبر بعض مراقبي المرصد أن
وأيًّا كانت الحقيقة ،يَ ِ
خروج كير منه هو خسارة سيئة التوقيت لتلك المنشأة
العلمية ذات التاريخ الحافل ،المهددة ماليا آ
االن ،التي
َّ
ًّ
ً
ضبابيا.
مستقبال
تواجه
ًّ
يقول مايكل نوالن ،وهو مدير سابق للمرصد ،ويعمل
حاليا بجامعة أريزونا في توكسون« :يجب على شخص ما
أن ًّيحاول بجد حل أ
االمر .كان بوب هو ذلك الشخص..
وبدونه ،ال أدري ما هي خطّتهم».
تتناسب الزوبعة المثارة حول رحيل كير مع حجم المرصد
ذي الطبق العاكس ،الذي يبلغ قطره  305أمتار ،كما أنه
التليسكوب االشعاعي أ
االكثر حساسية في العالم .فقد كان
إ
ثنائيا في
ا
نابض
ا
نجم
اكتشفوا
من
أول
هم
هناك
الباحثون
ً
ً
ًّ
عام  ،1974حصل على جائزة «نوبل» في عام  ،1993كما
اكتشفوا كذلك ّأول الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية.
عاما من بدء العمليات في المرصد،
واليوم ،بعد ً 52
ال يزال «أريسيبو» هو أحد التليسكوبات التي يستخدمها

العالم؛ من أجل نظرة أقرب على الكويكبات ذات الخطورة
المحتملة .وتبقى المنشأة أداة رئيسة لدراسة النجوم
َ
النابضة ،والطبقة العليا من غالف أ
االرض الجوي.
وبرغم أمجاده الماضية ،وقدراته الحالية ،قد ال ينجو
المرصد ،حيث إن مؤسسة العلوم الوطنية أ
االمريكية،
التي توفر ثلثي الميزانية السنوية له ـ البالغة  12مليون
دوالر أمريكي ـ تحتاج إلى أموال؛ لبناء وتشغيل تليسكوبات
جديدة ،لها أولوية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الفلكي،
االجمالي الكبير ،الذي هو قيد
مثل تليسكوب المسح إ
االنشاء في شيلي .لذا ..ففي عام  ،2006أوصت لجنة
إ
خبراء بأن تغلق المؤسسة مرصد أريسبو ،ما لم يتم
ممول آخر .وبرغم أن وكالة «ناسا» بدأت ضخ
العثور على ِّ
منذ خمسة أعوام ،وهي آ
أ
االن تسهم بمبلغ
االموال فيه
آ
 3.7مليون دوالر سنويًّا؛ إال أنه حتى االن لم يَ ْع ِرض أحد
فعليا التكفل بباقي المصروفات .وفي الوقت نفسه ،تواجه
ًّ
مؤسسة العلوم الوطنية أ
االمريكية ضغطًا؛ لالإ بقاء على
تمول تليسكوبات جديدة .وحذَّ ر
تدفق أموال المنح ،بينما ِّ
تقرير ـ وضعه خبير في عام  2012ـ من أنه ما لم تخفِّض
المؤسسة المبالغ التي تنفقها على المنشآت الكبيرة ،مثل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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مرصد «أريسيبو» في بورتوريكو تحيط به مشاكل التمويل.
JAY M. PASACHOFF/SCIENCE FACTION/CORBIS

هذا المرصد ،فقد تقل المنح البحثية الممنوحة لعلماء
الفلك إلى ُع ْشر العدد الحالي.
وكأحد أبطال المرصد المعروفين ،شغل كير منصب
المدير التنفيذي له من عام  ،2007حتى عام ،2008
دور ّي مدير العمليات،
العبا َ
ثم عاد إليه في عام ً ،2011
والباحث الرئيس في ٍآن واحد .وأثناء تلك الفترة ،ازدادت
المقدمة الستخدامات المرصد ،كما يقول،
االقتراحات
َّ
وأُعيد بناء نظام لدراسة الغالف المتأين ،باستخدام
االشعاعية عالية التردد ،إال أن تخفيض الميزانية
الموجات إ
دفع المرصد منذ عشر سنوات إلى تسريح حوالي  %20من
العاملين به .وتعاني المنشأة آ
االن من حالة «ركود» ،على
حد قول أليكس فولشتزان ،عا ِلم الفلك المتخصص في
االشعاعية بجامعة والية بنسلفانيا في يونيفرسيتي
الموجات إ
بارك ،الذي قام باستخدام المرصد في عام  1991للكشف
ـ أالول مرة ـ عن كواكب خارج المجموعة الشمسية.
حقَّق كير ـ وهو عالم فيزياء متخصص في الطبقة
العليا من الغالف الجوي ـ أفضل ما يمكن تحقيقه
والمحبطة ،على حد قول الزمالء
من وظيفته الصعبة
ِ
والمستخدمين« .اهتم بوب بالمرصد ً
فعال ،وأراد حقًّا
أن يجد طريقة إالنجاحه» ،كما تقول إلين هويل ،العالمة
المختصة بالكواكب في جامعة أريزونا ،التي عملت هي
وزوجها مايكل نوالن كباح َثين بالمرصد ،حتى فصل
الصيف المنصرم.
محتمل
ذ
منق
المشهد
في
ظهر
الوقت،
وحول ذلك
ِ
َ
للمرصد ،هو الملياردير الروسي يوري ميلنر ،صاحب
مشروع «بريكثرو ليسن»  ،Breakthrough Listenالذي
يمول مجهودات بتكلفة تبلغ  100مليون دوالر ،للبحث عن
حضارات ذكية في الفضاء الخارجي ،والذي أراد االستعانة
به ،إال أن كير يقول إن مسؤولي مؤسسة العلوم الوطنية
أ
االمريكية أخبروه بأنه إذا حصل المرصد على تمويل من
مشروع «بريكثرو»؛ سيقل تمويلهم بمقدار المبلغ نفسه.
وحول ذلك ..نُشر تصريح غاضب لكير ،في مقال صدر
«ساينتيفك
في يوم  29من شهر يوليو الماضي في دورية
ِ
أميريكان» ،بأن المؤسسة قد وضعت المرصد في مأزق
«غير أخالقي» ،يقول« :ارفض أموال مشروع ‹بريكثرو›،
أو اقبلها؛ واخسر دوالرات المؤسسة».
أما المسؤولون بالمؤسسة ،فيقولون إن أ
االمر لم يكن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كذلك« .كان من المتوقع أن تحدث معادلة ما ،إذ إن هذا
الوضع سيبعد التليسكوب لبعض الوقت عن العلوم
أ
االخرى» ،حسب قول مدير قسم الفلك في المؤسسة جيم
تقرر بعد ما إذا كان
أولفيستاد ،إال أنه يقول إن المؤسسة لم ِّ
التمويل المعروض من المشروع سيرافقه خفض معادل ،أم
لن يُخفض التمويل مطلقًا .ويضيف ً
قائال إنه تم إخبار ّكل من
كير ،ومعهد ستانفورد الدولي أ
لالبحاث بذلك مر ًارا وتكر ًارا.
انقطاع االتصال

تقريبا
بعد نشر المقال ،حسب قول كير ،توقَّف التواصل ً
تماما بينه وبين رؤسائه في معهد ستانفورد الدولي ،وكذلك
ً
مسؤولي مؤسسة العلوم الوطنية أ
االمريكية .وبعد مرور
االلكتروني ،تبلِّغه بأنه لم
شهر ،تلقَّى رسالة عبر البريد إ
يعد الباحث الرئيس للمرصد .أَ ْش َع َرتْه الرسالة بالعجز؛ فقرر
أيضا .ولم يندم على
التنحي عن منصبه كمدير للعمليات ً
تصريحاته في النهاية ،لكنه يقول« :يؤسفني بالتأكيد أنني
لم أعد الممثل الرئيس للمرصد».
وال تزال المؤسسة تؤكد على أن التواصل مع كير استمر
أقر كير بأن المكالمات الهاتفية الدورية
بشكل عادي ،كما َّ
بينه وبينهم لم تتوقف .وأحالت المؤسسة أسئلة أخرى
حول فترة تولِّي كير لمنصبه إلى رؤسائه السابقين ،الذين
رفضوا الرد قائلين إنهم ال يناقشون شؤون الموظفين.
وبمجرد أن أخلَى كير مكتبه ،دعت المؤسسة ـ من
خالل خطاب ودود ـ إلى تقديم اقتراحات إالدارة المرصد،
مخفضا بشكل كبير
ماليا
ً
وبالتحديد أفكار «تتضمن التز ًاما أ ًّ
االمريكية» ،كما تقول إنها
من مؤسسة العلوم الوطنية
تستعرض آ
االن ما إذا كانت ستستمر في دعم المنشأة،
أم الّ .أما كير ،الذي عمل على إيجاد جهات خاصة إالدارة
وتمويل المرصد ،فيقول إنه ال يزال يأمل في أن يظهر
ائتالف مكون من جامعات ومؤسسات؛ إالنقاذ المنشأة،
إال أن البعض آ
االخر أقل ً
تفاؤال ..فنوالن يقول إن الجهود
المبذولة إاليجاد متبرع خارجي تجري منذ زمن ،لكن دون
جدوى .ويمكن توقُّع أن يدفع المستخدمون ً
أمواال مقابل
أوقات استخدامهم للتليسكوب ،لكن «يجب على أحد ما
تمويل العمليات أ
االساسية الالزمة ،كالحفاظ على الهيكل
المعدني الكبير من السقوط من السماء ً
مثال ..وهذا هو
ما يجده الجميع مكلفًا للغاية»■ .
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ﺗﺤﻘيﻘﺎت أﺧبـــــــــــﺎر

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﺤﺪ؛
ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﻨﺎخ اﻷرض؟

رﻳﺘﺸﺎرد ﻣﻮﻧﺎﺳﺘﺮﻳﺴﻜﻲ،
وﻧِﻚ ﺳﻮﺳﺎﻧﻴﺲ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
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Published in the 26 November issue of Nature and available free online
Ovarian cancer is the seventh most common cancer worldwide and one of
the hardest to treat. As this Nature Outline and animation show, this is largely
because many tumours develop resistance to first-line treatment: platinum-based
chemotherapy. The good news is that experimental therapies in development could
help to deliver a knockout blow to the deadly tumours.
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تاريخ زمالء مبتدئون أقل شهرة ساعدوا
ِآينشتاين في بلورة النظرية النسبية العامة
ص41 .

تـعـليــقـات

كريسبر هيئات استشارية متنوعة،
ومنظمات علمية ووكاالت تمويل تتمهل
بشأن تحرير الجينوم البشري ص44 .

االستدامة خمسة كتب من أ
االعمال
أ
الكالسيكية تطرح مسألة االستدامة الول
مرة ،باعتبارها قضية عامة ص49 .

تأبين ريتشارد هك ،عا ِلم الكيمياء
الحفْز
العضوية ،وأبحاثه في مجال َ
باستخدام مركّبات البالديوم ص54 .

ILLUSTRATION BY DAVID PARKINS

مـا وراء المباحثــات

يناقش ديفيد فيكتور ،وجيمس ليب بدء المساعي الحقيقية إالزالة الكربون،
عقب توقيع المعاهدة في مؤتمر باريس بشأن المناخ.
بعد سنوات من الفشل ن ي� صياغة اتفاقيات عالمية
يحسن مؤتمر
بشأن ي
التغ� المناخي ،كان من المتوقع أن ِّ
أ
االمم المتحدة بشأن المناخ ـ الذي انعقد ن ي� باريس ـ من
الوضع الراهن .وكان من المتوقع اعتماد النص التطبيقي
الذي صاغه الدبلوماسيون ،وال ِت نْ�ام ش
ال�كات والجماعات
البيئية المشمولة بهذه العملية بتطبيق آليات جديدة
يغ� مسبوقة.
هذا ..وتقوم الحكومات ،ومصارف التنمية،
والمؤسسات ،بجمع ت�عات؛ لمساعدة البلدان أ
اال شك�
ب
للتغ�
فقرا ،مقابل خفض االنبعاثات ،واالستعداد
ي
ً
االمر الذي شكَّل نقطة الخالف أ
المناخي ،1وهو أ
االساسية
ن ي� عام  2009ن ي� مؤتمر المناخ الشامل السابق ،الذي
انعقد ن� كوبنهاجن ،والذي اخ ُتتم بحالة من ن
الفو�.
ي
أعدت أ
االمم المتحدة والمضيفون الفرنسيون
وقد َّ
معا.
جدول أعمال
متطورا؛ لتضافر كل هذه الجهود ً
ً

كما تحدث رجال الدين ش
التغ� المناخي
بك�ة عن مخاطر ي
يغ� المراقَب.
أ
المب�ة الناتجة عن اجتماعات
سوف تعمل االخبار ش ِّ
مؤتمر باريس عىل بناء الثقة ،وهو العنرص الحاسم
ن ي� التعاون الدوىل الفعال .وسوف تؤسس ش
ال�كات
ي
معدل
والحكومات استثماراتها المستقبلية عىل أساس َّ
أقل لالنبعاثات ،وذلك عندما يعتقد أن آ
االخرين
ُ
سيفعلون بالمثل .2وستثبت المعاهدة مدى قابلية
تطبيق النموذج التصاعدي المرن لدبلوماسية المناخ،
ت
ال� تتكيف مع القدرات
وذلك ً
تبعا للتعهدات الوطنية ي

ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﻣﻦ دورﻳـــــﺔ Nature

nature.com/parisclimate

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ومعاي� التفضيل المختلفة .وعىل النقيض من ذلك..
ي
طالبت أ
االهداف والجداول الزمنية الصارمة بل�وتوكول
كيوتو بتقليل البواعث العالمية.
مع ذلك ..ال بد من وجود ق َْدر من االعتدال ،حيث
أضحت المعاهدات متاحة آ
ين
الدبلوماسي�
االن فقط ،أالن
يؤجلون المشكالت الشائكة ،مثل كيفية محاسبة الدول
المسؤولة ،كما قد يخبو بريق مسألة شإ�اك قطاع أ
االعمال
آ
ن� أ
االمر عندما يقل تسليط الضوء عىل المسألة .واالن،
ي
بات من المحتمل ظهور أخبار جيدة عن تمويل المناخ،
نظرا إىل الغموض الذي يهيمن عىل دمج التمويل العام
ً
ـ الذي تصعب تعبئته ،وكذلك يصعب إنفاقه بفعالية
وف�ا ،ولكن ن ي� معظم
ـ بالتمويل الخاص ،الذي يُ ب
عت� ي ً
االحيان يندر أن يركز عىل أ
أ
االهداف العالمية.
يعتمد نجاح مؤتمر باريس عىل نتائجه ،وما سيعقبها
ين
الدبلوماسي� عمل
بعد ذلك .وسوف يتوجب عىل
الطبعة العربية |
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تـعـليــقات

الكث� ت
ح� عام  ،2020حيث إن االتفاقات الرئيسة
ي
تأث�ها الكامل .ويجب أن ينتقل المجتمع
سوف تفرض ي
المد� ـ وال سيما قطاع أ
ن
االعمال ـ من تقديم الوعود
ي
فعليا .كما يتوجب عىل
الجريئة إىل خفض أاالنبعاثات ًّ
االعمال التأسيس واالستثمار ن ي� آليات
الحكومات وقطاع
المراجعة والمساءلة ،وذلك للتأكيد عىل حفاظهم عىل
تن
ال�اماتهم ،وهو المجال الذي تلعب المنظمات يغ�
حاسما فيه .ويجب أن يتابع العلماء
دورا
ً
الحكومية ً
أ
ش
المبا�ة بصناعة السياساتً ،
فضال
االبحاث ذات الصلة
أ
وتأث�اته.
التغ� المناخي ي
عن تقييم االسباب الكامنة وراء ي
إشراك قطاع األعمال

يكمن التحدي أ
اال شك� أهمية ن ي� الحفاظ عىل مشاركة قطاع
أ
ت
ن
االعمال .فمن السهل عىل ش
ال�كات أن تَ ِعد بال�امات
عندما تراقبها وسائل إاالعالم العالمية والقادة السياسيون.
ن
ت
ال� ستؤدي فيها
ومن الصعب تنفيذ
ي
التغي�ات ي� الحالة ن ي
المنافسة الحادة إىل المخاطرة باالستثمار ي� تكنولوجيات
وتطبيقات ش
أك� تكلفة ،ولكن أقل تلوي ًثا للبيئة.
ت
ال� تقدمها ش�كات عديدة وحكومات،
تُ ب
عت� التعهدات ي
الغابات ،هي المثال أ
االبرز عىل شإ�اك
للحد من إزالة
ّ
قطاع أ
االعمال ،3حيث إنه ن ي� عام  2010أعلن منتدى السلع
أك� تجار التجزئة ،ش
و�كات
االستهالكية ـ الذي يضم ب
المنتجات االستهالكية ـ أن أعضاءه سيستبعدون إزالة
الغابات من سالسل التوريد الخاصة بهم ،وال سيما
االبقار ،أ
زيت النخيل ،وفول الصويا ،ولحم أ
واالخشاب،
واللب .وقد اتبعت ش
أك� من  300ش�كة هذا االتفاق (انظر:
والم َص ِّنعون
 .)www.supply-change.orgكما وعد التجار ُ
ن
ت
ال� تمثل نصف
الرائدون لزيت النخيل ي� إندونيسيا ـ ي
إمدادات العالم من هذا الزيت ـ بوقف إزالة الغابات
أ
4
ن
ساس
ا� الخث  .ويُ ب
عت� زيت النخيل نالسبب اال ي
نوأر ي
ت
ال� شن�ت الضباب الخانق ي� المنطقة منذ
ي� الحرائق ن ي
الما� ،حيث ألحق ن
الرصر ش
بأك� من  40مليون
أغسطس
ي
شخص ،وتَ َس َّبب ن ي� انبعاثات يومية من الغازات الدفيئة،
ت
ال� تُط ِْلقها الواليات المتحدة.
تفوق تلك ي
تغي�ات
ال يمكن ضمان أن تؤدي هذه التعهدات إىل ي
دائمة ن ي� سالسل التوريد المعقدة ،بد ًءا من كيفية إدارة
أ
ً
وصوال إىل المنتجات
ومرورا بإنتاج الزيت،
االرض،
ً
وحاليا ،هناك دالئل عىل وجود مشكالت
االستهالكية.
ًّ
ال�كات بأن تصبح ش
بالفعل ،حيث تتعهد غالبية ش
أك�
استدامة عند وجود ضغط عليها من المنظمات يغ�
الحكومية .5وقد َّ
توىل أحدنا  -جيمس ليب  -قيادة
ال�ية لمدة تسع سنوات،
الصندوق العالمي للحياة ب
وخالل هذه ت
الف�ة كان للمنظمة إسهامات محورية ن ي�
وتخ� ش
ش
ال�كات من رد فعل
الكث� من هذه الجهود.
ي
6
بتدم� البيئة
منتجاتها
تبطت
المستهلك ،ن ي� حال ار
ي
(انظر .)go.nature.com/5l8yjm :وعقب اجتماعات
ين
التغي�ات
التنفيذي� تفعيل
باريس ،يجب عىل الرؤساء
ي
ن ي� صفوف منظماتهم ومورديهم؛ ويجب عىل المنظمات
ال�كات؛ ي ن
يغ� الحكومية التعاون مع ش
لتأم� إصالحات
أوسع ن ي� البلدان الرئيسة المنتجة.
االنتاجية
يتطلب تحويل كل الصناعات إىل النماذج إ
أ
اال شك� استدامةً وجود تعاون ي ن
ب� الحكومة ،وقطاع
أ
ن
المد� .وال بد من وضع قيود جديدة
االعمال ،والمجتمع
ي
عىل الحوافز االقتصادية ،بحيث ال تستطيع أي ش�كة أن
ن
ن
تدم� الغابات ،عىل
تستفيد منها ي� حالة استمرارها ي� ي
تبعا للبلد والمكان،
سبيل المثال .وسوف تتنوع الحلولً ،
لكن الحلول العامة ستنطوي عىل القرارات أ
االفضل ـ
ن أ
واالدارة
القوان� واالنظمة المالية ،وحقوق الملكية إ
ي
| 40
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العامة ،واالستثمار ن ي� مساعدة البلدان والمجتمعات
ين ت
ال� ستساعد ن ي� تحقيق االنتقال إىل
وصغار
المنتج� ـ ي
االستدامة.
ال�ازيل ما يمكن فعله ن ي� هذا الصدد،
وقد أظهرت ب
حيث إنه ن� ت
الف�ة الممتدة ي ن
ب� عامي  1995و 2005بلغ
ي
أ
ن
ن
حواىل
متوسط إزالة الغابات ي� منطقة االمازون ي� بال�ازيل ي
ت
كيلوم� مربع سنويًّا ،وهو ما يقارب مساحة
19,500
إ�ائيل .7وبحلول عام  ،2012انخفض ذاك المعدل
بنسبة  ،%70بالرغم من ازدهار إنتاج اللحم البقري وفول
التداب� التالية:
الصويا ،حيث تم تطبيق مجموعة من
ي
تم ربط ت ن
ال�امات ش
ال�كات
ين
بالقوان� أالصارمة ،وربط «من السهل
المراقبة باالقمار الصناعية ،على الشركات
وفرض
إج نراءات صارمة أن َت ِعد بالتزامات
لتنفيذ ت
وفرض
امات،
االل�
عندما تراقبها
قيود عىل الحصول عىل وسائل اإلعالم
أ
االموال بالنسبة إىل المزارع
الواقعة ن� منطقة َذات العالمية والقادة
معدل إز يالة عال للغابات ،السياسيون».
َّ
ٍ
وإنشاء المناطق المحمية،
ين
وتحس� أمور حيازة
والحفاظ عىل المحميات المحلية،
أ
االر نا� وإدارتها .وقد عملت الحكومة االتحادية �ن
ي
ي
أ
ال�ازيل بشكل وثيق مع مص ِّنعي لحوم االبقار وفول
ب
ين
الصويا ،والمنظمات يغ� الحكومية ،ش
الدولي�.
وال�كاء
فعىل سبيل المثال ..ن� عام  2008ال ت َ ن َْ� َمت ن
ال�ويج َبم ْنح
ي
لل�ازيل ،أالنها أرادت أن
يقدر بمليار دوالر
أمريك ب
ما َّ
ي
عالميا .وبالرغم
الغابات
لحماية
جديدة
عملية
ًا
ق
طر
تثبت
ًّ
ال�ازيل ضعيفًا ،حيث ازدادت
م
تقد
ال
ز
ي
ال
ذلك..
من
ُّ ب
نسبة إزالة الغابات ن� منطقة أ
االمازون عىل مدى الثمانية
ي
ش
شهرا الماضية.
ع� ً
بغض النظر عن موضوع إزالة الغابات ،فقد بات
مشو ًشا.
موضوع ال ِت ن َْ�ام الصناعة
ّ
بالحد من االنبعاثات َّ
تتسبب �ن
ال�كات والحكومات ،ال�ت
ع�ات ش
وتعهدت ش
ي
ي
إطالق  %40من غاز الميثان المنبعث من إنتاج الزيت
والغاز ،بالقضاء عىل تلك االنبعاثات بحلول عام ،2030
(عىل سبيل المثال ،انظر،)go.nature.com/beuw2z :
آ ت
ال� س ُتستخدم لرصد
إال أن التفاصيل المتاحة عن االليةن ي
هذا التعهد قليلة ،كما هو الحال ي� خطة توسيع التعهد؛
ليشمل بقية الصناعات العالمية.
يتطلع قطاع أ
االعمال إىل ما بعد مؤتمر باريس؛ يل�ى
ت
ال� يمكن أن تَ ْح ُدث نتيجةً النعقاده.
نقاط التحول ي
ت
تش� إىل تمكُّن
ال� ي
كما تبحث الحكومات عن الدالئل ي
الصناعة من تقليل االنبعاثات بتكلفة مقبولة ،وتشكِّك
االجراءات الالزمة.
ن ي� قدرة الدول
المنافسة عىل اتخاذ إ
ِ
ن
وبالنظر إىل كل النوايا الحسنة ي� مؤتمر باريس ،فإن هذه
المشكلة المستعصية – البيضة ً
أوال ،أم الدجاجة  -تحتل
كب�ا ،وهذا يف� السبب الكامن وراء احتياج سياسة
ي نً
ح�ا ي ً
الدوىل ،كما يف� التقدم الضئيل
المناخ إىل التعاون
ي
عاما .ويجب أن تتصدى الحكومات
25
حرز عىل مدار
ً
ُ
الم َ
الكث�ة حول تكلفة هذا
المجهولة
المعلومات
لمشكلة
ي
التخفيف ،وما إذا كانت البلدان أ
االخرى ستفي ت ن
بال�اماتها،
الدوىل ،سيتكلم
أم ال .8وإىل أن تزداد الثقة ن ي� التعاون
ي
السياسيون وقادة أ
االعمال بعبارات براقة ،ولكنهم لن
ينجزوا إال القليل.2
الدبلوماسية الجديدة

المعول عىل مؤتمر باريس ـ إىل حد ما ـ
كان التفاؤل
َّ
عت�
ت
الذي
الجديد،
التصاعدي
التفاوض
نظام
اجعا إىل
ُ
ب
ر ً

مرونته مناسبة من الناحية النظرية لصياغة السياسة ن ي�
ت
ال� يكون التعاون ن�وريًّا فيها ،لكن الدول
المناطق ي
2,8
يغ� متأكدة مما هو ُم ْج ٍد  .وتتيح التعهدات الوطنية
ال�اماتها مع أ
للحكومات مواءمة ت ن
االولويات الوطنية ،ويُرمز
إىل هذه التعهدات ن ي� المصطلحات الدبلوماسية باسم:
ن
الوط�» .INDCs
المزمعة عىل المستوى
إ
«االسهامات َ
ي
وقد أسفر هذا النهج عن ت ن
ال�امات ثابتة ،ال سيما من
ت
ين
ال� تُ َع ّد
دول مثل الواليات المتحدة،
والص� ،والهند ،ي
مرونتها حول ت ن
االل�امات القانونية الدولية يغ� ثابتة ،ولكنها
ذات رغبة ن ي� القيام بدورها العالمي الكامل .فعىل سبيل
المثال ..ستساعد تعهدات ي ن
الص� ن ي� إاالبطاء من االحتباس
الحد من تلوث
الحراري ،مع معالجة مخاوفها حيال ّ
الهواء ،وتحقيق أمن الطاقة.
عت� أنظمة التعهد جالبة لبعض
وبرغم ذلك ..تُ ب
عت� الجولة الحالية لالإسهامات
المخاطر ،حيث تُ ب
ن
فق�ة المحتوى .وقد
الوط�
المستوى
المزمعة عىل
ي ي
فشلت بُلدان ن ي� إصدار أي تقارير ،كما تَغَ َّيب قطاع
الصناعة عن المشاركة ن ي� هذه العملية .وما لم يتم
ين
سيستخدم بمثابة رخصة
تحس� نظام التعهدات ،فإنه أ ُ
ن
ش
تحول
سء ،وهو االمر الذي تَ َس َّبب ي� ُّ
لعدم القيام بأي ي
خطط العمل السابقة إىل ممارسات عملية ضعيفة ،كما
هو الحال ن� مبادرة التعاون ي ن
ب� آسيا والمحيط الهادئ
ي
أ
ن ت
مريك
إالنماء
ال� أطلقها الرئيس اال ي
ومناخ نَ ِق َّي ي� ،ي
جورج بوش ن ي� عام  ،2005وذلك بعد رفض الواليات
المتحدة التصديق عىل بروتوكول كيوتو .كما يتوجب عىل
تن
االل�امات أن تكون تفصيلية وشفافة بما يكفي ،بحيث
ن
الدبلوماسي� من ربط الجهود الوطنية بالمزيد
تُمكِّن
ي
من االتفاقات الجماعية أ
طموحا .ويجب أن تكون
عىل
اال
ً
أ
معاي�
االولوية ـ بعدما انتهى مؤتمر باريس ـ لتطوير
ي
ش
أك� �امة للتعهدات الوطنية ،وكذلك لعمل أنظمة
مراجعة صارمة.
الطريق الذي أمامنا

يمكن تحقيق الكث� عن طريق منظومة أ
االمم المتحدة،
ي
ت
ال� تستوجب عاد ًة إاالجماع ،كما أنه من السهل أن تعرقل
ي
ت
الدول الم� ِّددة هذا التقدم .وسيتوجب عىل البلدان
ش
وال�كات إيجاد سبل للعمل ن ي� مجموعات مركزة ،أصغر
وأك� واقعية ،جنبا إىل جنب مع أ
ش
االهداف العالمية واسعة
ً
8
النطاق  .وال يمكن أن تُلقَى مهمة القيام بهذا عىل عاتق
منطق إيثار الغ� ،بل يتطلب أ
االمر االنتباه إىل المصلحة
ي
الشخصية ،حسبما ي َّ ن
ب� مثال زيت النخيل ،وال بد من
الضغط عىل الحكومات ش
التفك� ن ي�
وال�كات؛ إالعادة
ي
مصالحها الشخصية.
ين
المتطوع� بذل المزيد من الجهود ن ي�
يجب عىل
ت
ال� ترغب ن ي� العمل وفقًا لهذا النظام المرن،
البلدان ي
االسهامات المزمعة
عىل سبيل المثال ..من خالل تقديم إ
ن
الوط� ،الخاصة بهم ،لتخضع للتقويم
عىل المستوى
ي
والص�ن
المتحدة
الواليات
ز
ت�
أن
ب
توج
وقد
والمراجعة.
ي
َّ
بِ
المحرز ن
أ
نوفم�  2014ـ حيث
�
،
الثنا�
المناخ
اتفاق
ب
ي
َ ي
تع َّهد االتفاق بوضع قيود عىل االنبعاثات ،وبذل جهود
إالجراء بحث ت
مش�ك حول التكنولوجيات الجديدة ـ لتتم
مراجعته بدقة من ِق َبل جهات مستقلة ،مثل منظمة
ونظرا إىل
التعاون االقتصادي والتنمية ،والبنك
الدوىلً .
ي
الكب�ة لهذين البلدين ن ي� إظهار فعالية عملية
المصلحة ي
تنفيذ التعهدات ،سيتوجب عليهما تحمل عبء إثبات
صحة االدعاء.8
يتوجب عىل ش
أيضا أن تدرك أنه لن يتم تصديق
ال�كات ً
الجماه�ية،
والمساءلة
الشفافية
وجود
جهودها ،إال ن ي�
ي
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ن
ت
المش�كة.
و� وجود أعمال محسوسة ،نتيجة التعهدات
ي
ن
ن
جنبا
ومن الرصوري إعادة النظر ي� تعهدات الصناعةً ،
إىل جنب مع ت ن
ال�امات الحكومة ،وعىل ش
ال�كات الرائدة
ن
ت
االدارة الجديد المذكور أن
الكث� من نظام إ
تج� ي
ال� ن ي
ي
ت
ال� يحتاج إليها
تستثمر ي� التقييمات النقدية المستقلة ي
دورا
الحكومية
هذا النظام .هذا ..وتلعب المنظمات يغ�
ً
أساسيا ن ي� ش
ال�كات القابضة ،من حيث حساب وتقييم
ًّ
ت
الدرجة ت
ال� تق�ب فيها ِق َيم التخفيض الموضوعة من
ي
الق َيم الحقيقية ،مع عدم وجود ازدواجية ن ي� الحساب،
ِ
ن
ت
إضا�.
ال� تتطلب بذل مجهود ي
وتحديد المواضع أ ي
ين
الدبلوماس
كاديمي� ،يتطلب العالَم
وبالنسبة إىل اال
ي
التصاعدي وجود مهارات جديدة .وال تزال هناك حاجة
إىل التقييمات العالمية الدورية للعلم الحديث والثغرات
الموجودة ي ن
ب� تعهدات كل من الحكومات ش
وال�كات،
ن
ولمتطلبات حماية الكوكب .وبالمثل ،من الرصوري أن
تتنبأ أ
االبحاث متداخلة التخصصات بآلية عمل أنظمة
االدارة الالمركزية الفوضوية .كما سيتح َّتم عىل العلماء،
إ
معا كيفية تطور
اقبوا
ر
ي
أن
االجتماع،
علماء
فيهم
بما
ً

االصالحات السياسية ،وذلك عند
المجتمعات ،وتنفيذ إ
االمور النافعة ،بحيث تصبح أ
تقييم أ
االبحاث ش
أك� إفادة
لصانعي السياسات.
ن
س�ددون أنهم رأوا
المتشكك�
أن
مما ال شك فيه
ي ي
واقعا فوضويًّا ن ي� مؤتمر باريس ،وسيعلنون أن هذا
ً
أ
ن
ت
ال� نوقشت عىل
الحدث أخفق ي� تحقيق االهداف ي
نطاق واسع ،مثل وقف ت
االح�ار عند الدرجة  °2مئوية
أ
فوق مستويات ما قبل الصناعة .والمقياس االفضل هنا
هو تمكُّن باريس من أن تستحوذ عىل حصة ت ن
م�ايدة من
الصناعة والحكومات لصالح مهمة معالجة المناخ .ويجب
أن يبدأ العمل الحقيقي من أجل إزالة الكربون ،بعدما
انفضت االجتماعات ن ي� باريس.
َّ
ديفيد فيكتور أستاذ العالقات الدولية ن ي� كلية السياسة
ت
واالس�اتيجية الدولية ن ي� جامعة كاليفورنيا ،سان
أ
دييجو ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة االمريكية .جيمس
ليب أستاذ استشاري في كلية علوم أ
االرض والطاقة
والبيئة ،وفي معهد وودز للبيئة في جامعة ستانفورد،

كاليفورنيا ،الواليات المتحدة أ
االمريكية.
أ
وكالهما عضوان كذلك في مجلس االجندة العالمية
للمنتدى االقتصادي العالمي في إدارة االستدامة.
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أصدقاء أينشتاين في الجامعة ،ميشيل بيسو من اليمين ،ومارسيل جروسمان من اليسار ،وفي المنتصف ألبرت أينشتاين .كانت لكليهما إسهامات مهمة في النظرية النسبية العامة.

أينشتاين لم يكن العبقري الوحيد..
يوضح ميشيل يانسن ،ويورجن رين أن الزمالء المبتدئين أ
واالقل شهرة قد ساعدا الفيزيائي الكبير في
بلورة النظرية النسبية العامة .

منذ قرن ن
نوفم� من عام ،1915
وتحديدا ن ي�
م�،
ب
ً
ن
أل�ت أينشتاين النظرية النسبية العامة ي� أربع
شن� ب
ورقات موجزة ،وذلك أثناء مناقشات أ
االكاديمية
ال�وسية للعلوم ن� ن  1ن
عرض النظرية
ي ي
ب
برل�  ،ي
و� الغالب تُ َ
واحد ،ولكن �ن
االبداعية عىل أنها عمل شخص عبقري
إ
ي

أ
أن ي ن أ
كب�ا من
حقيقة االمر ّ
يا� أينشتاين تلقَّى ً
الف� ي
قدرا ي ً
أ
المساعدة من االصدقاء والزمالء ،ولم بي�ز معظمهم
عىل الساحة قط ،بل تم نسيانهم( 5-2للمزيد من
التفاصيل المرجعية الكاملة لجميع النصوص أينشتاين
المذكورة ن ي� هذا المقال ،اقرأ المعلومات التكميلية
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عىل الرابط.)go.nature.com/ufcgp9 :
يىل حكاية دور وجهات نظرهم ن ي� بلورة
سنورد فيما ي
الصيغة النهائية للنظرية ،حيث كان لصديقَي المرحلة
الدراسية أهمية خاصة ن ي� حياة أينشتاين ،وهما مارسيل
عالما
جروسمان ،وميشيل بيسو .كان جروسمان ً
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منظما ،إذ ساعد
وطالبا
موهوبًا ن ي� الرياضيات،
ً
ً
ن
البص�ة والخيال الرفيع ي� اللحظات
أينشتاين صاحب
ي
وغ� منظم إىل
ا،
حالم
ا
مهندس
بيسو
الحاسمة .وكان
ي
ً
ً
حد ما ،كما كان صديقًا ودو ًدا مدى الحياة أالينشتاين.
آ
أيضا.
هذا ..وقد كان الخرين إسهاماتهم ً
ن
التقى أينشتاين بكل من جروسمان ،وبيسو ي� المدرسة
السوي�ية االتحادية للفنون التطبيقية ن ي� زيورخ ،6وقد
ُسمي المعهد االتحادي السوي�ي للتكنولوجيا الحقًا
(المعهد ن
العاىل  ،)ETHحيث إنه ن ي�
التق� الفيدر ياىل
ي
ي
ت
الف�ة ما ي ن
ب� عامي  ،1896و 1900كان يدرس ليصبح
ن
ن
الف�ياء والرياضيات .كما التقى
معلم مدرسة ي� ي
أيضا بزوجته المستقبلية ميليفا ماريك ت
ال�
أينشتاين ً
ي
كانت زميلته عىل مقاعد الدراسة ن ي� معهد  .ETHوتقول
أ
اس
ناالسطورة إن أأينشتاين كان يتغيب عن الفصل الدر ي
معتم ًدا عىل مذكرات جروسمان
ي� ي
كث� من االحيانِ ،
الجتياز االمتحانات.
ن
والد جروسمان أينشتاين
ي� عام  ،1902ساعد ُ
االخ�اع �ن
ن
ت
ن
تأم� وظيفة بمكتب تسجيل براءات
ي� ي
ي
ن
بعام� .وحازت
برن ،ثم انضم إليه بيسو بعد ذلك
ي
ب� بيسو وأينشتاين عىل ت
ت
ال� جرت ي ن
االع�اف
المناقشات ي
أ
أ
ن
ش
والتقدير الوحيد االبرز ي� أوراق أينشتاين االك� شهرة
ن
ت
ال� ت�د النظرية النسبية
ي� عام  ،1905وهي تلك أ ي
ت
ش
ال� جعلت من عام
الخاصة .وكذلك ن� االوراق ي
 1905عام المعجزات ،ثم أكمل أينشتاين أطروحته
ن� ذاك العام لنيل شهادة الدكتوراة ن� ي ن
الف�ياء من
ي
ي
جامعة زيورخ.
ن
و� عام  ،1907بينما كان أينشتاين ال يزال يعمل
ن ي
ن
ن
ت
التفك� ي� توسيع
ي� مكتب براءات االخ�اع ،بدأ ي�
ي
نطاق مبدأ النسبية من الحركة المنتظمة إىل الحركة
العشوائية ،وذلك من خالل نظرية جديدة للجاذبية.
تعرف
وكتب أينشتاين لصديقه كونراد هابيشت ـ الذي َّ
عليه ن ي� مجموعة قراءة ن ي� برن ،اتفق أعضاؤها الثالثة
االكاديمية أ
مازح� عىل تسميتها أ
ين
االوليمبية ـ بأنه يأمل
ن
ن
تف� هذه النظرية الجديدة التباين يب� تنبؤات
ي� أن ِّ
نيوتن ،والمالحظات المستن َتجة من حركة الحضيض
ال� تعرف بأنها النقطة أ
االقرب
الشم� لكوكب عطارد ،ت ي ُ
ي
ويقدر هذا التباين بنحو ˝43
إىل الشمس من مدارهَّ .
(ثانية من القوس) ن ي� القرن الواحد.
بدأ أينشتاين العمل بشكل جدي عىل هذه النظرية
ت
االخ�اع ن ي� عام
الجديدة فور تركه لمكتب براءات
 ،1909ليوافق عىل منصب أ
االستاذ ن ي� جامعة زيورخ
عام� عمل أستاذًا ن� جامعة تشارلز �ن
أوال ،وبعد ي ن
ً
ي
ي
مدينة براج ،حيث أدرك أنه يجب أن تُدمج الجاذبية
مع منظومة الزمان والمكان ،فعىل سبيل المثال..
سيس�
الجسيم الذي ال يتعرض أالي قوة أخرى
ي
ن
المنح�
عىل المسار المستقيم الممكن من خالل
ي
ن
ن
المكا�.
الزما�
ي
ني
و� عام  ،1912عاد أينشتاين إىل زيورخ ،واجتمع
ي
ن
ووحد االثنان
شمله مع جروسمان ي� معهد َّ ،ETH
كليا .وكانت نظرية
جهودهما؛ ألتوليد نظرية متطورة ًّ
لالسطح المنحنية إحدى النظريات الرياضية
«جاوس»
غالبا
المنسجمة مع عملهما ،حيث عرفها أينشتاين ً
من مالحظات جروسمان .وكما نعلم من المحادثات
المذكورة ،فقد كتب أينشتاين لجروسمان « :7يجب أن
ن
تساعد� ن ي� هذا ،وإال سأُ َج ّن».
ي
ن
أسفر تعاونهما المذكور ي� «مذكرة زيورخ»
أالينشتاين عن ورقة ت
مش�كة نُ ش�ت ن ي� يونيو 1913
ن
تع� «الموجز».
باسم ( ،)Entwurfوهي كلمة ألمانية ي
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أ
ساس الذي
ب
وتعت� معادالت المجال هي التقدم ناال ي
تم تحقيقه ما ي ن
ب� نظرية «الموجز» ي� عام ،1913
نوفم� من عام ،1915
والنظرية النسبية العامة ن ي�
ب
تسبب المادة انحناء الزمان والمكان.
حيث تحدد كيف ِّ
أما بالنسبة إىل معادالت المجال النهائية ،فهي «التغاير
ت
ال� تحتفظ بشكلها ،بغض النظر عن
العام» :وهي ي
للتعب� عنها .وعىل النقيض
المختار
نظام إ
ي
االحداثيات ُ
من هذا ..فإن التغاير ن ي� معادالت المجال المذكورة ن ي�
نظرية «الموجز» كان محدو ًدا للغاية.
النظريتان

ن ي� مايو من عام  ،1913عندما وضع أينشتاين
أ
خ�ة عىل ورقة «الموجز»،
وجروسمان اللمسات اال ي
ن
ن
طُلب من أينشتاين إلقاء محا�ة ي� االجتماع السنوي
االلمان أ
واالطباء أ
لجمعية العلماء أ
االصالء ،الذي يُعقد
سبتم� ن ي� فيينا .وتعكس تلك الدعوى التقدير
ن ي� شهر
ب
أ
ن
عاما
الكب� الذي حاز عليه أينشتاين ذو االربعة ي
ي
وثالث� ً
من ي ن
ب� أقرانه.
ن
قدم ماكس بالنك ،ت
وفال� ين�نست
و� يوليو َّ ،1913
ي
ن
ن
ن
برل� ـ إىل زيورخ،
الف�يائيان البارزان ي� ي
ـ وهما من ي
ليعرضا عىل أينشتاين وظيفة أالغراض يغ� تدريسية،
ن أ
ال�وسية للعلوم ن� ي ن
برل�،
وبأجر جيد ي� االكاديمية ب
ي
ن
�يعا ،والتحق بالوظيفة ي� مارس
فوافق أينشتاين
ً
 .1914ولم تكن الجاذبية آنذاك مشكلة ُم ِل َّحة لبالنك
ون�نست ،أالنهما كانا مهتم ن� ن� أ
االساس بما يمكن
ي
َّ ي ي
أالينشتاين أن ينجزه ن� ي ن
ف�ياء الك َّم.
ي
كما تم وضع العديد من النظريات الجديدة ،حيث
ن
الزما�
تم تمثيل الجاذبية فيها بمجال من المسطح
ي
ن
والمكا� للنسبية الخاصة ،مثل الكهرومغناطيسية.
ي
أ
ن
يا� الفنلندي
وقدم ي
َّ
الف� ي
ت
وم
نوردس�
جونار
الشاب
«خشي أينشتاين
إحدى هذه
النظريات أن يسبقه هيلبرت
الواعدة الرئيسة .ن
و�
ي لحل المعادالت،
ن
محا�ة فيينا ،قارن
ب� نظرية فهرع لطباعة
أينشتاين ي ن
«الموجز» الخاصة به مع معادالت جديدة».
ت
نوردس�وم .وقد
نظرية
ن
ت
ن
ن
النظريت� ي� الف�ة ما يب� مايو
عىل
أينشتاين
عمل
ي
وأواخر أغسطس ن
قدم نص
عندما
،1913
عام
�
َّ
ي
ن
محا�ته ش
للن� ن ي� مناقشات اجتماع فيينا لعام .1913
ن
ت
و� صيف عام  ،1913زار نوردس�وم أينشتاين
ي
ن ي� زيورخ ،حيث أقنعه أينشتاين بأن مصدر مجال
الجاذبية ن ي� نظريتيهما يجب أن يُ نب� عىل أساس
«القوة الموترة لدفع الطاقة» ن ي� النظرية النسبية
أ
ت
يع� فيها عن كل من الكثافة ،وتدفق
ال� ب ِّ
االولية ،ي
الطاقة ،وزخم الحركة بكميات منفصلة ،بينما كانت
ن ي� النظرية النسبية تُدمج ن ي� كمية واحدة مؤلفة من
ش
ع�ة مكونات مختلفة.
ظهر مفهوم «القوة الموترة لدفع الطاقة» أالول
مرة ن� ت
الف�ة ما ي ن
ب� عامي  ،1907و ،1908عندما أعاد
ي
مينكوفسك صياغة النظرية النسبية الخاصة،
ه�مان
ي
ي
المتعلقة بنظرية الديناميكا الكهربائية لجيمس كالرك
ماكسويل ،وهندريك أنطون لور ت ن
ن� .و�عان ما أصبح
واضحا أنه يمكن استخدام مفهوم «القوة الموترة
ً
لدفع الطاقة» ن� النظم ي ن
أك� منه ن ي�
الف�يائية ،بشكل ب
ي
المجاالت الكهرومغناطيسية .وقد احتل مفهوم القوة
الموترة مركز الصدارة ن ي� الميكانيكا النسبية الجديدة
المذكورة ن� الكتاب أ
االول للنظرية النسبية الخاصة
ي

«مبادئ النسبية»  ،Das Relativitätsprinzipالذي
ن
ن
و� عام  ،1912تمكَّن
كتبه ماكس الو ي� عام  .1911ي
ين أ
يا� الشاب فريدريك كوتلر من فيينا من تعميم
الف� ي
صيغة الو ،انطالقًا من الشكل المسطح للزمان والمكان،
ن
ً
المنح� ،حيث اعتمد أينشتاين
وصوال إىل الشكل
ي
ن
وجروسمان عىل هذا التعميم ي� صياغتهما لنظرية
«الموجز» .وأثناء ن
محا�ته ن ي� فيينا ،دعا أينشتاين كوتلر
8
ن
ليعرف الحا�ين بعمله .
للوقوف؛ ِّ
أيضا،
ن ي� ذاك الصيف عمل أينشتاين مع بيسو ً
للتحقق مما إذا كان بإمكان نظرية «الموجز» أن تف�
قيمة التباين  ˝43ثانية المفقودة ن ي� القرن الواحد،
الشم� لكوكب عطارد ،أم ال.
ن ي� حركة الحضيض
ي
ومع أ
االسف ،فقد وجدا أنها يمكن أن تف�  ˝18ثانية
ت
ت
اخت�ها
ال� ب
فحسب .وقد نتج عن نظرية نوردس�وم ي
بيسو ن ي� وقت الحق وجود  ˝7ثوان ن ي� االتجاه الخاطئ.
وقد ُحفظت هذه الحسابات ن ي� «مخطوطة أينشتاين-
بيسو» لعام .1913
كب� ـ ن ي� الحسابات ،وأثار
حد
إىل
أسهم بيسو ـ
ي
تساؤالت مهمة ..فقد تساءل ـ عىل سبيل المثال ـ عما
إذا كان لمعادالت المجال ن ي� نظرية الموجز حل ،ال
التباس فيه ،يحدد مجال جاذبية الشمس بشكل فريد.
ت
واف�ض التحليل التاريخي للمخطوطات الموجودة أن
هذا االستعالم أعطى أينشتاين فكرة موفقة لمناقشة
التغاير المحدود لمعادالت نظرية «الموجز» .ويبدو
أن هذا « الجدال العميق» أظهر أن معادالت مجال
التغاير العامة ال يمكنها أن تحدد بشكل ي ن
متم� مجال
الجاذبية،
وبالتاىل فهي يغ� مقبولة.9
ي
أيضا مما إذا كانت معادالت
تَ َحقَّق أينشتاين وبيسو ً
نظرية «الموجز» يمكن تطبيقها عىل النظام ذي
ن
و� هذه الحالة يتم
إ
االحداثيات الدورانية ،أم ال .ي
ت
الذا� للدوران عىل أنها قوى
القصور
قوى
تعريف
ي
نخت�ها ن ي�
جاذبية ،مثل قوة الطرد المركزي الذي ب
لعبة «الخيل الخشبية الدوارة» .وهنا بدا أن النظرية
تمكنت من اجتياز هذا االختبار ،ولكن ن ي� أغسطس
 1913حذَّ ره بيسو بأنها لم تنجح ن ي� اجتياز ذاك
االختبار ،إال أن أينشتاين لم يستجب للتحذير ،الذي
عاد ليطارده الحقًا.
محا�ته ن� فيينا ن
ن
سبتم� من عام ،1913
�
ن ي�
ب
ي
ي
ن
للنظريت� بدعوة إالجراء
اختتم أينشتاين مقارنته
ي
تجربة التخاذ القرار ،حيث تتنبأ نظرية «الموجز» بأن
الجاذبية تعمل عىل انحناء الضوء ،ن� ي ن
ح� أن هذا ال
ي
أ
ت
نوردس�وم .وسيستغرق هذا االمر
يحدث ن ي� نظرية
فينىل
خمس سنوات أخرى لمعرفة
ذلك ،ثم قام إروين ي
الصغ� ن� ي ن
برل� ،الذي كان عىل
الفلك
فرويندليتش ـ
ي ي
ي
اتصال بأينشتاين عند وجوده ن ي� مدينة براج ـ بالسفر إىل
شبه جزيرة القرم ،لحضور كسوف للشمس ن ي� أغسطس
من عام 1914؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت الجاذبية
تسبب انحناء الضوء ،أم ال ،ولكنه ما لبث أن اعتقله
أ
وأخ�ا ،ن ي�
الروس فور اندالع الحرب العالمية االوىل .ي ً
اال ي ن
نجل�ي آرثر إدينجتون تنبؤ
عام  ،1919أكّد
الفلك إ
ي
أينشتاين بانحناء الضوء ،من خالل مراقبة انحراف
ت
ال� ُرصدت عىل مقربة من حافة
النجوم البعيدة ،ي
شم� آخر ،وهذا ما جعل من
الشمس أثناء كسوف  10ي
اسما
مشهورا .
أينشتاين ً
ً
ن
محا�ته
عند عودته مرة أخرى إىل زيورخ ،عقب
ن
ن أ
يا� شاب آخر،
ي� فيينا ،تعاون أينشتاين مع يف� ي
ت
ن
اسمه أدريان فوكر ،وهو طالب عند لورن� ،وذلك
ت
نوردس�وم باستخدام
بهدف إعادة صياغة نظرية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ت
ال� سبق أن اعتمدها
النظريات الرياضية نفسها ،ي
هو وجروسمان عند صياغة نظرية «الموجز» .ووضح
ين
النظريت� يمكن إدراج مجال
أينشتاين وفوكر أنه ن ي�
ن
المنح� .وأعطى
الجاذبية ن ي� نظام الزمان والمكان
ي
أيضا أينشتاين صورة أوضح لهيكلية
هذا العمل ً
نظرية «الموجز» ،حيث ساعدته هو وجروسمان ن ي�
ت
المش�كة الثانية لهذه النظرية .وتزامن تاريخ
الورقة
شن�ها ن ي� مايو من عام  1914مع مغادرة أينشتاين
إىل ي ن
برل�.
الطفرة العلمية

قص� من انتقال
اندلعت االضطرابات بعد وقت ي
أينشتاين إىل ي ن
برل� .فقد انهار زواجه ،وعادت ميليفا إىل
ت
ن
ال� كان
زيورخ مع ابنيهما
وجدد ب
اليافع�َّ .
ي
أل�ت عالقته ي
قد بدأها وقطعها قبل ي ن
سنت� مع ابنة عمه إلسا لوينثال
ن(� أينشتاين) ،ثم بدأت الحرب العالمية أ
االوىل ،ولم
ي
تُظهر النخبة العلمية ن� ي ن
اهتماما بنظرية «الموجز»،
برل�
ً
ي
ِ
عىل عكس الزمالء المشهورين ن ي� أماكن أخرى ،مثل
لور ت ن
ن� ،وباول إهرنفست ن ي� ليدن ن ي� هولندا .وبرغم كل
ذلك ..واظب أينشتاين عىل عمله.
بحلول نهاية عام  ،1914ازدادت ثقته بما فيه
مطول عن النظرية ،لكنه ن ي�
الكفاية لكتابة عرض
َّ
صيف عام  ،1915وبعد سلسلة ن
محا�اته ت
ال� ألقاها
ن
ال� أثارت اهتمام العا ِلم ي ن
ت
الريا�
ي
ي� جوتنجن ،ي
هيل�ت للتشكيك فيها ،راودت أينشتاين
الكب� ديفيد ب
ي
خط�ة بشأن نظريته ،حيث اكتشف أن نظرية
شكوك ي
«الموجز» ال تجعل الحركة دورانية نسبية ،أي أن بيسو
كان محقًّا .وكتب أينشتاين إىل فرويندليتش للمساعدة:
«كان العقل ن ي� ُسبات عميق» ،لذلك ..فقد أمل
الفلك الشاب من إخباره بالخطأ
أينشتاين بأن يتمكّن
ي
حميما ذا دماغ
ًا
ق
«صدي
لكونه
وذلك
الذي كان يرتكبه،
ً
ِبكْر خام ،لم يتلوث بعد» ،إال أن فرويندليتش لم
يتمكن من مساعدته.
و�عان ما أدرك المشكلة الكامنة ن ي� معادالت المجال
ن� نظرية «الموجز» .ش
هيل�ت
وخ� أينشتاين أن يسبقه ب
يلحل المعادالت ،فهرع يلطباعة معادالت جديدة �ن
ي
نوفم� من عام  ،1915وقام بتعديلها ن ي�
أوائل
ب
أ
ين
أسبوع�
عدلها مرة أخرى بعد
ثم
ومن
،
التاىل
سبوع
اال
َّ
ي
أ
أ
ال�وسية.
ن ي� االوراق الالحقة
المقدمة إىل االكاديمية ب
َّ
أخ�ا.
وأصبحت
معادالت المجال متغايرة ي ً
ن� ورقة أ
نوفم� ،كتب أينشتاين أن النظرية
من
ول
اال
ب
ي
هي «انتصار حقيقي» لرياضيات كارل فريدريش
وب�نهارد ريمان .وأشار ن ي� هذا البحث إىل
جاوس ،ي
أنه وجروسمان قد اعتمدا عىل المعادالت ذاتها من
وأوضح بأنه لو أطلقوا أالنفسهم العنان بأن
قبل،
َّ
ت
يس�شدوا بهدي الرياضيات البحتة ،وليس ي ن
الف�ياء،
فإنهم عندها لم يكونوا ليقبلوا بمعادالت التغاير
المحدود ن� المقام أ
االول.
ي
أ
برغم ذلك ..توجد مقاطع أخرى من ورقة االول من
نوفم� ،وكذلك أوراقه أ
االخرى ومراسالته ن� ت
الف�ة ما
ب
ي
ين
ب� عامي  ،1913و 1915تروي قصة مختلفة .وبفضل
توضيح نظرية «الموجز» بمساعدة جروسمان ،وبيسو،
ت
ونوردس�وم ،وفوكر ،تمكَّن أينشتاين من معرفة كيفية
أ
ن
يا� لهذه المعادالت،
حل المشكالت مع
التفس� ي
ي
الف� ي
وهو أ
االمر الذي شكَّل عقبة ن ي� طريقه سابقًا.
عند تحديد معادالت مجال التغاير العام �ن
ي
ين
الورقت� الثانية والرابعة ،لم يعلِّق أينشتاين عىل
الجدال العميق السابق .وعندما ضغط عليه بيسو
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وإهرنفست بعد بضعة أسابيع من الورقة النهائية،
نوفم� ،وجد أينشتاين وسيلة للخروج من
بتاريخ 25
ب
هذا المأزق ،وذلك من خالل إدراكهم بأن أ
االحداث
ن ن أ
ت
تن
يا� ،وليس
ال� لها مع� يف� ي
الم�امنة فحسب هي ي
ت
عام�،ن
رجا ً
إ
مماثال قبل ي
االحداثيات .وقد اق�ح بيسو َم ْخ ً
إال أن أينشتاين رفضه حينها بفظاظة.2
نوفم� ،عاد أينشتاين إىل حركة
ن ي� ورقة الثالث ن ي�
ب
الشم� لكوكب عطارد .ومن خالل إدخال
الحضيض
ي
ت
قدمها فرويندليتش إىل الصيغة
ال�
الفلكية
البيانات
ي ّ
ت
توصل
الجديدة،
نظريته
إىل
باالستناد
اشتقها
ال�
ن َّ
ي
أينشتاين إىل نتيجة وجود قيمة تباين  ˝43ثانية ي� القرن
كليا الفرق ي ن
ب� نظرية
يف� ًّ
الواحد ،واستطاع بهذا أن ِّ
هيل�ت ن ي� يوم 19
له
نيوتن ومالحظته .وقد كتب
ب
ساخرا« :تهانينا للفوز عىل حركة الحضيض
نوفم�
ب
ً
ن
بإمكا� القيام بالعمليات الحسابية
كان
ولو
،
الشم�
ي
ي
ين
الهيدروج�
بنفس �عتك ،فإنه سيتوجب عىل ذ ََّرة
تقدم مذكرة بت�ير من ن ن
الم�ل ،لتعتذر عن عدم
أن ِّ
إشعاعها».
حافَظ أينشتاين عىل هدوئه ،وهو أ
االمر الذي جعله
قادرا عىل القيام بالحسابات ب�عة ،حيث كانت
ً
عما قام به مع بيسو ن ي� عام  1913طفيفة.
االختالفات ّ
هيل�ت طعم دوائه
وربما كان يستمتع بكونه يذيق ب
المر ،حيث وصف أينشتاين ن ي� رسالة إىل إهرنفست،
ُ
هيل�ت بأنه «يخلق
كتبها ن ي� مايو ،1916
أسلوب ب
َ
انطبا ًعا بكونه إنسانًا خارقًا عن طريق تشويش طرق
الطرف آ
االخر».
أكد أينشتاين أن النظرية النسبية العامة بُنيت عىل
ت يَ
عمال� الرياضيات :جاوس ،وريمان ،ولكنها
أعمال
ن
ن
الف�ياء ،مثل
�
بارزة
شخصيات
عمل
عىل
ا
أيض
بُنيت
ً
ي ي
الباحث� أ
ين
ماكسويل ،ولور ت ن
االقل
ن� ،وكذلك عىل عمل
وخصوصا جروسمان ،وبيسو ،وفرويندليتش،
شهرة،
ً
ت
ونوردس�وم ،وفوكر .وكما هو الحال ن ي� عديد
وكوتلر،
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من الطفرات العلمية الك�ى أ
االخرى ن ي� تاريخ العلم ،كان
ب
أينشتاين يقف عىل أكتاف العديد من العلماء ،وليس عىل
أكتاف العمالقة المشهورين فحسب.4
ميشيل يانسن أستاذ ن ي� برنامج تاريخ العلوم
والتكنولوجيا والطب ن ي� جامعة مينيسوتا،
مينيابوليس ،الواليات المتحدة أ
االمريكية .يورجن
رين مدير معهد ماكس بالنك لتاريخ العلوم في
برلين ،ألمانيا.
االلكترونيjanss011@umn.edu ، renn@ :
البريد إ
mpiwg-berlin.mpg.de
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األولية لتحرير الجينوم.
األجنة البشرية هي األهداف
ّ

طريـــق في األدغــال

هيئات استشارية متنوعة ،ومنظمات علمية ووكاالت تمويل تتمهل بشأن تحرير الجينوم البشري .ويضع كل من
إطارا لبعض النقاط الرئيسة؛ أال ْخذها في االعتبار.
ديبرا ماثيوز ،وروبن لوفل بادج وزمالئهما ً
كريس�/
أ َّدت سهولة استخدام ودقة وكفاءة تقنية
ب
كاس 9لتحرير الجينوم إىل االعتماد عليها بشكل واسع ن ي�
مجال البحوثً ،
فضال عن االعتماد عليها ن ي� التطبيقات
أ
االولية ن� الزراعة والعالجات الجينية ت
ال� تشمل الخاليا
ي
ي
ن
أيضا ي� بعض
االنجابية (الجسدية) .ومن الممكن ً
يغ� إ
كريس�/كاس ،9والتقنيات 1ذات
استخدام
الدوائر
ب
الصلة ،ن ي� الخاليا الجنسية ش
الب�ية (الحيوانات المنوية
والبويضات) ،باالضافة إىل استعمالها ن� أ
االجنة المبكرة.2
إ
ي
ن
الما� ،قامت شبكة تُدعى مجموعة
سبتم�
ن ي�
ب
ي
ش
شخصا من العلماء،
«هنكستون» متألفة من أك� من ً 30
وعلماء أ
االخالقيات ،وواضعي السياسات ،ومحرري
والممول� ،بالتجمع ن� مدينة مانشس�ت
ين
الدوريات،
ي
بالمملكة المتحدة ،وذلك بغرض معالجة القضايا
أ
االخالقية والسياسات المحيطة بتحرير الجينومات
أ
ن
ن
ش
و� الخاليا الجنسية
الب�ية ي� مراحل التطور االوىل ،ي
(انظر .)go.nature.com/xikxv2 :وكانت اجتماعات
مماثلة قد ُعقدت ويُجرى عقدها ن ي� أماكن أخرى من
العالم ،كما نُ ِش� عدد من بيانات الموقف (عىل سبيل
المثال go.nature.com/enfxjz ..وgo.nature.com/
ن
ديسم� ن
الما�
و� الواقع كان من المخطط ن ي�
ب
 .)fes1wcي
ي
أ
أ
أن تستضيف االكاديميات الوطنية االمريكية للعلوم
أك� تجمع من نوعه،
والهندسة والطب ما قد يكون ب
وذلك بالتنسيق مع أ
االكاديمية الصينية للعلوم ،والجمعية
الملكية ن ي� لندن (انظر.)go.nature.com/frauil :
وهنا ..نضع بعض النقاط الرئيسة المنبثقة عن اجتماع
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نقاط للنِّ َقاش
تتصاعد أسئلة أساسية مع مناقشة الهيئات
االستشارية في جميع أنحاء العالم التداعيات
األخالقية والسياسية لتحرير الجينوم عند
البشر .وفيما يلي أربعة منها:
●هل يجب السماح بتحرير الجينوم في
البحوث األساسية ،التي تتضمن الحيوانات
المنوية ،والبويضات ،واألجنة البشرية؟
●هل يجب االقتصار على استعمال األجنة
المتبقية من اإلخصاب المختبري في بحوث
تحرير الجينوم فحسب ،أم األجنة التي يتم
خصيصا من أجل البحوث؟
تخليقها
ً
●ما هي معايير السالمة والكفاءة التي
يجب تحقيقها ،قبل أن نتمكن من وضع
تحرير الجينوم في التطبيقات اإلنجابية
البشرية في االعتبار؟
ي تحقيق هذه المعايير ،فما هي
●إذا استُ ِ
وف َ
استعماالت تحرير الجينوم في التطبيقات
اإلنجابية البشرية التي قد ُيسمح بها؟

ت
ال� من المرجح أن تحظى بمزيد
مجموعة «هنكستون» ،ي
أ
ن
من ت
ال� ي ن
الدوىل ي� االشهر المقبلة.
ك� من جانب المجتمع
ي
آ
واالراء الواردة هنا هي تلك الصادرة عن اللجنة التوجيهية
ن
للمجموعة ،وال تمثل بالرصورة وجهة نظر توافقية
للمجموعة.
موصى بها
خطــوات
َ

ضع أُ ُسس إطار عمل تنظيمي نموذجي يمكن اعتماده
دول ًّيا .تتفق المجموعات المختلفة ـ ومن ضمنها مجموعتنا
ـ عىل ن�ورة معالجة العديد من القضايا التقنية وقضايا
العمىل لتقنيات تحرير الجينوم
السالمة ،قبل االستخدام
ي
ن
الكث�ون
ويشاركنا
نجابية.
اال
كلينيكية
اال
إ
ي� التطبيقات إ
ي
أ
أ
أيضا اعتقادنا الراسخ بأن االبحاث االساسية المعنية
ً
بتحرير الجينوم يجب أال تتوقف ،أو تواجه العراقيل.
فدراسات كهذه ستكون ذات قيمة كب�ة عىل أ
االرجح،
ي
متضمنة تطبيقات التناسل ش
الب�ي يغ� المنطوية عىل
تحرير الجينوم ،وربما ن ي� تطوير عالجات تستخدم خاليا
جسدية (انظر« :فوائد أساسية»).
وبرغم ذلك ..ت
كب� من المجتمعات
عدد
ح� لو وافق
ي
العلمية الدولية ،ووافق الممولون الرئيسون للبحوث

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﻴﻨﻲ
ﻣـﺠـﻤــــﻮﻋـﺔ ﻣﻦ دورﻳــــــﺔ Nature

nature.com/crispr
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الطبية الحيوية عىل هذه النقطة ،فإن سهولة استخدام
وإتاحة هذه التكنولوجيا تجعلها جاهزة لالستغالل ِمن
الم َّد ِع َية ،وخاصة ن ي�
ِق َبل المؤسسات المخادعة ،أو ُ
ت
ال� ال تملك ي ن
قوان� صارمة للتحكم ن ي� عيادات
الواليات ي
ن
الخصوبة ،إذ يجب إدراجها ي� هذه القضية .ونتيجة
الما� ،دفع آ
ن
االالف من
لذلك ..عىل مدى العقد
ي
ن
ين
مالي� الدوالرات؛ ل َت َلقِّي
العالجية
الممارس� للسياحة
ي
لقوان�ن
وغ� خاضعة
ي
تدخالت خاليا جذعية يغ� مثبتة ،ي
دولية منظمة.3,4
ولمعالجة هذه المسألة ،سيكون من المفيد وجود
إطار عمل تنظيمي نموذجي محدد بما يكفي ،بحيث
وعاما بما يكفي ،بحيث يمكن اعتماده
يكون ً
عملياًّ ،
مفيدا ًّ
ب�عة من ِق َبل الهيئات التنظيمية الخاصة بكل بلد.
ن
ونع� الوثيقة
وهناك سوابق لمثل هذا التوجه؛
ي
الصادرة عن الجمعية
أ
الدولية ال تبحاث الخاليا «لم نتمكن من
الجذعية ي
ال� ترشد وتوجه االتفاق حتى على
أبحاث
عىل
اال ش�اف
إ
الخاليا الجذعية دوليا ،مزايا ومساوئ َو ْضع
ًّ
التوجيهية قائمة االستخدامات
ولكن المبادئ
ال يمكنها ـ ن� حد ذاتها ـ اإلكلينيكية
ي
المحتملة».
َ
منع العيادات من تقديم
عالجات يغ� مثبتة ،فهذا
من اختصاص السلطات المحلية .وعىل الرغم من أن
قانون الخصوبة أ
واالجنة ش
الب�ية ،والهيئة التنظيمية
أ
ت
ال� تُدعى هيئة الخصوبة واالجنة ش
الب�ية (،)HFEA
االجنة أ
قدي وضعا حدودا تتعلق باستخدام أ
واالمشاج �ن
ً
ي
البحوث والعيادات ن ي� المملكة المتحدة ،إال أنه ال بد من
تش� إىل تم� يمكن السماح بإجراء
وضع حدود واضحة ي
االكلينيكية ،مع فرض عقوبات عىل
البحوث والممارسات إ
أولئك الذين يتخطون تلك الحدود .كما يجب توعية
ن
غ� كذلك ،وهذا
الجمهور بما هو
قانو� ،وما هو ي
ي
ً
تواصال قويًّا من ِق َبل السلطات ،وكذلك
بدوره يتطلب
من قبل العلماء أ
واالطباء.
َِ
ضع خريطة طريق للبحوث أ
الساسية .عىل الرغم من
كث�ا من ت
ال� ي ن
ك� ن ي� المناقشات العامة كان ُم ْن َص ًّبا عىل
أن ي ً
االكلينيكية المحتملة ،إال أن االستخدامات
التطبيقات إ
الفورية أ
اال شك� إثارة لتحرير الجينوم ش
الب�ي تكمن
أ
ن
يتع� عىل الهيئات
ن ي� البحوث االساسية.
وبالتاىل ،ي
ي
أ
االستشارية والتنظيمية تحديد االولويات لبحوث تحرير
ت
ت
ش
وال� تتضمن
ال� تعمل عىل الخاليا الب�ية ،ي
الجينوم ي
خط الخاليا الجنسية .وهذا يجب أن يشمل استفتاء
مجموعة متنوعة من العلماء من مختلف أنحاء العالم ممن
خ�ة ن ي� :تقنيات تحرير الجينوم؛ والجينوميات
لديهم ب
والتنوعات الجينية ش
الب�ية؛ وأنماط الطفرات؛ ومعدل
والتعب�
وتأث�اتها عىل السمات الجسدية وسواها؛
ي
حدوثها ي
الجي�؛ وعلم الوراثة غ� الجينية؛ وعلم أ
ن
االجنة
والتنظيم
ي
ي
ش
الب�ية والتكاثر الحيوي؛ وعلم الوراثة إاالكلينيكية .وهناك
قضيتان محددتان ،ستكون معالجتهما حاسمة ،وكلتاهما
ن� ّسياق البحوث أ
االساسية ،وخاصة فيما يتعلق بتطوير
ي
أي تطبيقات إنجابية شب�ية.
أوال :أ
ً
«االحداث الواقعة خارج الهدف» .سوف تكون
والمخت�ية؛ لتقييم
هناك حاجة إىل الوسائل الحاسوبية
ب
المستهدف،
الموقع
تغي�ات خارج
َ
احتمال إدخال ي
وعواقبها المحتملة .كما ستكون هناك حاجة إىل تلك
أ
ت
ين ن
ال� تنتج
الوسائل؛
للتمي� يب� هذه الطفرات واالخرى ي
بشكل طبيعي ـ عىل سبيل المثال ـ من إاالصالح يغ� الكامل

للحمض النووي بعد انقسام الخاليا ،أو المؤثرات البيئية
واالشعاع المؤين ،وما شابه).
(المواد الكيميائية ،إ
وعند تطبيق تحرير الجينوم عىل الخاليا ت
ال� تنمو
ي
المكونة
ن ي� المزارع بشكل جيد ،مثل الخاليا الجذعية
ِّ
للنطاف (المولِّدة للحيوانات المنوية) ،يمكن لخلية
مالي� الخاليا أ
محررة واحدة أن تولد ي ن
االخرى .وعن
َّ
طريق وضع التسلسل الجينومي لمجموعة فرعية من
ين
للباحث� الحصول عىل ش
مؤ� جيد
هذه الخاليا ،يمكن
أ
عت� معايرات كهذه
ت
و
الهدف.
خارج
لالحداث الواقعة
ُ
ب
أقل اعتما ًدا عليها عند توفر خلية واحدة ،أو عدد قليل
من الخاليا ،كما يحدث ن ي� حال الخاليا الحية المأخوذة
ن
أ ن
و� هذه الحالة،
من االجنة ي� مراحلها نالمبكرة لفحصها .ي
يتمثل أحد الخيارات ي� إنشاء خطوط الخاليا المحفزة
متعددة القدرات ،انطالقًا من هذه الخاليا .ويتمثل
ب� أ
التحدي أ
االساس ن� التفريق ي ن
االحداث الواقعة خارج
ي ي
ن
ن
التغ� الجوهري الطبيعي ي� التسلسل
وب� ي
الهدف ،ي
ب� أ
الحادث ي ن
االفراد والخطوط الخلوية.
5
أ
ت
ال� أُجريت عىل الف�ان
تش� التجارب الحديثة
ي
الب�ية ،يإىل أن معدل أ
وعىل خطوط الخاليا ش
االحداث
الواقعة خارج الهدف يغ� ذات أهمية ،بالمقارنة بعدد
ت
ال� تحدث ن ي� كل جيل .6ومع
من الطفرات العفوية ي
ذلك ..فإن عدد الطفرات قد يكون أقل أهمية من موقع
ت
عشوائيا ن ي�
ال� تحدث
ًّ
حدوثها .فخالفًا للطفرات أالعفوية ي
أ
المرجح أن االحداث الواقعة خارج الهدف
االساسِ ،من َّ
الري� ،الذي يُستخدم
تتأثر بجزيء الحمض النووي ب ي
ن ي� توجيه عنرص القطع التكنولوجي (إنزيم نوكلياز) إىل
ن
أيضا إىل
االشارة ً
المكان الصحيح ي� الجينوم .كما تجدر إ
ح� االنآ
ال� أُجريت ت
أن معظم أبحاث تحرير الجينوم ت
ي
اثيا ،مثل سالالت
قد أُجريت عىل مجموعات متجانسة ور ًّ
أ
عرف سوى القليل عن أثر
الف�ان داخلية االستيالد .وال يُ َ
اختالف الخلفية الوراثية عىل كفاءة ودقة تحرير الجينوم،
تمي� أ
الباحث� عىل ي ن
ين
االحداث الواقعة خارج
أو عىل قدرة
الهدف ،بناء عىل تباين الخلفية الوراثية.
ثانيا« :الفسيفساء الجينية» .عند تطبيق أدوات تحرير
ً
أ
تتغ� بعض
الجينوم عىل االجنة متعددة الخاليا ،قد ي
الخاليا فحسب ،مما يؤدى إىل فسيفساء جينية من الخاليا
وغ� المحررة .ت
وح� عند تطبيقها عىل ي ن
جن�
المحررة ،ي
َّ
َّ

ت
نسخ� هذا
وحيد الخلية ،فقد ال يقطع إنزيم نوكلياز ن َ ي
ين
المستهدف ،أو أن الخلية قد تبدأ ي� االنقسام
الج�
َ
التغ�ات .وسيكون من المهم معرفة نسبة
قبل إتمام ي
الفسيفساء الجينية المرجحة لمختلف تطبيقات تحرير
التأث�ات المحتملة
الجينوم ،وكيف يمكن قياسها ،وما هي ي
للفسيفساء الجينية.
قد ال تكون الفسيفساء الجينية مهمة ن� بعض أ
االغراض
ي
مص� الخلية( .طالما كانت هناك خاليا
البحثية،
تتبع ي
مثل ُّ
ن� العينة أ
مثال ي ن
االصلية تحمل ي ن
الج� الواسم ـ وليكن ً
الج�
ي
وت� المتألق أ
باال ن
لل� ي ن
خرص ـ فسيتمكن الباحثون من
الم ِّرمز ب
ُ
تحديد ما الذي ستتطور إليه هذه الخاليا) .وبالنسبة إىل
آخرين ،قد تكون الفسيفساء الجينية ش
أك� إشكاليةً .
فمثال،
إذا كان الهدف هو تحديد دور ي ن
الج� الذي يُفرز الناتج
ت
ال� تؤثر كميتها عىل عمل
منه،
وإجماىل الكمية ُ
ي
المفرزة ي
ين
أساس ،عندها يكون وجود نسبة من الخاليا
بشكل
الج�
ي
المحررة مؤث ًِّرا بشدة عىل النتائج.
يغ�
َّ
ش
�كْ الناس من جميع قطاعات المجتمع ف ي� نقاش
أَ ْ ِ
أ
ف
حول تحرير الجينوم ،بما ي� ذلك استخدام الجنة
الب�ية ف� هذه أ
ش
البحاث .وعىل الرغم من استخدام
ي
أ
الب�ية وخاليا الحيوانات المنوية والبويضات �ن
االجنة ش
ي
دوىل ،ومن ضمنها
مجموعة نواسعة من البحوث عىل نطاق ي
المخت�ي ( ،)IVFوأبحاث
االخصاب
ما يندرج ي� سياق إ
ب
الخاليا الجذعية الجنينية ،إال أن البعض قد ت
اق�ح أن
استخداماتها ن ي� إطار بحوث تحرير الجينوم ينبغي النظر
إليه بشكل مستقل .أ
واالهم من ذلك ..أنه من يغ� المرجح
أ
المخت�ي
االخصاب
أن تكون االجنة المتبقية من عمليات إ
ب
جيدا عند محاولة تفادي الفسيفساء الجينية،
نموذجا ً
ً
وذلك أالنها تضم ش
أك� من خلية واحدة؛ فهي ال تصبح
متاحة للبحث عادة قبل أن تكون قد تطورت إىل مرحلة
ن
تأث� المنشأ،
الخاليا
تجاو َزتْها .وهناك ً
أيضا ي
الثما� ،أو َ
ي
ن
الجن� من خلية واحدة ،أو
معظم
ُّل
ك
لتش
يمكن
حيث
ي
تعقيدا ن ي�
يسبب
أن
المبكرة،
الخاليا
من
قليل
عدد
من
ً
التوقعات حول النتائج الوظيفية للفسيفساء الجنينية.
تأث�ات مماثلة كذلك .ومن
وقد يكون للتنافس الخلوي ي
تش� التحليالت المبكرة ،إىل أنه ـ عىل سبيل
الممكن أن ي
المثال ـ ت
ح� لو تم التالعب بنسبة  %80من خاليا

فوائد أساسية

أن يسفر عن رؤى
يمكن الستخدام تحرير الجينوم في الحيوانات المنوية ،والبويضات ،واألجنة البشرية ْ
َق ِّيمة في العديد من مجاالت البحث.
البحث

التطبيقات المحتملة

كيف يتم تحديد األنواع الخلوية في المراحل المبكرة من الجنين
البشري ،وطبيعة وأهمية الجينات المشاركة.

محسنة لزراعة األجنة بعد اإلخصاب المختبري،
تقنيات
َّ

ومعدالت ْزرع أفضل ،وحاالت إجهاض أقل.

ووراثيا ،التي تمثل الخطوط
حيويا
فهم خطوط الخاليا الجذعية
ًّ
ًّ
ْ

محسنة لتشكيل خطوط الخاليا الجذعية من أجل
قدرة
َّ
األبحاث ،وكذلك الوقاية من حاالت اإلجهاض ،ومراقبة

البشري ،وتتضمن الخاليا غير الجنينية ،مثل تلك التي تستمر

الحد من الحاجة
األدوية؛ من أجل ضمان فعاليتها .وكذلك
ّ

الخلوية التي ُيعتقد أنها توجد في المراحل المبكرة من الجنين
لتشكل المشيمة.

دور جينات معينة في تطور الخلية الجنسية ،ومنه تمايز الحيوانات
المنوية ،والبويضات.
تقنيات تحرير الجينوم

إلى األجنة في األبحاث.

تحسين اإلخصاب ،وتطوير مانعات حمل جديدة.

تحسين كفاءة وتعددية استعمال تحرير الجينوم في المراحل
والحد من
المبكرة من األجنة ،وفي خطوط الخاليا الجنسية.
ّ
أعداد األجنة المطلوبة في التجارب.
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صمم أدوات وأساليب ي ف
لتمك� إجراء مشاورات شاملة
وذات مغزى .تشغل جماعات معينة ـ مثل مجلس
لالخالقيات الحيوية ،أ
يطا� أ
ن
واالكاديميات
نوفيلد ب
ال� ي
الوطنية ن ي� الواليات المتحدة ،وأماكن أخرى ـ مواقع
جيدة أالخذ زمام المبادرة ن ي� الجهود الرامية لضمان أن
المناقشات بشأن استخدام أ
االجنة ش
الب�ية ن ي� البحوث
أ
افيا ،وأن هذه
افيا وديموغر ًّ
االساسية ستكون شاملة جغر ًّ
المناقشات ستشكل قاعدة معلومات للقرارات السياسية.
االمر أساس أيضا فيما يتعلق بالسؤال أ
وهذا أ
االصعب
ي ً
ت
ال� قد تكون مناسبة،
عن ماهية التطبيقات إ
االكلينيكية ي
بالنظر إىل كفاية الضمانات المتعلقة بالسالمة والكفاءة.
ت
وح� بالنسبة إىل أعضاء مجموعة هنكستون ـ وهم
أ
االفراد جيدو االطالع ،الذين يُ ْج ِمعون عىل أن البحوث
أ
ت
ال� تنطوي عىل تحرير الجينوم ،بما فيها
االساسية ي
ت
جرى عىل الحيوانات المنوية والبويضات
ال� تُ َ
تلك ي
أ
واالجنة ش
الب�ية ،تتمتع بقيمة هائلة ـ كانت النقاشات
ن
و� الواقع،
حول التطبيقات إ
االنجابية الممكنة حامية .ي
وجدنا أنه من المستحيل االتفاق عىل استخدامات محتملة
يمكن الدفاع عنها لتحرير الخط الخلوي ش
الب�ي ،دون
توفُّر سياق وحقائق استعمال حالة معينة .وقد َوضعت
المجموعة ن ي� اعتبارها مجموعة من التدخالت ،بد ًءا من
المهددة للحياة (عىل سبيل المثال..
تصحيح الطفرات
ِّ
الكي�،
والتليف
ساكس،
تاي-
لمرض
المسببة
تلك
ِّ
ي
تغي�ات وقائية (تشمل
بإدخال
ا
مرور
هنتنجتون)،
ومرض
ي
ً
تعطيل ي ن
بف�وس
ج�  CCR5لمنح المقاومة ضد إ
االصابة ي
نقص المناعة ش
ً
وصوال إىل التحسينات يغ� الطبية
الب�ية)،
(مثل زيادة كتلة العضالت) .ن
و� نهاية المطاف ،لم
ي
نتمكن من االتفاق ،ت
ح� عىل مزايا ومساوئ وضع قائمة
االكلينيكية المحتملة ،حيث كان البعض
االستخدامات إ
يشعر بالقلق من أن وضع قائمة كهذه قد يُؤخذ عىل
أنه موافقة تكتيكية.
عىل مدى عقود ،كان الناس يتجادلون حول إيجابيات
وسلبيات تعديالت 9الخاليا الجنسية ش
الب�ية ،وكيفية
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الجن� ،فقد تكون نسبة ما يحتويه ي ن
ين
الجن� الناتج
بكث� من الخاليا المحررة ،إذا كانت الخاليا المحررة
أقل ي
جدا ـ ن ي� معدل انقسامها أو
طفيف
بشكل
ولو
ـ
تختلف
ًّ
غ�
الخاليا
عن
الحياة
قيد
عىل
بقائها
المحررة.7
ي
َّ
تأث� الفسيفساء
من
الحد
أو
التقليل
يتطلب
قد
ي
ّ
الجينية إدخال مكونات تحرير الجينوم ـ مثل إنزيم
الري� الدليل ـ ش
نوكلياز والحمض
مبا�ة بعد
النووي ب ي
االخصاب ،أو ت ن
االخصاب .8فإذا
ح� ي� لحظة حدوث إ
إ
كان هذا هو الحال ،فقد ينتهي أ
االمر بتقييد العمل الذي
ينطوي عىل تحرير الخط الخلوي ش
الب�ي ،بحيث يقترص
ت
ال� تتيح تخليق أجنة مخصصة
عىل تلك المجاالت ي
أ
ن
القوان� الحالية ،سيجعل هذا االمر
للبحوث .وبموجب
ي
مقترصا عىل ثمانية بلدان فحسب،
إجراء الدراسات
ً
ين
والص�؛ وإ�ائيل؛ واليابان؛ وسنغافورة؛
وهي :بلجيكا؛
وكوريا الجنوبية؛ والمملكة المتحدة؛ والواليات المتحدة
ن
و� الواليات المتحدة،
إيساس ،اتصال
(آر
شخ�) .ي
ي
ي
لن يكون مثل هذا العمل ممك ًنا ،إال باستخدام أموال
يغ� حكومية.
وإذا اتضح أن هناك فوائد عظيمة ت
ست�تب عىل
البحوث أ
االساسية لتحرير الجينوم ش
الب�ي ـ ومن
ن
ت
ال� ال تنطوي ي� حد ذاتها عىل
ضمنها التطبيقات ي
ين
تحس� الخصوبة ،أو الحد
تحرير الجينوم ،مثل طرق
ين
للقوان� الوطنية أن
االجهاض ـ عندئذ يمكن
من حاالت إ
تهدد حصول الناس عىل فوائد كهذه.

المتبرع بها لصالح عيادة «ال جوال» لإلخصاب المختبري أصبحت متاحة ألبحاث الخاليا الجذعية في الواليات المتحدة.
األجنة ُ

ين
التمي� ي ن
ين
والتحس� ،وماهية حقوق
ب� العالجات الطبية
أ
أ
آ
االباء واالمهات عىل حياة االطفال ،وما إىل ذلك .مع
تمك�ن
ذلك ..فمن الصعب إيجاد نماذج جيدة لكيفية ي
وجهات نظر متنوعة من تشكيل أخالقيات المجاالت
المتنازع عليها للعلوم والتكنولوجيا الناشئة.
َ
عندما شن�ت المعاهد الوطنية أ
االمريكية للصحة
مسودة المبادئ التوجيهية أالبحاث الخاليا الجذعية
( )NIHن ّ
حواىل  50ألف شخص
أرسل
،2009
عام
�
الجنينية ي
ي
تعليقاتهم .والعديد ممن تقدموا بآرائهم كانوا من يغ�
� البحوث
حواىل  16ألف من ُم َع ِار ن ِ
العلماء ،ومن بينهم ي
تعليقاتهم ي فشلت �ن
أن
أوا
ر
وعندما
عىل أسس أخالقية.
ي
تشكيل المبادئ التوجيهية النهائية ،تَ َو َّجه معارضو أبحاث
المحاكم ،لتتبع ذلك أربع سنوات
الخاليا الجذعية إىل َ
ن
التقا� وعدم ي ن
اليق� ن ي� هذا المجال.
من ن آ ي
أ
أ
طبقت هيئة الخصوبة واالجنة
ي� االونة اال ي
خ�ةَّ ،
ش
تض َّمن ورشات عمل،
الب�ية برنامج لقاءات عامةَ ،
ومجموعات ي ن
اال تن�نت،
ترك� ،ودراسات استقصائية عىل إ
لدراسة وتقييم آ
االراء المتنوعة حول عدد من القضايا
ذات الصلة باستخدام عالج باستبدال الميتوكوندريا �ن
ي
العيادة ( .)MRTو(خالل العالج باستبدال الميتوكوندريا
ال�يطانية ن ي� بف�اير ـ يتم
ـ الذي وافقت عليه الحكومة ب
التخلص من الحمض النووي المعيب ن ي� البويضة أو
ين
الجن� ،ويُستخدم الحمض النووي من امرأة ليس بها
ن
ال�نامج أهدافه
مرض ي� الميتوكوندريا) .وقد حقق هذا ب
إىل حد كب� ،وهو أحد أفضل أ
االمثلة لدينا عىل مثل هذا
ي
الجهد (انظر .)go.nature.com/64cioj :وبالنسبة إىل
البعض ،يرسم هذان المثاالن عدة نجاحات ن� ت
اش�اك
ي
الجمهور ن ي� القضايا ،ولكننا ال نملك بديهيات مسبقة
لتحديد ما يعنيه النجاح.
هناك حاجة إىل دراسة منهجية لنماذج مختلفة من
ت
اش�اك الجمهور ،بغرض التعرف ـ عىل سبيل المثال ـ عىل
أفضل الطرق للتحقق من المواقف المجتمعية الواسعة،
وليس المواقف المؤيدة فحسب .وكذلك أ
االمر بالنسبة إىل
ت
ال� تستشعر كيف يمكن للنقاشات العامة
االستقصاءات ي
أن تشكل السياسة.
يع� أن أ
إن التقدم ن� تقنيات تحرير الجينوم ن
االمور
ّ
ي
ي

االخالقية طويلة أ
أ
االمد ال يمكن تفاديها باستخدام مخاوف
السالمة الواضحة والمتفق عليها .وعىل الرغم من أن
أساس ،فقد حان الوقت التخاذ
استمرار النقاش أمر
ي
القرارات بشكل جماعي حول نوع العالَم الذي نريد أن
نعيش فيه ،ولوضع سياسات تعكس هذه الرؤية.
ال�امج العلمية ن ي� معهد
ب
دي�ا ماثيوز مساعدة مدير ب
هوبك� ب�مان أ
ن
ن
لالخالقيات الحيوية ،بالتيمور،
جونز
ي
االمريكية ،أ
م�يالند ،الواليات المتحدة أ
واالستاذ
ي
المساعد ن� قسم أمراض أ
االطفال ن ي� كلية طب
ي
نن
هوبك� .روبن لوفل بادج قائد مجموعة
جامعة جونز
في مختبر الخاليا الجذعية الحيوية وعلم الوراثة
التطورية ،معهد فرانسيس كريك ،لندن ،المملكة
المتحدة .بقية أعضاء المجلس التوجيهي لمجموعة
هنكستون هم :سارة تشان ،وبيتر دونوفان ،وتوماس
دوجالس ،وكريستوفر جاينجل ،وجون هاريس،
وآلن ريجنبرج.
االلكترونيdmathews@jhu.edu :
البريد إ
1. Zetsche, B. et al. Cell 163, 759–771 (2015).
2. Liang, P. et al. Protein Cell 6, 363–372 (2015).
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4. Einsiedel, E. F. & Adamson, H. Dev. World Bioeth.
12, 35–44 (2012).
& 5. Tan, E. P., Li, Y., Velasco-Herrera Mdel, C., Yusa, K.
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منافسة .ولالطالع على تفاصيل
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تـعـليــقات كتب وفنون
علم نفﺲ

الﻨ ﱠ ْ
ـفــــﺲ الﺠـريﺤـــة
معر ًضا يتناول ما تُ َس ِّببه الصدمة من رعب وأمل.
يستعرض أنتوني ِ� ْنج َ
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«جسم مج َهد ،وعقل مج َهد»
Stressed Body, Stressed Brain
مﻌرض الﻌلوم
واحدة
ف ي� استجابة فسيولوجية
فﻲ دبلن
أساسية إزاء أسلوب التعذيب مستمر ﺣتﻰ 21
الغراق فﺒراير 2016
المعروف بقسوته ،وهو إ
ف
حد الختناق.
ي� الماء إىل ّ
ف
ح� يتم
وتحدث هذه الستجابة المتعلقة إ
بالغراق ي
ف
الحا�ين
غمر الوجه ف ي� الماء البارد .ويدعو المعرض
للستلقاء ،ووضع قطعة مبللة من القماش عىل
َو ْج َناتهم؛ لمعرفة كيف يؤثر ذلك عىل قدرة استدعاء
معدل ف�بات القلب إىل ما يصل إىل
الذاكرة ،ويبطئ َّ
الربع .يقوم عىل هذا المعرض العالمة الفسيولوجية
إي� كيىل ،وعالم أ
العصاب ي ف
يف
ش� أومارا ،مؤلِّف كتاب
ِ
ي
نفعا؟» Why Torture Doesn’t
« ِل َم ل يُ ْج ِدي
التعذيب ً
ُ
Work (Harvard University Press, 2015; see L. T.
.(Harris Nature 527, 35–36; 2015
وقد أوضح أومارا ف ي� مواضع أخرى كيف يؤدي التوتر
والصدمة إىل توليد ذكريات زائفة .ويقوم عرض «غ َْسل
الذاكرة»  Memory Launderingـ وهو بمثابة خزانة
ع�ات صناديق الحفظ ـ ت
بال� ي ف
كب�ة تضم ش
ك� عىل هذه
ي
التبادلية المتعلقة بالذكريات الزائفة .فهذا العرض
مصممو «ديزاينجوت» Designgoat
الذي ابتكره
مستوحى من عمل ِّعالم أ
العصاب سوسومو تونيجاوا،
ِ
َ
وفريق «مركز رايكن ميت»  RIKEN-MITلعلم جينات
الدوائر العصبية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ف ي�
كم�يدج ،الذين تعاونوا مع المعرض .ويُطلب منك
ب
كتابة ِذكْ َرى سعيدة ،وأخرى حزينة ،ثم تضعهما
ف� أحد الصناديق ،ي ف
وح� تعود لستعادتهما ،يكون
ي
وسيط من المعرض ـ ب أ
مخت� خلف الخزانة ـ قد َع َّدل
تفاصيلهما.
من ي ف
ب� هذه المعارض ..ثمة معرض تصويري ينبض
بالحياة ،يضم مجموعة صور من إحدى غرف العمليات
الجراحية ف ي� إقليم هلمند بأفغانستان ،يُسمى معرض
 ،Sightlines I/Supernumeraryصممه فنان تصميم
كوت�يل ،وهو بمثابة تسجيل
الفراغات ديفيد ي
ت
ت
كمصور مرافق للفريق
ال� قضاها
ِّ
للف�ة ي
ت
ال�يطانية ،حيث إنه
الط� للقوات المش�كة ب
بي
ف� أثناء هذه ت
الف�ة ،تَ َمكَّن من إنتاج لقطات
ي
يف
مقطع� ،ومن ثلثة
متتابعة من الصور من
مقاطع ،بحيث تَ ِصف الجانب الفطري
العاطفي لطب الطوارئ ،الذي يساعد عىل
احتواء الصدمة ،أو السيطرة عليها .وتُذَ ِّكرنا
يف
لتمي�
الصور بأسلوب التظليل الدرامي؛
ىل ِمن القاتم ،الذي استخدمه رسامون
َ
الج ِ ي ّ
ِمن قبيل كارافاجيو .ورغم أن أسلوب التظليل

�
أنتو� ِ� ْنج كاتب ،يعيش ف ي� دبلن.
�
اللكترونيanthonyjking@gmail.com :
البريد إ

تشوﻩ عقلي«َ ،ح َف َرتها كاثرين دوسون
»ذكرى
ُّ

بالليﺰر؛ لتسجل على الﺰجاج شكل ورم في مﺦ أحد
أبناء عمومتها.
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الرهابية ت
ال� شهدتها
بعد أقل من شهر من الهجمات إ
باريس ،أُقيم عرض «الصدمة»  Traumaي أ
الخ� �ف
ي في
ف
و�
معرض العلوم بدبلن ،حيث جاء ي� أ وقته ً
تماما .ي
هذا العرض مجموعة من المواد والفكار ،مكونة من
عدة عنا� ،بد ًءا بصور اضطرابات أيرلندا الشمالية،
ت
مرورا بأداة ف ي� حجم الغرفة،
ال� يتعذر نسيانها،
ً
ي
ف
ف
ف
أذ� )انظرJ. :
يعا� من ي
طن� ي
َص َنعها بمهارة ُمل َِّحن ي
 ،(Hoffman Nature 505, 159; 2014إضافة إىل
مخططات فوتوغرافية لنماذج نباتات مأخوذة من
تش�نوبل .وكل هذه المجموعة تميط اللثام عن الدور
ي
العجيب الذي تلعبه الصدمة ف ي� الصمود العاطفي،
ً
فضل عما تكشفه من أشياء أخرى.
ال ي ف
نجل�ي  Traumaمشتق
مصطلح «الصدمة» إ
ف
تع� «الجرح» ،وهي أزمة شخصية
من كلمة يونانية ،ي
أس�ا للتجربة النفسية ،أو
عميقة ،إذ يقع المصاب ي ً
البدنية .ويتجىل هذا النعزال ف ي� مجموعة كاثرين
دوسون ،المسماة «ذكرى تَ َش ُّوه ف ي� المخ» Memory of
 ،a Brain Malformationوهي بمثابة حفر دقيق ي ف
بالل�ر
لشكل ورم ف ي� المخ عىل الزجاج ،حيث تقوم دوسون ـ
ال� طالما عملت مع العلماء أ
ت
والطباء ـ بتصوير الورم،
ي
ف
ككيان مستقل داخل شبكة من ش
اي� المتموجة .وقد
ال� ي
أُزيل الورم الحقيقي بنجاح من مخ أحد أولد عمومتها،
عن طريق العلج ي ف
ستدعي من خلل هذا
بالل�ر .وتَ ِ
العمل الصدمة العاطفية للتشخيص ،والطاقة ال�ت
ي
اليجابية.
تولدت عن النتيجة إ
ل تقل الصدمة الخارجية للرأس ف� ًرا ،فما برحت
ت
تسببها ف ي� مجال الرياضة
ال� ِّ
المشكلت العصبية أ ي
لكث� من البحاث ،حيث يقوم التشكيل
موضو ًعا ي
المسمى «الرتطام»  Impactبفحص تصميمات
خوذات لرياضات معينة ،مثل كرة القدم أ
المريكية،
ولعبة الهوك أ
اليرلندية ،بعدما أثارته هذه الدراسات.
ي
فعىل سبيل المثال ..يقوم كياران سيمز ـ وهو مهندس
ت
تريني� كولدج ،دبلن ـ بدراسة استجابة
ميكانيك ف ي�
ي
ي
ف
الجسم حيال
الر ْج ب ي�.
الصطدامات القوية ي� لعبة َّ
يف
ويستع� ستيفن دوما ـ ف ي� معهد يف�جينيا بوليتكنيك،
ف
ت
بلكس�ج ـ بأجهزة استشعار
س� ي�
وستيت
ب
ي
يونيف� ي
فورية داخل المعمل وخارجه؛ لتقييم تصميم
الخوذات التجارية.
كما كَش َف المعرض ـ ف� الطابق أ
ال ف
ر� منه ـ عن
َ
ف ي
ي
المحتجز
«استجواب
عرض
�
للصدمة
قاتم
جانب
َ
ي
رقم ،The Interrogation of Detainee 063 »063
عرض
وهو بمثابة مخططات معلومات بيانية ،تَ ِ
عصيبا من استجواب محمد
يوما
بالتفصيل ً 50
معتقل خليج ًجوانتانامو أ
ف
مريك ف ي� كوبا.
ال
القحطا� ف ي�
ي
ي
العرض عىل فرط المعاناة الناتجة عن التعذيب.
ويشدد
ُ
ِّ
م� ف
يب� ت
ال� ي ف
كما ي ف
اللو� زمن الستجواب ،والموسيقى
ي
النسانية والمذلّة ،مثل إجباره
الصاخبة ،والمعاملة يغ� إ
عىل ارتداء قلنسوة كاتمة للصوت ،تغطي الرأس ،أو
وضع إشارات مهينة عليه ،أو إجباره عىل كتابة خطابات
سبتم� .2001
الرهابية ف ي� 11
اعتذار لضحايا الهجمات إ
ب
أما ف ي� الطابق العلوي ،فيبحث العرض المسمى

عرض »الصدمة..
ُوجدت لتُ ْه َدم«

الدرامي يبعث عىل الرعب ،إل أنه يوحي بالجمال
السامي ف ي� الوقت ذاته .ويقف إىل جانب الصورة
جهاز
المكونة من مجموعة قصاصات صور
الدموية
ٌ
َّ
للتحكم ف� ف ف
ال�يف XSTAT 30 Hemorrhage Control
ي
 ،Deviceوهو بمثابة ِمحقن مبتكر ،يشتمل عىل 92
مصممة
إسفنجة ي
صغ�ة الحجم للغاية من السليولوزَّ ،
إليقاف ف ف
ال�يف الحاد.
أ
يقول عا ِلم العصاب دانيال جل� ،وهو أحد
يف
تجرع قمة
القائم� عىل أ المعرض« :الصدمة هي ُّ
المهانة» ،والمر يغ� متعلق بلحظة الصدمة نفسها،
بل بما تُ َخلِّفه من عواقب .وأضاف ً
قائل إن هذه حقيقة
جليا ف ي� الضحايا ،من سوريا إىل فرنسا .وقد
َّ
تتبدى ًّ
نصيبا من الصدمة ،إذ يشهد العام القادم
نالت دبلن ً
ت
ال� أَعلن فيها
الذكرى المئوية لنتفاضة عيد الفصح ،ي
الجمهوريون استقللهم
وسيطبع ف ي�
عن بريطانياُ .
»اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء
ستة مواقع من المدينة
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
رمز ضمادة الجروح
ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻬﻲ
عىل خريطة متوفرة
ُﺗ ِﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد
ف ي� المعرض ،كجزء من
أﻣﺎم اﻷزﻣﺎت«.
معرض الفنانة سارة براكن
«الضمادة» ،Bandage
ت
ال� َخلَّفتها المعارك
للدللة فعىل الندبات الكامنة ي
العدام
الضارية ي� الشوارع ،والعتقالت ،وأحكام إ
ف
ت
يطا� ف ي� خضم النتفاضة.
ال� نَفَّذها الجيش ب
ال� ي
ي
أ
ف
ت
إن هذا المعرض يتناول ي� الساس فكرة اس�داد
ّ
وحقْن الدماء ،ف
تم�
العافية ،فبعد استئصال الورم،
َ
ي
الحياة .ومن الجروح النفسية إىل أ
ال ف�ار النفسية ـ
ال� كانت تُ َع ّد ف� ف
ت
الما� جوانب ل َم ْه َرب منها خلل
ي
ي
ي
ت
النسان ـ يُ ِرسل معرض «الصدمة»
ال� يعيشها إ
الحياة ي
ويف� أومارا سبب ذلك،
.
حد
أق�
إىل
إيجابية
رسالة
ّ
فقد َكتب أن نسبة  %30إىل ِّ %70من أ
الشخاص الذين
َ َ
نمو ما بعد الصدمة،
تعرضوا للصدمة يحدث لهم ُّ
َّ
حيث تفتح لهم معاناتهم «آفاقًا جديدة لم تُتح لهم
ش
من قبل» .ويضيف ً
سء يمكن
قائل إن «الصدمة هي ي
الستفادة منه ف ي� الحياة ،فهي تُ ِع ي ف� عىل الصمود أمام
أ
دروسا».
الزمات ،وتُ َعلِّمنا
ً
جميعا ً

كتب وفنون تـعـليــقات
معنى القرن العشرين ..االنتقال العظيم
كينيث بولدينج
Harper and Row: 1964

دليل التشغيل لسفينة الفضاء األرضية
بكمنستر فولر
Southern Illinois University Press: 1969

الدائرة المنغلقة ..الطبيعة ،واإلنسان،
والتكنولوجيا

باري كومونر
Knopf: 1971

حدود النمو ..تقرير لرابطة مشروع روما حول
ورطة البشرية

دونيال ميدوس ،ودينيس ميدوس ،وجورجين
راندرس ،وويليام بيهرينس.
Universe: 1972

أرض واحدة فحسب ..رعاية كوكب صغير،
وصيانته

أول صورة أيقونية
ّ

لألرض من الفضاء
أشعلت جذوة الوعي

االستدامة

بالحدود بين الكواكب.

إطالق مركبة األرض الفضائية

يبحر آدم روم في خمسة كتب من أ
العمال الكلسيكية ،التي طرحت مسألة الستدامة
ألول مرة ،باعتبارها قضية عامة في ستينات وسبعينات القرن العشرين.
NASA

ف
ف
و� مقال بحجم كتاب ،بعنوان:
ي� عام  ،1969ي
أ
«دليل التشغيل لسفينة الفضاء الرضية» Operating
ت
المخ�ع
 ،Manual for Spaceship Earthق ََّدم
ت
بكمنس� فولر استعارة لفتة حول
موسوعي الثقافة
ّ
مثال جديد للإدارة الكوكبية .وكانت لمركبتنا الفضائية
خصائص سلمة مدمجة؛ حافظت عىل استمرارنا .ومع
ذلك ..كانت أفدح أخطائنا تلحقنا ..فلطالما «أسأنا
ولوثْناه ،وأخطأنا ف ي� حقه» ،حسب
استخدام الكوكبَّ ،
تعب� فولر ،إىل حد أنه صار لز ًاما علينا أن نعيد تسميته
ي
« ،»Polutoدللة عىل فرط التلوث ،وهنا ي ّ ف
يتب� تفريط
ش
الب�يةّ .أما إذا اكتشفنا كيف عملت سفينتنا الفضائية،
وتعلَّمنا أن نقدم أفضل ما لدينا بالستخدام أ
المثل
يف
«ناجح� عىل
لقدرتنا المذهلة ،فربما نصبح بعد ذلك
نحو شامل ومستدام».
وككل ما كتب فولر ..كان مقال «دليل التشغيل
الرضية» متفردا ،ويخلب أ
لسفينة الفضاء أ
اللباب،
ً
أ
ويذهلها عىل الفور ،بيد أن غالبية الفكار المطروحة
فيه كانت تذهب مع الريح ف� هذه أ
فتقريبا ي ف
ب�
الثناء.
ً
ي
عامي  1965و ،1975أَ ْل َه َم تحدي الحضارة المستدامة
كب�ا من الكتب المؤثرة .فقد كان طرح الفكرة
ً
قدرا ي ً
اللحاح عىل الفكرة،
جديدا وقتها ،كما تمتعوا بوجود إ
ً

ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﻣﻦ دورﻳـــــﺔ Nature

nature.com/parisclimate

والتوسع ف ي� مناقشتها ،وهي أمور يصعب الحصول
عليها اليوم عند معالجة أي قضية ،برغم أنها أمور
مناسبة جدا أ
للجواء الحالية .وبما أن مفهوم الستدامة
ًّ
أصبح باهتا ف� الوقت الحاىل ،من جراء الفراط �ف
َ ّ إ
ي
ً ي
ي
تحولت أنظارنا إىل الجائزة نفسها.
استخدام الكلمةَّ ،
تُ ف َب� تلك الدراسات ش
ال�ية عىل مخاوف سابقة..
فالكتابان التاليان« :كوكبنا المنهوب» Our Plundered
) Planet (Little, Brownللكاتب يف�فيلد أوزبورن،
وكتاب «الطريق إىل البقاء» Road to Survival
) (W.Sloane Associatesللكاتب ويليام فوجت،
وكلهما منشور ف ي� عام  ،1948قد َحذَّ َرا من أن النمو
ف
السكا� ت ف
الم�ايد بدون ضوابط ،ونضوب الموارد ،يمكن
ي
ش
أن يؤديا إىل كارثة .وكان الموقف أك� خطورة مع حلول
الرض أ
عام  ،1970حيث تم الحتفال بيوم أ
الول ف ي�
أ
كل أنحاء الوليات المتحدة .فقد تفجر الثر ش
الب�ي
عىل أ
الرض ف ي� أعقاب الحرب العالمية الثانية ،وأ َّدى
أك� للخطر الناجم عن تلك
التقدم العلمي إىل َف ْهم ب
الثار .فللمرة أ
آ
الوىل يدرك العديد من الناس أننا لدينا
ف
القدرة عىل إحداث اضطراب ي� نظم دعم الحياة
عىل كوكب أ
الرض ،بل ت
تدم�ها .وتفاقم الشعور
وح� ي
أ
السياس والجتماعي
بالزمة البيئية بفعل الضطراب
ي
ت
الذي شهدته هذه الف�ة.
ِإذَن ،ما الذي كان يلزم ش
الب�ية للستمرار ف ي�
الزدهار؟ تَ َ
الكب� جسارة
تناول هذا السؤال ي
طلَّب ُ
فكرية ،وكان جميع مؤلفي الكتب الرائدة ت
ال�
ي
تناولت موضوع الستدامة من ذوي الرؤية الواسعة
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باربرا وارد ،ورينيه دوبوس
W. W. Norton: 1972

والتخصصات المتداخلة .وكان القتصادي كينيث
ف
«مع� القرن ش
الع�ين» The
بولدينج مؤلف كتاب
 ،Meaning of the Twentieth Centuryالمنشور �ف
ي
وش ُعر
عام  ،1964يفكر من منظور تاريخي وفلسفيَ .
عالم أ
الحياء باري كومونر أنه ملزم بدراسة القتصاد
ِ
ف
السياس ،كما يبدو من كتابه المنشور ي� عام 1971
ي
«الدائرة المنغلقة»  .The Closing Circleوكان فولر
ش
للمستقبل .كما قام مؤلفو كتاب
مست�فًا
عت� نفسه
يَ ب
َ
«حدود النمو»  ،The Limits to Growthالمنشور
ف ي� عام  ،1972دونيل ميدوس ،ودينيس ميدوس،
يف
وجورج� راندرس ،وويليام بيهرينس ،بربط العلوم
البيئية مع تحليل النظم .وكانت باربرا وارد صحفية
يف
يف
دولي� ،أسهموا مع
لقيادي�
واقتصادية ومستشارة
عالم أ
الحياء المجهرية رينيه دوبوس ـ الفائز بجائزة
ِ
ف
تف
بولي�ر ـ ي� تأليف كتاب «أرض واحدة فحسب» Only
 ،One Earthالمنشور ف ي� عام .1972
ف
«مع� القرن ش
مشهورا،
الع�ين»
لم يعد كتاب
ً
ف
بيد أن بولدينج كان حجر أساس ي� تشكيل قضية
الستدامة .وقد أوضح أن العالَم الذي كان يطمح
إىل الحفاظ عليه لم يوجد ..فقد كانت ش
الب�ية ف ي�
أوج «انتقال عظيم» من الزراعة إىل الصناعة .ومن
وجهة نظر بولدينج ،كان هذا النتقال محفوفًا بالخطر،
تحرف الحرب النووية ،أو
ً
وموجعا بل ريب .وربما ِّ
ف
السكا� ،من مسار هذا النتقال .وربما يفشل
النمو
ي
هذا النتقال ،لو أسأنا استخدام الموارد الطبيعية،
أ
ولك ننجح ..كان علينا
ً
وخصوصا الوقود الحفوري .ي
أن نخلق «تقنية ثابتة ،ذات دائرة مغلقة ،عىل مستوى
عال من التكنولوجيا» ل تسبب التلوث ،ول تتطلب
غ� متجددة .وقد أسهب بولدينج ف ي� ذلك ف ي�
مواد ي
مقال أُعيد طبعه عدة مرات ف ي� عام  ،1966بعنوان:
«اقتصاديات سفينة أ
الرض الفضائية القادمة» The
 ،economics of the coming spaceship Earthبيد
أمرا محوريًّا ف ي� تصور
أن تطوير تقنية جديدة لم يكن ً
بولدينج .وكان رأيه أن المستقبل المستدام سيتطلب
«ابتكارات اجتماعية» ،ل حرص لها ،بد ًءا من تطوير
وصول إىل طرق أفضل لحل ف ف
ً
ال�اعات.
علوم الجمال،
المنجزة ت
ال� تخص
غ�
«المهام
أن
وقد انتهى إىل
ي
َ
ي
الطبعة العربية |

يناير
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تـعـليــقات كتب وفنون

النتقال العظيم متعددة للغاية ،إىل حد يصعب
دورا يلعبه إلتمام العملية» .ومن
معه ّأل يجد المرء ً
التغ� المناخي يتطلب مجموعة
المؤكَّد أن التعامل مع ي
من المهارات.
ائدا ف ي� تحديد الستدامة باعتبارها
ر
كان فولر ً
| 50

يناير

| 2016

الطبعة العربية

مشهورا بالفعل ت
باخ�اعات
تصميميا .كما كان
تحديًا
ً
ًّ
عىل شاكلة القبة المنيعة خفيفة الوزن ذات المثلثات
المتشابكة «الجيوديسية» ،وكَتب بغزارة عن الحاجة إىل
«ثورة لعادة ضبط أ
موضحا أنه
الدوات الصناعية»،
إ
ً
لتحقيق الرفاهية الدائمة ،علينا أن نتعلم إنجاز المزيد
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معا.
السفلية) َح َّثت األمم المتحدة على دمج القضايا االجتماعية والبيئية ً

YUTAKA NAGATA/UN PHOTO

تصميميا؛ بينما االقتصادية باربرا وارد (الصورة
تحديا
المخترع بكمنستر فولر (الصورة العلوية) َق َّدم مقاربة لالستدامة ،باعتبارها
ًّ
ً

بموارد أقل .ومثل بولدينج ،رأى فولر أننا ف ي� حاجة إىل
أ
قص�ة
التعامل مع الوقود الحفوري باعتباره وسيلة ي
أ
ف
مستقبل مستدام.
الجل ،بينما نبحث ي� كيفية صياغة أ َ
ت
ال� طرحها
وبالنسبة إىل قارئ اليوم ،ل تكفي الفكار ي
عت�
ي
و
وحجته.
عمل فولر للتعويض عن ذاتية لغته
ُ ب
كتاب ويليام ماك دونوف ،ومايكل برونجارت «من
المهد إىل المهد» Cradle to Cradle (North Point,
بكث� ـ إىل التصميم المستدام.
 (2002مقدمة ـ أفضل ي
ف
مث�ا ،وأصبح كتابه
فولر
عمل
و� عام  ،1969بدا
ي
أ يً
أساسيا
مرجعا
«دليل تشغيل سفينة الفضاء الرضية»
ً
ًّ
ت
يف
لتوف� الطاقة،
بيئيا ي
للحريص� عىل اخ�اع طرق فعالة ًّ
وبناء المنشآت ،وإدارة المخلفات.
وقد أرس كتاب كومونر «الدائرة المنغلقة» دعائم
ِعلم البيئة الصناعي ،وذلك ـ عىل وجه الخصوص ـ
ف ي� عقود ما بعد الحرب؛ حيث رأى كومونر أن العالَم
الصناعي بات يعتمد عىل مجموعة من التقنيات
بيئيا» ،بد ًءا من الطاقة النووية ،وصول ً إىل
«المختلة ًّ
المبيدات الكيميائية .وبدل ً من ذلك ..كانت تقنيات
المستقبل ف ي� حاجة إىل التساق مع أربعة مبادئ
ت
أساسية ،حيث َعرفها بأنها ي ف
ال� تتمثل
قوان� البيئة ،ي
ف� النقاط التالية«َّ :كل أ
الشياء مرتبطة ببعضها» ،و«لكل
ي
ش
ش
ش
سء ف ي�
سء مآل» ،و«الطبيعة تعرف أك�» ،و«ل ي
ي
الحياة دون مقابل».
اعت� كومونر أن مكمن المشكلة اقتصادي
مع ذلك ..ب
ف
للمع�
تكنولوجيا .وأثناء مناقشته
وسياس ،وليس
ًّ
ي
القتصادي ِلعلم البيئة ،قال إن نظام ش
ال�كات الخاصة
خط�ة .ش
فال�كات لديها دوافع قوية
يحتوي عىل مثالب ي
إلنتاج منتجات جديدة فترص بالبيئة ،ش
أك� من المنتجات
ت
ال� تحل محلها .ولذلك ..فل حاجة ش
بأن تف�
لل�كات ْ
ي
إنفاق «رأس المال الحيوي» ،كما أنها ل تدفع الثمن
ف
ت
ال�
الكامل للإ نتاج الذي يتضمن التلوث .ي
و� العقود ي
تلت إصدار كتاب «الدائرة المنغلقة» ،أصبح تحويل
الرأسمالية إىل صورة ش
أك� صداقة للبيئة من الشواغل
أ
يف
للقتصادي� ،وأساتذة الجامعات من كليات
الساسية
أ
أ
التنفيذي�ف
ف
والموظف�
العمال ،ورواد العمال،
ي
ي
ش
كث�ة
نقاط
أثر
ح
م
ن
ي
لم
ذلك..
لل�كات ،والنشطاء ،مع
ي
َْ َ ِ
مما كان ّ
محل نقد كومونر.
مجازا ـ حول ما إذا كان
تساءل كتاب «حدود النمو» ـ ً
بوسع ش
الب� الستمرار ف ي� تلبية المزيد من احتياجات
أ
الرض ،أم ل .واستخدم المؤلفون النماذج الحاسوبية؛
ف
ف
السكا� ،والطلب
لستكشاف التفاعلت يب� النمو
ي
عىل الموارد ،والتحول إىل الصناعة ،وإنتاج الطعام،
والتلوث .ولم يتنبأ المؤلفون بالمستقبل ،عىل الرغم
من أن المعل ِِّق ي ف� يتجاذبون أطراف الجدل منذ ذلك
يف
الح� حول ما إذا كانت «تنبؤاتهم» صحيحة ،أم
ل .وبدل ً من ذلك ..استقرأوا المعلومات الموجودة
لديهم ،حيث كتب المؤلفون أنه إذا استمرت التوجهات
ف
الحالية؛ فستصل ش
«�
الب�ية إىل طريق مسدود ي
وقت ما ،خلل المائة عام التالية» .و َع ب َّ� المؤلفون
عن أملهم ف ي� أن يتفادى ش
الب� انتكاسةً  ،ولكنهم
أفادوا مر ًارا بأنه ليس بوسعهم إعداد نموذج يتضمن
ت
ال� يمكنها أن
العوامل الجتماعية والسياسية
والثقافية ي
تُ ْح ِدث ً
تحول ف ي� التوجهات .وأخذوا ف ي� العتبار فرضية
أن التكنولوجيا قد تتقدم؛ لتصبح ِز ًّرا سحريًّا إلنجاز
أ
المور ،وكانت النتائج صادمة .ت
وح� عندما سمحوا
كث�ا،
بالتقدم التكنولوجي الذي يزيد ِمن توفُّر الموارد ي ً
ويقلل من كمية التلوث ،كانت النتيجة ـ ول تزال ـ
حدوث انهيار شديد ..فالبتكار وحده لم يكن بوسعه

كتب وفنون تـعـليــقات

أن يؤدي إىل اقتصاد مستدام؛ فقد كنا ف ي� حاجة إىل
ف
الق َيم.
نقلة جذرية ي� ِ
أَ ْح َد َث كتاب «حدود النمو» ضجة عالميةِ ،وب ْي َع
منه ما يربو عىل  12مليون نسخة ش
بأك� من  30لغة.
وقد قام ميدوس ،وميدوس ،وراندرس بتحديث
التحليل ف ي� عام  ،1993ثم مرة أخرى ف ي� عام ،2004
عت� كتابَا
يث� جدل ً قويًّا .ويُ ب
ول يزال سؤال الحدود ي
كب� ..كوكب أصغر» Big World, Small
«عالَم ي
) Planet (Yale University Press, 2015للمؤلف ي ْ ف
َ�
جوهان روكستورم ،وماتياس كلوم ،وكتاب «انكماش
أ
الرض» Shrinking the Earth (Oxford University
ف
ف
كتاب� من يب� كتب عديدة
 (Press, 2016مجرد ي
تستق� مشكلة النمو.
ي
كما أ َّدى كتاب «أرض واحدة فحسب» للمؤلف ي ْ ف
َ�
وارد ،ودوبوس ـ الذي وضع ليلحق بمؤتمر أ
المم
ُ
المتحدة ،الذي ُعقد ف ي� عام  1972عن البيئة ش
الب�ية
ـ إىل إضافة منظور عالمي لمناقشات الستدامة ،حيث
خب�ة ف ي� التنمية
سافرت وارد حول العالم ،بصفتها ي
القتصادية ،وتم تداول مسودة أولية من الكتاب؛
للتعليق عليها من جانب رواد العلوم أ
والعمال والفكر
من  58دولة .وكانت النتيجة جديرة بالقراءة ،لمجرد
ت
ال� أوضحت أن ش
الب� حول
تلخيص إجاباتهم ،ي
العالم يحملون رؤى شديدة الختلف حول القضايا
يف
المشارك�
البيئية .فعىل سبيل المثال ..أَيَّ َد أحد
أ
ال ي ف
وروبي� فكرة النسحاب من التحول إىل الصناعة،
ف
ف
ح� َك َت َب رجل دولة آسيوي أن الدول النامية ل
ي� ي
يمكنها أن تُق ِْدم عىل أحلم المسافات الشاسعة ،دون
أن تتحمل تبعات ذلك».
أي جهد مبذول لضمان
أن
وترى وارد ،ودوبوس ّ ّ
بقاء ش
الب�ية يجب أن يعمل عىل رأب الصدع الرهيب
يف
ب� الدول النامية ،والدول المتقدمة .وعىل الرغم
من أنهما لم يستخدما عبارة «التنمية المستدامة»،
ً
مبتكرا لتحدي رفع مستوى معيشة
تحليل
فقد ق ََّد َما
الفقراء ،دون إحداث ًتدهور ف� البيئة .ف
و� الوقت
ي
ي
ذاتهَ ،د َعيا الدول ت
الم�فة إىل عدم النظر تحت
َ
ف
� عىل الدولة المزدهرة أن
أقدامها فحسب ،فقد تَ َع ي َّ َ
أ
البي� ،وأن
تُ ِق ّر بالدمار الذي كانت تُل ِْحقه بالمجال ي
ً
منفصل عن مصائر سائر
مص�ها ليس
تستوعب أن ي
ولن غالبية أ
العالم .أ
الخطار البيئية كانت عالمية،
الكوك�
انتهت وارد ،ودوبوس إىل أن «العتماد
بي
المتبادل» أصبح حقيقة أخلقية وسياسية ،وليس
فقط «حقيقة علمية صعبة ،ول مفر منها» .هذا..
ويعت� مؤتمر المناخ ـ الذي عقدته أ
المم المتحدة
ُ ب
نوفم� ف
اختبارا لمدى ق ُْربنا من
الما� ف ي� باريس ـ
ف ي�
ب
ً
ي
تحقيق هذا الهدف.
الكث�ة ،ت
ال� صدرت ف ي� أوقات
عند قراءة الكتب ي
ي
متقاربة من هذا العقد ،يتضح أن بناء حضارة
أ
ش
سء:
مستدامة أمر متعدد البعاد ،يتضمن كل ي
العلم ،والتكنولوجيا ،والسياسة ،والعلقات
الجتماعية ،أ
والخلقيات .ولهذا ..ل يمكننا أن نتقدم
ف
نقارب
ونحن ي
نس� ي� خط مستقيم ،بل علينا أن ِ
الهدف من اتجاهات متعددة ،بمرونة وتماسك.
ال ي ف
نجل�ية ،ورئيس
آدم روم أستاذ التاريخ واللغة إ
هيل� جولدنر للبيئة بجامعة ديلوير �ف
ف
يو� ديل ي ف
ي
ي
أ
خ� بعنوان« :عبقرية
مدينة نيو آرك .كان كتابه ال ي
يوم أ
الرض» .The Genius of Earth Day
اللكترونيarome@udel.edu :
البريد إ

ملخصات كتب
َ
الس ْحر
األ َﺧ َوان فونيجت ..علوم وﺧيال علمي في بيت ِّ

جينﺠر ﺳتراند ،الناﺷر :فارار ﺷتراوس آند جيرو )(2015

كيرت فونيجت هو روائي في قصص الخيال العلمي ،ومشاغب محبوب ،اش ُتهر بدراسة
مشوق ،يُتابع
ولكن أخاه بيرني هو
الكيمياءَّ ،
الذي لمع في هذا المجال .و َع ْبر تاريخ ثقافي ِّ
اند التطور الفكري أ
للخوين فونيجت ،إبان الحرب العالمية الثانية وتوابعها
جينجر ستر
الباردة .فقد دفع بيرني اهتمامه بالجيش إلى إجراء أ
البحاث في َمعامل «جنرال إليكتريك»
على مادة يوديد الفضة ،بوصفها محفِّزة لستمطار السحب ،كما أن تجارب كيرت المخيفة
ويبين ستراند كيف أن
اللهام لقصصه الخيالية التي ل
َ
في القتال كانت مصدر إ
تضاهىِّ .
كل الرجلين ،بدعوتهما ـ ّكل بطريقته الخاصة ـ إلى فصل التق َُّدم عن الصراعات ،ك ََشفَا عن
تكامل نادر بينهما.
الرعد والبرق ..الطقﺲ في الماضي ،والحاضر ،والمستقبل

لورين ريدنيس ،الناﺷر :راندوم ﻫاوس )(2015

«م ِش ّع» ) Radioactiveإت بوكس ،2010 ،انظرG. Frazzetto Nature 469, :
كان كتاب ُ
ً
المتميزة
الرسوم
فيه
دمجت
ا،
ائع
ر
و
ا
ع
بار
عمل
ريدنيس
لورين
والفنانة
للكاتبة
(29; 2011
ً
ً
ِّ
وتنم عن
المب َتكَر لحياة ماري وبيير كوري .وهنا ،في رواية أخرى ثرية
جمالياُّ ،
مع السرد ُ
ًّ
بحث متعمق ،تتناول ريدنيس الظواهر الجوية؛ إذ يضم الكتاب ظواهر عديدة ،من
سديمية،
بالس ُحب بأنواعها ،باعتبارها سلسلة من لوحات
الضباب إلى الزوابعً ،
َّ
مرورا ُّ
حمام الهواء الذي اش ُتهر به بنيامين فرانكلين ،أو
وتجارب الحتفاء الحسي بالطقس ،مثل ّ
«السكون الخافت» لهبوط الثلج ،وما إلى ذلك .ويُ َع ّد هذا الكتاب بمثابة عاصفة هوجاء،
أ
واللهام.
مطر القارئ بالفكار إ
تُ ِ
سقوط المجد :قيام وزوال عشرين مبنى ،من برج بابل
إلى ُب ْر َجي مركﺰ التجارة العالمي

جيمس كراوفورد ،الناﺷر :أولد ﺳتريﺖ )(2015

لمبان هائلة متناسقة لم يبق لها أثر ،هي في حد ذاتها ِس َير
السير المتعددة ٍ
هذه ِّ
متناسقة ،تبدأ من العراق ،وتُ َت ِابع إلى مانهاتن ،وما بعدها .ومن أبرز ما جاء في سرد
الكاتب جيمس كراوفوردَ ،و ْصفه لبرج بابل الذي يلوح بين معالم بابل الهائلة ،التي
بناها إمبراطور بلد الرافدين ،نبوخذ نصر ،وفي لوحة بيتر بروجيل أ
الكبر الخلبة
َّ
تهاوى كل من الباستيل ،والمنتدى الروماني،
والمربكة ،التي رسمها سنة  .1563وقد َ
ِ
مؤثرا ،وانهار بعدها بُ ْر َجا مركز التجارة في نيويورك على إثر
وجدار برلين تهاويًا ً
أ
الحداث الشنيعة التي وقعت سنة ّ .2001أما عن مأخذي البسيط الوحيد تجاه
الكتاب ،فهو أنه ل يوجد به فهرس.

وع ْلم اإلنسان
أشجار البرتقال في مراكﺶ ..ابن ﺧلدونِ ،

ﺳتيﻔن فريدريﻚ ديﻞ ،الناﺷر :مﻄﺒﻌﺔ جامﻌﺔ ﻫارفارد )(2015

ابتكر عا ِلم تونسي ،منذ ستة قرون مضت ،مرآة جديدة للبشرية .فمن خلل
علميا،
رائعته،
ِّ
«المقدمة» ،بات ابن خلدون ) (1406-1332أول َمن تناول التاريخ ًّ
بتحليل الشواهد الجتماعية ،والقتصادية ،والسياسية؛ للكشف عن دورات التغير
المجتمعي .ويرى المؤرخ ستيفين فريدريك ديل ـ في هذه الدراسة المتقنة ـ أن
أعمال ابن خلدون شكَّلت حجر أساس على طريق النتقال الفكري من العصر اليوناني
معينين ،مثل
إلى عصر التنوير ،إذ تتوافق أفكاره مع التفكير الراديكالي لفلسفة َّ
مونتسكيو ،وآدم سميث.

شطائر اللحم في الفردوس ..القصﺺ وراء ما
نﺄكله من أطعمة

لويﺰ أو .فريسكو ،ﺗرجمﺔ :ليﺰ واﺗرز ،الناﺷر :مﻄﺒﻌﺔ جامﻌﺔ برينستون )(2015

الطوار تاريخ ثقافي جاد أ
وراء هذا العنوان غريب أ
للطعمة ،تُ ِرجم حدي ًثا ِمن
� �
أ
اللمانية ،حيث ترى عالمة النباتات ،لويز فريسكو ـ التي عملت سابقًا مساعدة مدير
أ
أ
الج َّنة بوصفها ..كناية
عام في منظمة الغذية والزراعة ،التابعة للمم المتحدة ـ أن
عن الوفرة الميسرة ،تتغلغل في العلقة الشاقَّة بين البشرية وكل َ ما يصلح أ
للكل.
ُ َّ
المداد،
واستنتجت من خلل بَ ْحثها الشامل في ثنايا التكنولوجيا الحيوية ،وسلسل إ
الج َّنة الحقيقية ،التي تمثل الوفرة ،يمكن الوصول إليها ،شريطة مزيد
وغير ذلك ،أن َ
من البحث والجهد .باربارا كايسر
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مراسـالت
قدروا التربة ،باعتبارها
ِّ
طبيعيا
رأس مال
ًّ
ثمة علقة وثيقة بين القتصاد ،وصحة
التربة )انظر ،على سبيل المثالP. :
;Panagos et al. Nature 526, 195
لكن يظل تكامل المعلومات حول
ْ ،(2015
موارد التربة مع غيرها من معايير رأس
واحدا
المال الطبيعي والنشاط القتصادي ً
من المجالت التي ل تحظى بالهتمام
الكافي من جانب نظام الحتساب
القتصادي البيئي المتكامل ،التابع أ
للمم
المتحدة ).(SEEA
هذا النظام هو أداة مراقبة واسعة
دوليا؛
النطاق ،بدأت تكتسب ً
زخما ًّ
فهي تدمج البيانات البيئية مع المعايير
القتصادية ،مثل :الدخل القومي ،وسوق
المال ،وإجمالي الناتج المحلي.
إن قدرة كل من هذا النظام وحساب
ّ
رأس المال الطبيعي على دعم جهود
القليمية والقومية والعالمية باتت
المراقبة إ
ملحوظة بصورة كبيرة في ساحات ِنقَاش
عدة ،مثل :أهداف التنمية المستدامة
الخاصة أ
بالمم المتحدة ،وأهداف
«آيتشي للتنوع الحيوي» ،وتطوير
بروتوكول رأس المال الطبيعي لجهات
أ
العمال .ويُ َع ّد احتساب موارد التربة
إسهاما ِّقي ًما في إثراء هذه الصورة الكبيرة.
ً
كارل أوبست جامعة ملبورن ،أستراليا.
cobst@unimelb.edu.au

دروس من مدريد
لمحادثات المناخ المقبلة
بمناسبة قمة المناخ التي ُعقدت في
الشارة إلى أن
باريس هذا العام ،تجدر إ
عاما
20
مرور
هذه الدورة وافقت ذكرى
ً
منذ اجتماع مدريد ،الذي أعلنت فيه
اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي
) (IPCCأن أ
«الدلة تشير إلى وجود تأثير
بشري واضح على المناخ العالمي».
إن الدعم الذي حصلت عليه وثيقة
اللجنة الحكومية الدولية في عام 1995
أتى من الفهم الفيزيائي لخصائص
الحتباس الحراري للغازات الدفيئة،
وملحظات ارتفاع درجات الحرارة،
والمقارنات بين أنماط التغير المناخي
المنمذجة والمرصودة )«أَ ْخذ بصمات»
المناخ(.
نبعت النتقادات في ذلك الوقت من
قلة دراسات البصمات المناخية ،والتعامل
غير الملئم مع الشكوك ،والتركيز على
درجة حرارة السطح ،وسوء تقدير الضجيج
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المناخي الطبيعي والحترار ،الذي يتسبب
النسان.
فيه إ
أحد الدروس التي نتعلمها من اجتماع
مدريد هو أهمية التجاوب مع النتقادات
المبررة .فقد قام خبراء تحليل المناخ منذ
ذلك الحين بالكشف عن بصمات درجات
الحرارة ،التي تَ َس َّبب فيها البشر ،بد ًءا
من طبقات الجو العليا )ستراتوسفير(،
ً
وصول إلى أعماق المحيطات ،وفحصوا
كذلك متغيرات كثيرة غير درجات الحرارة.
ومن الروتيني تقييم الشكوك في بيانات
المناخ المرصودة ونماذج المحاكاة .إن
تسبب فيه
إشارات ٍّكل من الحترار الذي َّ
النسان ،وضجيج تقلُّب المناخ الطبيعي
إ
يتم قياسها آ
الن بشكل أفضل .وقد ساد
استخدام هذه المؤشرات منذ أواسط
القرن العشرين.
كما أننا تعلمنا أن الوصول إلى َف ْهم
علمي دولي يمكن أن يتأتَّى في أقل من 20
المبرر،
ً
عاما من الضجيج العشوائي غير َّ
والمعلومات المضللة ،وأن جملة واحدة
تغير العالم.
قد ِّ
بنجامين دي .سانتر مختبر لورانس
ليفرمور الوطني ،كاليفورنيا ،الوليات
المتحدة أ
المريكية.
santer1@llnl.gov

التلوث الدوائي..
أوروبا تستجيب
باعتبارنا مديرين لجمعية صناعة أ
الدوية
الوروبية ،والتحاد أ
الذاتية أ
الوروبي
للصناعات والجمعيات الصيدلنية،
والجمعية أ
الوروبية للعقاقير العامة
والبدائل الحيوية ،على التوالي ،فنحن
ملتزمون بتوفير عقاقير آمنة ،وفعالة،
مكونات ضارة
وعالية الجودة ،دون إطلق ِّ
بالبيئة )انظر.(Nature 526, 164; 2015 :
تعد النفايات السائلة الناتجة عن
ُّ
تصنيع العقاقير مرتبطة بـ  %2فقط من
المواد الدوائية الموجودة في البيئة في
أوروبا )انظر،(go.nature.com/ovgyaa :
وذلك ألنها تُدار بكفاءة )D. J. Caldwell
et al. Environ. Toxicol. Chem. http://
 .(doi.org/8xf; 2015وقد بدأ القطاع
الصناعي يتحكم في التلوث الدوائي
الناتج عن مصادر أخرى ،استجابةً
للتشريعات التي تحكم كافة جوانب
العمليات الصيدلنية .وتستمر المراقبة،
الدوية في أ
حتى بعد طرح أ
السواق.
يتم ذلك بالستعانة بمبادرات
معينة ،مثل إطار عمل الزمالة البيئية
الصيدلنية ،التابع لنا؛ وهو وبرنامج

شامل إلدارة المخاطر البيئية .كما أننا
ندير على شبكات التواصل الجتماعي
حملة مشتركة؛ للتخلص من النفايات
الدوائية ).(www.medsdisposal.eu
ستخدم مشروع  iPIEـ التابع لمبادرة
ويَأ ِ
الدوية المبتكرة ـ طرق تقييم متطورة،
تهدف إلى كشف المخاطر البيئية
النشطة.
الملوثة ِ
للعقاقير ِّ
جمعية صناعة أ
الدوية
هوبرتس كرانز
الذاتية أ
الوروبية ) ،(AESGPبروكسل،
بلجيكا.
ريتشارد برجستروم التحاد أ
الوروبي
للصناعات والجمعيات الصيدلنية
) ،(EFPIAبروكسل ،بلجيكا.
أدريان فان دن هوفن الجمعية أ
الوروبية
للعقاقير العامة والبدائل الحيوية )،(EGA
بروكسل ،بلجيكا.
richard.bergstrom@efpia.eu

حرائق الخث ..االنبعاثات
ستتفاقم على األرجح
إن الضباب الهائل الناتج عن الحرائق
المتعمدة للغابات وأراضي الخث في
َّ
إندونيسيا ،التي بدأت بغرض تنظيف
أ
الرض للزراعة ،وتفاقمت بسبب
الجفاف ،قد تَ َح َّول إلى أزمة عالمية.
الندونيسية إيقاف
وبإمكان الحكومة إ
لكن يبدو أنها
السنوية،
هذه الكارثة
ْ
آ
الرادة السياسية
تفتقر حتى الن إلى إ
اللزمة للقيام بذلك.
دمرت إندونيسيا
الماضي،
خلل العقد
َّ
غاباتها بشكل أسرع من أي دولة أخرى
)انظر .(go.nature.com/b9rhxz :وفي
أن انبعاثات
ُوحظ ّ
أحد التقديرات ..ل ِ
الكربون اليومية من حرائق الغابات
الندونيسية تتجاوز تلك
وأراضي الخث إ
الناتجة عن القتصاد أ
المريكي كله )انظر:
.(go.nature.com/hpworu
سوف يزداد الموقف سوءا على أ
الرجح؛
ً
فإندونيسيا وماليزيا تخططان إلنشاء
المنتجة لزيت النخيل ،ما
مجلس الدول ِ
يعني تحريض شركات استغلل الغابات
الكبرى على التهاون في تنفيذ تعهداتها
بعدم إزالة الغابات )انظرgo.nature. :
 .(com/agvbhnإن التوسع في زيت
النخيل هو واحد من أكبر أسباب تدمير
أراضي الخث والغابات.
لم تعد ردود الفعل المحلية وأنصاف
الحلول المتأخرة التي تتخذها الحكومة
الندونيسية كافية ..فبدعم من المجتمع
إ
تماما حرق
تحظر
أن
عليها
ينبغي
الدولي،
ً
أراضي الخث والغابات المحلية ،وأن

تعلن تعليق أنشطة تطهير أراضي الخث،
وأن تعيد المياه إلى أ
الراضي التالفة،
ُ
تخصص حوافز مالية للمقاطعات
وأن ِّ
للح ّد من إزالة الغابات.
ندونيسية؛
ال
إ
َ
سوزان جي .لورانس ،ويليام إف.
لورانس جامعة جيمس كوك ،كيرنس،
كوينزلند ،أستراليا.
susan.laurance@jcu.edu.au

دور المستهلكين في
المساءلة البيئية
يستمر تلوث الهواء الخانق في جنوب
شرق آسيا بل هوادة ،ويغذيه حرق
مستنقعات الخث من أجل الزراعة .هذه
القليمية
القضية تمثل تحديًا للتفاقات إ
الموجودة منذ فترة طويلة حول تطهير
أ
المشاركة في
الراضي من ِق َبل الحكومات
جنوب شرق آسيا ،وهيِ النآ
اتحاد دول
تحفِّز المنظمات غير الحكومية والبنوك
وجهات أ
العمال على اتخاذ إجراء ضد
الشركات المسؤولة عن ذلك.
وقد لقَى قانون تلوث الضباب العابر
للحدود العقابي في سنغافورة شي ًئا من
النجاح )انظر ،على سبيل المثالJ. H. :
S. Lee et al. Environ. Sci. Policy 55,
 .(87–95; 2016وأوقف مجلس البيئة
في سنغافورة ـ وهو منظمة غير حكومية
ـ إصدار الشهادات البيئية لشركات إنتاج
لُب الورق ،التي قد تكون متورطة في
الحرائق .وقد حث ذلك بعض سلسل
أ
السواق في سنغافورة على التوقف عن
بيع منتجات تحتوي على مواد خام من
هذه الشركات .وتقوم بنوك بمراجعة
سياسات تلك الشركات ،قبل إقراضها .إن
اليقاف قد يشجع الشركات على أن
هذا إ
تصبح أكثر مراعاة لمفهوم الستدامة،
وأن تفكر في تج ُّنب المساس بغابات
مستنقعات الخث غير المستصلَحة،
والحفاظ عليها.
ينبغي على المستهلكين دعم هذه
الحملة للمساءلة البيئية للشركات ،من
خلل استخدام الموارد المتاحة للعامة
)انظر ،على سبيل المثالwww.ethical. :
(org.au؛ لضمان أل تتسبب اختياراتهم
من المنتجات في القضاء على الخث.
الهيرو إس .ويجيداسا جامعة سنغافورة
الوطنية ،ورابطة الحفاظ على البيئة ،سنغافورة.
ماري روز سي .بوزا جامعة سنغافورة
الوطنية ،سنغافورة.
جوباالسامي آر .كليمينتس جامعة ماليزيا
تيرينجانو ،كوال تيرينجانو ،ماليزيا.
lahirux@gmail.com
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مراسالت تـعـليــقات

انتبهوا لوجهة نظر ذوي
االحتياجات الخاصة
حمل تقنية «كريسبر/كاس  »9للتعديل
تَ ِ
الجيني بداخلها إمكانيات رائعة ،لكنها
ليست بالضرورة كذلك من منظور حقوق
ذوي الحتياجات الخاصة )انظرD. :
J. H. Mathews et al. Nature 527,
 .(159–161; 2015فمن غير المرجح ـ من
وجهة نظري ـ أن يتهافت أ
الشخاص ذوو
الحتياجات الخاصة على إجراء تعديلت
جينية ،ألن أولويّتهم هي التغلب على
التفرقة والتحيز.
مسبب
جيني
اف
ر
انح
إن «إصلح»
ِّ
ً
صالحا بشكل
عمل
يبدو
لمرض نادر قد
ً
واضح ،بافتراض أن هناك إجما ًعا قويًّا
الحد الفاصل الذي يمكنه التفريق
على ّ
بين الطبيعي والمرضي .وعلى عكس
الفتراض السائد ..فإن غالبية أ
الشخاص
ذوي الحتياجات الخاصة يعيشون حياة
ذات جودة مساوية لتلك التي يعيشها
غيرهم من أ
الصحاء )G. L. Albrecht
and P. J. Devlieger Soc. Sci. Med.
.(48, 977–988; 1999
يَنظر مجلس نوفيلد البريطاني
الحياء في أ
إلى أخلقيات علم أ
البعاد
أ
الخلقية والجتماعية لتقنية «كريسبر».
وهناك حاجة ُم ِل ّحة لصياغة مبادئ
تقرر تطبيقات التقنية
توجيهية دولية ِّ
) ،(Nature 526, 310–311; 2015كما
ينبغي أن يتم الستماع إلى أصوات ذوي
الحتياجات الخاصة.
توم شكسبير جامعة إيست أنجليا،
نوريتش ،المملكة المتحدة.
tom.shakespeare@uea.ac.uk

تعديل الجينات ..التحكم
توقعه
في ما يمكن ُّ
من منظور حقوق ذوي الحتياجات
الخاصة ،تطغى المشكلت التي أثارت
الجدل حول تعديل الجينات البشرية
)انظر (go.nature.com/6wb45k :على
افتتاحية مؤتمر أ
الكاديميات القومية
أ
المريكية للعلوم والهندسة والطب
)انظرD. J. H. Mathews et al. Nature :
 .(527, 159–161; 2015ويتعارض
متلقيا
كونه
تصوير المؤلفين للجمهور على
ً
سلبيا «للحكمة» التي يحملها «الخبراء»
ًّ
مع مواصفات الخطاب الصحي حول
الحوكمة والبحوث الهادفة.
لدى منظمات المجتمع المدني
المدافعة عن حقوق ذوي الحتياجات
ِ
الخاصة تاريخ من الختلف مع مثل
هؤلء الخبراء ـ ومن بينهم المسؤولون،
والعلماء ،أ
والطباء ـ حول تَ َص ُّورهم عن
أ
العاقة .ويتلخص هذا
الشخاص ذوي إ

«تحيزا للقادرين» ،وهي
التصور في كونه
ً
العاقة شذوذ عن المعتاد،
عتبر أن إ
نظرة تَ ِ
ً
ملمحا من ملمح التنوع
اعتبارها
بدل من
ً
البشري .وهذا قد يؤدي إلى «حلول»
معيبة ،وإضعاف لذوي الحتياجات
الخاصة )انظرG. Wolbring J. Crit. :
.(Anim. Stud. 12, 118–141; 2014
وقد كتب ماثيوس وزملؤه« :حان
الوقت لتخاذ قرار جماعي حول نوع
العالَم الذي نريد أن نعيش فيه» .وهذا
القرار ينبغي أن يتضمن رؤية القدرات
النسانية ،والمتوقَّع منها ،وكيف يمكن
إ
إدارتها.
جورج وولبرينج جامعة كالجاري ،ألبرتا،
كندا.
gwolbrin@ucalgary.ca

تعديل الجينات..
استطالع َر ْأي

بمناسبة قمة أ
الكاديميات القومية
أ
المريكية للعلوم والهندسة والطب ،التي
تناقش استخدام تقنية تعديل الجينات
الوراثية «كريسبر/كاس ،»9ندعو القراء
إلى مشاركة آرائهم حول هذه التقنية
واستخدامها ،في استطلع للرأي على:
.go.nature.com/eyowaf
يُ َع ّد إشراك الجمهور في صناعة
القرارات المتعلقة بتطبيقات العلوم
أمرا
والتقنية ذات التأثير على المجتمع ً
مصممة ـ إلى حد ما
حيويًّا .وهذه القمة َّ
ـ على غرار مؤتمر أسيلومار لعام 1975
المحتملة
حول المخاطر البيولوجية
َ
للحمض النووي الهجين )انظرNature :
 .(http://doi.org/899; 2015ول ينبغي
أن نرتكب الخطأ نفسه بإبقائها خلف
أ
البواب المغلقة.
كما يشير أحد المشاركين في المسح،
قد يكون من المستحيل «إعادة هذا المارد
‹تقنية كريسبر/كاس ›9إلى قمقمه» .لذا..
أ
أ
منيات المطلوبة
فعندما يتعلق المر بال ّ
أمنيات كل من العلماء
من المارد ،فإن ّ
والجمهور يجب وضعها في العتبار.
سيلفيا كامبوريسي ،الرا ماركس جامعة
كينجز كوليدج لندن ،المملكة المتحدة.
silvia.1.camporesi@kcl.ac.uk

كارثة المناجم ..استعيدوا
فورا
الموائل
ً
في منطقة الغابات أ
الطلسية المطيرة في
البرازيل ،غرقت المدن ،وتلوثت أماكن
تجميع مياه أ
المطار ،عندما تم إطلق
نحو  50مليون متر مكعب من المياه
شديدة التلوث من مستنقع مخلفات
الحديد الخام .ولهذا ..ينبغي على شركة

التعدين المسؤولة ،ووزارة البيئة البرازيلية
النساني
سريعا؛ لتخفيف الضرر إ
التصرف ً
والبيئي.
وقد َح َرم هذا الحادث حوالي 500
ألف شخص من مصدر حصولهم على
المحتمل أن يدمر الشبكة
المياهِ .ومن
َ
تماما من خلل التلوث الكيميائي،
البيئية
وانخفاض ًتوافر أ
الكسجين ،وشدة
التعكر ،وهو ما يزيد من تهديد وضع
المنطقة كواحدة من النقاط الساخنة
للتنوع الحيوي في العالم.
وسيكون على السلطات أن تتعاون مع
الجامعات بشأن استعادة النظام البيئي،
والمشروعات التنموية.
جوني كابيشوني ماسانتي جامعة
فلومينينسي الفيدرالية ،نيتيريو ،ريو دي
جانيرو ،البرازيل.
jcmassante@id.uff.br

جامعات رائدة في
العالم اإلسالمي
ئيسا سابقًا للجنة التعليم
باعتباري ر ً
والمنسق العام
باكستان،
العالي في
ِّ
السابق لهيئة العلوم والتقنية ،التابعة
السلمي ،COMSTECH
لمنظمة التعاون إ
أرى أن هناك جامعات في العالم
السلمي ليست في مثل تلك الحاجة
إ
الماسة إلى التنشيط ،التي يصفها نضال
قيسوم ،وأطهرر أسامة )Nature 526,
.(634–636; 2015
هناك على أ
القل ثلث جامعات
منها موضوعة ضمن أعلى  250جامعة
حول العالم؛ مثل جامعة ماليا في
كواللمبور ،وجامعة الملك فهد ،وجامعة
الملك سعود ،وكلتاهما في المملكة
العربية السعودية )انظرgo.nature. :
 .(com/4gfu2uوفي عامي  2013و،2014
صنفت جامعة الشرق أ
الوسط التقنية،
ُ
وجامعة اسطنبول التقنية ،وجامعة
بيلكينت في تركيا ضمن أعلى  400مؤسسة
علمية على مستوى العالم )انظر:
وصنفت
ُ .(go.nature.com/m6195d
جامعة باكستان القومية للعلوم والتقنية،
والمعهد الباكستاني للهندسة والعلوم
التطبيقية ضمن أعلى  200جامعة آسيوية
في عام ) 2014انظرgo.nature.com/ :
 .(kdwt8wوتُعتبر جامعة الملك عبد هللا
للعلوم والتقنية ،ومعهد «مصدر» في أبو
ظبي نجمين صاعدين.
وطبقا لبيانات عام  2014حول النشر
العلميُ ،صنفت إيران في المركز الـ16
على مستوى العالم ،وتركيا في المركز
الـ ،19وماليزيا في المركز الـ ،23متكافئة
بذلك مع سويسرا وتايوان وبعض الدول
السكندنافية ،وتسبق بذلك جنوب أفريقيا
)انظر.(go.nature.com/ms6fct :
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إضافة إلى ذلك ..فإن متطلبات
المارات العربية المتحدة للعتماد
لجنة إ
أ
الكاديمي « »CAAتُعتبر أكثر صرامة من
أ
تلك الخاصة بمجلس العتماد المريكي
للهندسة والتقنية « ،»ABETعلى سبيل
المارات أن
المثال .فبينما تشترط لجنة إ
يكون أعضاء هيئة التدريس حاصلين
على أعلى درجة علمية في مجالهم ،مثل
الدكتوراة ،يشترط المجلس أ
المريكي
فقط الحصول على الكفاءات المناسبة.
المارات على الجامعات
كما تشترط لجنة إ
معتمدة،
اة
ر
دكتو
امج
أن تكون لديها بر
َ
إضافة إلى درجات بكالوريوس وماجستير
معتمدة.
جافيد الجهاري باسادينا ،كاليفورنيا،
الوليات المتحدة أ
المريكية.
jlaghari@gmail.com

دراسات الميكروبيوم
تحتاج إلى قادة محليين
كباحثين في مشروع الميكروبيوم
البرازيلي ،نشدد على أن إنشاء مبادرة
دولية قوية للميكروبيوم تحتاج إلى قيادة
محليةً ،
بدل من التوحيد العلمي الرأسي
)انظرN. Dubilier et al. Nature 526, :
.(631–634; 2015
يتعلق التنوع الميكروبي والوظائف
افيا،
الميكروبية بملمح مترابطة جغر ًّ
ولذا ..فإن البحوث المحلية في هذا
الخصوص ضرورية لدعم المعايير
القومية؛ لحماية التنوع الحيوي .وبإمكان
الباحثين المرتبطين بمثل هذه المشروعات
تعزيز سمعة بلدهم في العلوم
والتقنية .وإذا ما خضعت المبادرة الدولية
للميكروبيوم للضغوط الرامية إلى تج ُّنب
المشاركة البحثية المحلية ،فقد تعمل
على توجيه أ
الولويات العلمية وإدارة
المشروعات في اتجاه مصالح البعض،
سلبيا على استقلل العلوم.
وتؤثر ًّ
إن الموارد التي يتم إنفاقها على
التعاون العالمي ،دون توصيف واضح
أ
للهداف ،قد تنتج كذلك عن إنشاء
معايير وبروتوكولت ل نهاية لها )انظر:
.(Nature http://doi.org/9gx; 2015
ومن وجهة نظرنا ..نرى من المهم توحيد
الباحثين على المستوى المحلي؛ لمناقشة
فرض نموذج
مثل هذه القضايا ،قبل ْ
محدد مسبقًا.
فيكتور إس .بيلرو ،ودانيال كيه.
مورايس مركز بحوث رينيه راتشو
) ،(CPqRR-FIOCRUZبيلو هوريزونتي،
ميناس جيرايس ،البرازيل.
لويز إف .دبليو .روش جامعة بامبا
الفيدرالية ،ساو جابرييل ،ريو جراند دي
سول ،البرازيل.
victor.pylro@brmicrobiome.org
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الحفْز باستخدام مركّبات البلديوم.
عا ِلم الكيمياء العضوية ،الذي فاز بجائزة «نوبل» على أبحاثه في مجال َ
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المتناثرة ف� أ
الدبيات العلمية .ولذا ..قام بدراسة التفاعل
ي
ت
المسمى «تفاعل أوكسو»  ،Hydroformylationثم اق�ح
َّ
أول آلية صحيحة لتفاعل يتم ي ف
انتقاىل.
تحف�ه بواسطة فلز
ي
وأضاءت هذه آ
اللية الطريق لفهم التفاعلت العضوية
أ
ت
ال� لم ندرك طريقة حدوثها من قبل،
الفلزية الخرى ،ي
كما قادت إىل إنتاج محصول وافر من المعرفة الكيميائية
ت
ال� تحتوي
الجديدة بخصوص المركبات العضوية الفلزية ،ي
عىل عنرص الكوبالت.
تُستخدم تقنية «تفاعل أوكسو» ف
الحاىل إلنتاج
الوقت
�
ي
 6.8طن من وحدات البناء الكربونية ي أ
الساسية )الكحوليات
أ
واللدهيدات( ف ي� كل عام ،من أجل تصنيع المركّبات
ف
ت
الكث� منها ي� حياتنا اليومية .ولربما يجهل
ال� نستخدم ي
ي
ف
ف
ف
الكث�ون ي� وقتنا الحا� المجهودات البحثية ِلهك ي� دراسة
ي
كيمياء كاربونيل الكوبالت ،بغرض تفاعل هذه المركّبات مع
مجموعة متنوعة من المركبات العضوية )أول أكسيد الكربون،
أ
ولما
واللكينات ،والدايينات ،إ
واليبوكسيدات ،والكيتونات(ّ .
ف
لم تكن لدى ِهك «فكرة حا�ة» كما ذكر ،بخصوص الكيفية
ال� سوف يوظف بها هذه الكيمياء ،لك يجلب أ
ت
الرباح شل�كة
ي
ي
اتجاها مختلفًا.
ه�كيليس؛ قرر أن يأخذ ً
ي
ف
أ
الكيميا� من فيض
المجتمع
و� عام  ،1968ذُهل
ي
ي
أ
ت
ال� شن�ها ِهك منفر ًدا ف ي� دورية
البحاث السبعة المتتابعة ،ي
ت
ف
وح� نعيد النظر
أم�يكان كيميكال
سوسي�» .ي
«جورنال أوف ي
ي
بشارة أ
البحاث آ
ف� هذه أ
للبحاث المبتكرة
الن؛ فإننا نرى فيها
ي
ف
ت
ت
وال� شن�ها ِهك ي� عام  ،1971بعد أن أنتقل
ال� تبعتها ،ي
ي
ت
ت
ش
ال� كان
اىل جامعة
ال� تقع عىل مقربة من ال�كة ي
ديلوير ،ي
يعمل بها .ف
التاىل ،نُ ش�ت الورقة العلمية بالغة
العام
و�
ي
ي
أ
ت
ال� ألَّفها ِهك )R. F. Heck & J. P. Nolley J. Org.
الهمية ،ي
أ
َّ
استهل
 .(Chem. 37, 2320–2322; 1972وبكرمه الصيل،
ت
ف
وروك ف ي�
ِهك هذا البحث بالع�اف بأسبقية تسوتومو يم� ي
الكتشاف المنشور .وأكمل ِهك حديثه ً
قائل« :لقد اكتشفنا
هذا التفاعل بصورة مستقلة ،كما وجدنا أنه يمكن إجراؤه ف ي�
مخت�ية ش
أك� ملءمة».
ظل ظروف ب
ذلك الكتشاف ،الذي يُعرف عىل نطاق واسع باسم
ف
وروك ِ-هك» ،يتضمن تسلل البلديوم الحفاز
«تَفَا ُعل يم� ي
ت
ف
ف
لك
ال� تصل ما يب� ذ ََّرة كربون ،وذ ََّرة
ي
هالوج� ،ي
إىل الرابطة ي
كيميائيا مؤق ًتا .ويمسك هذا المركّب الوسيط بزمام
ينتج كيانًا
ًّ

فيكتور سنيكس يعمل ف� جامعة ف ف
كوي� ،أونتاريو ،كندا.
يف
مخت�اته ف ي� عام .2006
وقد عمل ريتشارد هيك ي� ب
ت ف
و�victor.snieckus@chem.queensu.ca :
بال�يد إاللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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UNIV. DELAWARE

«افعل شي ًئا باستخدام الفلزات النتقالية» ..كانت هذه
التعليمات شبه الهزلية هي ما أعطاه رئيس وحدة أ
البحاث
ف
«ه�كيليس باودر»  Hercules Powderلريتشارد ِهك
ي� ش�كة ي
ف
ف
عام� من التحاقه بالعمل .وبعد أن قام
ي� عام  ،1958بعد ي
ِهك باستشارة بات ف
ه�ي ،عا ِلم الكيمياء العضوية الفلزية،
التفك�
الذي كان يشغل المكتب المقابل له ،وبعدما أمعن ي
ف ي� هذا الموضوع بجرأة علمية؛ اكتشف هذا العا ِلم طريقة
جديدة لربط ذرات الكربون ببعضها البعض ف ي� خطوة واحدة
).(R. F. Heck Synlett 18, 2855–2860; 2006
ت
ال� تصل ما ي ف
ب� ذ ََّر ت يَ� كربون ش�طًا ف�وريًّا
تُ َع ّد الرابطة ي
بحفْز تكوين هذه الرابطة
للحياة ،حيث تقوم الطبيعة َ
باستخدام إالنزيمات ،بينما استخدم ِهك البلديوم ألداء
المهمة ذاتها ،حيث تنبأ هذا الكتشاف ب ف
ب�وغ فجر جديد
لتصنيع المركّبات العضوية ،وهو المجال الذي يتخصص
ف
ت
ال� تشمل
ي� بناء مجموعة واسعة النطاق من المركّبات ،ي
الوحدات البنائية البسيطة ،وكذلك مجموعة مذهلة من
تال�كيبات الذَّ رية المهولة .وقد شكَّلت هذه أ
البحاث الخطوة
َ
ِّ
أ
الوىل ف ي� الطريق الذي انتهى بحصول ِهك عىل جائزة «نوبل»
ف
للكيمياء ي� عام .2010
اسأل علماء الكيمياء العضوية اليوم عن المنتجات
ت
وسيش�ون إىل شاشات الهواتف
ال� قاد إليها تفاعل ِهك،
ي
ي
الذكية ،والمركّبات الواقية من الشمس ،والعطور ،والمبيدات
والدوية .وأحد أ
الح�ية ،أ
ش
المثلة عىل هذه المركّبات هو
أ
ف
والح َّمى،
لم،
ال
لعلج
ستخدم
ي
الذي
،
نابروكس�
عقار
ي
ُ
ُ
والتصلب ،واللتهاب ،والذي ل يحتاج الحصول عليه لوصفة
طرحت السؤال ذاته عىل عا ِلم أحياء ،فسوف
طبيةّ .أما لو
َ
لك أن هذا التفاعل هو أ
الساس الذي تعتمد عليه عملية
يذكر
ت
اق�ان الصبغات الفلورية مع قواعد الحمض النووي ،وهو
أ
المر الذي يسمح بميكنة عملية فك تتابع الحمض النووي،
وفك شفرة الجينوم ش
الب�ي.
ف
تو� ريتشارد ِهك ف ي� يوم  9أكتوبر  2015ف ي� مدينة مانيل.
ي
ف
ف
س�ينجفيلد ،ماساتشوستس ،ي� يوم
وقد ُولد هذا العا ِلم ي� ب
 15أغسطس  .1931وعند بلوغه الثامنة ،انتقل مع والديه
ت
مح� ف يَ� الرقص إىل مدينة لوس أنجيليس ف ي� كاليفورنيا ،حيث
ِ
أ
أشعلت اللوان بال�اقة ،والروائح العطرة للزهور الموجودة
ف ي� قطعة أرض خالية بجوار بيته ف ي� لوس أنجيليس جذوة
اهتمامه بالكيمياء .وبعد حصوله عىل الدكتوراة من جامعة
كاليفورنيا ف ي� لوس أنجيليس عىل أبحاثه مع عا ِلم الكيمياء
يف
العضوية ي ف
وينست� ،وإتمامه لزمالة
الف�يائية البارز سول
أ
الكيميا� الذي حصل فيما بعد
دراسات ما بعد الدكتوراة مع
ي
فلديم� بريلوج ،ف ي� المعهد السوي�ي
عىل جائزة «نوبل»،
ي
الفيدراىل للتقنية ف ي� زيورخ ،التحق ِهك ذو الخمسة ش
وع�ين
ي
ه�كيليس ت
)ال� تُعرف اليوم باسم
عاما وقتئذ شب�كة ي
ً
ي
«آشلند»  (Ashlandف ي� ولمينجتون ،ديلوير ،ف ي� عام .1956
وبعد ي ف
عام� من العمل عىل تطوير عملية تجارية إلنتاج
البوىل ي ف
المكتشفة
إيثيل� باستخدام عوامل زيجلر-ناتا الحفازة
َ
ي
أ
حدي ًثا وقتئذ ،طلب مدير البحاث ديفيد بريسلو من ِهك
ت
ال� اتضح فيما بعد أنها
إنجاز المهمة البحثية سابقة الذكر ،ي
مص�ية ،ومهمة للغاية .وقال عنها ِهك بعد ذلك:
كانت ي
«لقد تركوا لنا الحرية الكاملة لتجربة كل ما هو ممكن» .وأدرك
ِهك أن الكتشافات تتقدم خطوة فخطوة من الملحظات

لك ينتج ف ي� نهاية المطاف ـ بعد حدوث
جزيء فعال آخر ،ي
والتغ�ات ـ مرك ًَّبا يحتوي عىل رابطة
عدد من التحولت
ي
جديدة تصل ما ي ف
ب� ذ ََّر ت يَ� كربون .وعىل الرغم من أن هذه
ف
الورقة العلمية قادت ي� النهاية إىل حصول ِهك عىل جائزة
ف
ت
ش
ش
نيجي�،
أي-إيت�
ي
«نوبل» ي� عام ) 2010بالش�اك مع ف أ ي
سوزوك( ،إل أنها ظلت مدفونة ي� الدبيات العلمية،
وأك�ا
ي
ولم تحظ ف�ي معظم أ
الوقات عىل ما تستحقه من تقدير.
ي
الس� ف� هذا الطريق ش
البح� المبتكر ،ش
ون�
واصل ِهك ف ي ي
ي
طريقت�ف
يف
يف
عن
فيهما
كشف
،1975
عام
إضافي� ي�
بحث�
ي
ف
ف
جديدت� لتكوين الروابط ما يب� ذرات الكربون ،حيث
ي
سونوجش�ا وسوزوك-مايورا ت
يف
للق�ان
بتفاعىل
نبوءت�
كانتا
ي
ي
ي
ش
الخاىل من
ا
سونوجش�
تفاعل
ت
ن�
لقد
«
المتبادل.
ي
ُ
ي
أخ� ف ي� ديك ِهك ببساطة.
النحاس» ،هكذا ب
وخلل هذه ت
الف�ة المثمرة من الطفرات البحثية المهمة،
ف
ف
مهم يت� إىل
أضاف ِهك والباحثون الذين عملوا معه ي
أدات� ّ
يف
يف
التصنيعي� ،وهما :تفاعل
الكيميائي�
«صندوق أدوات»
أ
إضافة مجموعة الكاربونيل إىل هاليدات الريل ،عن طريق
الحفز بواسطة البلديوم ،والهدرجة العارضة باستخدام
ف
تف
الحاىل ،يتعلم طلب
و�
الفورمات كعامل اخ�ال .ي
الوقت ي
ف
ف
المخت�،
و�
ب
المرحلة الجامعية تفاعل ِهك ي� الصف ،ي
ويستخدم الكيميائيون العاملون ف ي� الصناعة التفاعل نفسه؛
أ
ت
ال� تعالج الربو ،والسكري ،ومرض
إلنتاج أطنان من الدوية ي
أ
أ
نقص المناعة ش
والكث� من المراض الخرى .ولذا..
الب�ية ،ي
يمكن القول إن أبحاث ِهك تُ َع ّد رائدة ف ي� مجال التقنيات
ي ت
ال� تعتمد عىل الحفز باستخدام الفلزات النتقالية،
الوف�ة ،ي
ف
ت
وال� ش
تنت� ي� كل أنحاء العالم.
في
ي� عام  ،1989تقاعد ِهك ،واستقر مع زوجته الفليبينية
ف
ف
و� عام  ،2006ق ُِّدمت
سوكورو ناردو ي� ولية فلوريدا .ي
ف
لك يواصل أبحاثه عىل الكوبالت ي� جامعة
إليه
الدعوة ي
كوي� ف
فف
لك
به؛
انبهارهم
عىل
الطلب
َّب
ل
ت
وقد
كندا.
�
َغَ
ي
ي
المخت� ،كما حاولوا جاهدين
يتمكنوا من العمل بجانبه ف ي�
ب
أن ف
المخت� قبل موعد وصوله ف ي� تمام الساعة
يحرصوا إىل
ب
عاما من َف ْت ِحه
عاما من التقاعد ،وً 45
صباحا .وبعد ً 17
الثامنة أ ً
البحاث عىل الكيمياء العضوية للكوبالت ،دخل ديك
لباب
بتحض� المركّبات ،وبقياس
وقام
أخرى،
مرة
المخت�
اىل
ي
ب
أطياف أ
الشعة تحت الحمراء لها« ..ستحصل عىل كل ما
تحتاجه من معلومات» .وبمساعدة باحث ما بعد الدكتوراة،
حصل عىل بيانات الر ي ف
المغنطي� ،ومطيافية
ن� النووي
ي
بتفس�ها ،واتخذ الخطوات
الكتلة فائقة الوضوح ،وقام
ي
التالية اللزمة.
ف� وقت لحق من عام  ،2006عاد ديك إىل ي ف
الفلب� مع
ي
ت
ف
الور� الذي أرسله يىل ،ذكر أنه
و� الخطاب ي
زوجته سوكورو .ي
المفض ي ف
«لدي مساحة أرض خالية ،تصلح
عاد إىل هوايتيه َّ
لت�َّ :
لدي ما أعمله .فهل
يكون
سوف
وبهذا..
لزراعة بستان جديد.
َّ
وجدت بعد َم ْن يَ َو ّد العمل عىل كاربونيل الكوبالت؟» كذلك
َ
قام برسم ِالب ف َ� الكيميائية للخطوات التالية الممكنة عىل
الطريق المرصوف بالبلديوم ،الذي قام ببنائه.

أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

تقنيات التصوير الطبي الجمع
تقنيتين يتيح لنا تحليل أنسجة العظام
بين ّ
والسنان بشكل ثالثي أ
أ
البعاد ص58 .

العمى تسلسل جزيئي يؤدي إلى موت
الخاليا العصبية ،التي تربط العين بالمخ
في مرضى ال ّزرق ص63 .

علم البيئة قابلية المجتمعات البيئية
سلبيا بالحترار العالمي قد تعتمد
للتأثر ًّ
على فسيولوجيا الكائنات ص64 .

علم األرض

االرتبـاط القـاتـل
تشير أدلة جديدة إلى أن الموجات الزلزالية الناتجة عن تصادم نيزك تشيكسولوب أدت إلى مضاعفة معدل اندلع الحمم البركانية على الجانب آ
الخر من
َّ
ِ َ
الكوكب ،وهو ارتباط أ َّدى إلى انقراض جماعي للديناصورات في نهاية العصر الطباشيري.
LOŸC VANDERKLUYSEN

صخورا متراكمة ،تُعرف باسم مصاطب الديكان .ويرى رينيه
الشكل  | 1مصاطب الديكان .هي نتيجة تدفق مهول من الحمم البركانية في غرب الهند في نهاية العصر الطباشيري ،أنتج
ً
وزمالؤه 1أن تصادم نيزك تشيكسولوب قد تَ َس َّبب في زيادة معدل التدفق أثناء ذلك النشاط البركاني ،وأن ارتباط هذه الزيادة بتأثير التصادم ربما َس َّب َب النقراض الجماعي ،الذي َم َّيز نهاية
العصر الطباشيري.
روبرت دونكان

تمثل أ
الحداث التي واكبت نهاية العصر الطباشيري منذ 66
ِّ
مليون سنة أكثر القصص تشويقًا في تاريخ كوكبنا .فهناك
أدلة مقنعة على دور تصادم نيزك مدمر في تشيكسولوب
(يوكاتان ،المكسيك) ،وثورات بركانية ضخمة في غرب الهند
في الوقت نفسه ،حيث يُعزى إلى كليهما الختفاء المفاجئ
للديناصورات ،وكذلك معظم أنواع الكائنات الحية في ذلك
محتدما لعدة عقود حول غلبة أي من
الوقت .ظل النقاش
ً
الكارثتين في التسبب في التدمير السريع والمستدام للبيئة،
الذي أدى إلى انقراض جماعي .آ
والن ،اتضحت الصورة ً
قليال،
مع تقرير رينيه وزمالئه 1في دورية "ساينس" عن شواهد تُشير

إلى أن التصادم والثوران البركاني ربما كانا مرتبطين ببعضهما.
اكما ً
هائال من الحمم
تُمثل مصاطب الديكان (الشكل )1-تر ً
البركانية المتصلبة ،يبلغ حجمها أكثر من مليون كيلومتر
مكعب ،2حيث تكونت عندما تدفقت الحمم الناتجة عن
الرض عبر القشرة أ
ذوبان وشاح أ
الرضية القارية غرب الهند.
أ
أ
ويُعتبر هذا النشاط البركاني الحدث بين عديد من القاليم
الصخرية الكبيرة ،التي يتزامن وجودها مع النقراض الجماعي
خالل السجل الجيولوجي .2ويُمثل عدم اليقين المصاحب
لتحديد عمر الصخور الناتجة عائقًا أمام ف ْهم كيف أ َّدى هذا
النشاط البركاني الكارثي إلى النقراض الجماعي.
تولدت أ
الفكار عن أسباب النقراض الجماعي في نهاية
أ
العصر الطباشيري ،من فكرة أن انقراض النواع حدث
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تدريجيا على مدى عدة ماليين من السنين ،وهو ما يمكن
ًّ
تفسيره بعدة عوامل ،مثل تغير المناخ ،وهبوط مستوى سطح
البحر ،وظهور الثدييات التي تغذَّ ت على بيض الديناصورات.
ورغم ذلك ..أظهرت الدراسات الدقيقة للسجل الرسوبي،3
أن النقراض الجماعي قد حدث فجأة ،مما يجعل تصادم
النيزك ،والثورات البركانية الضخمة آ
ال ِل ّيتين الوحيدتين
القابلتين للتطبيق .وبسبب أن النشاط البركاني في الديكان
قد بدأ قبل اصطدام نيزك تشيكسولوب بوقت كاف ،4فإنه ل
يمكن لشظايا النيزك أن تكون هي التي أ ّدت إلى ثورة البراكين،
ولذلك ..فقد تم اعتبار أن التصادم والنشاط البركاني حدثان
مستقالن متصادفان.
يقدم رينيه وزمالؤه تقديرات عالية الدقة لعمر القطاع
ِّ
الطبعة العربية |

يناير
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أبـحــاث أنـبـاء وآراء

الرئيس لحمم الديكان البركانية (منطقة جاتس الغربية) ،ومن
ثم يثبتون أن اصطدام نيزك تشيكسولوب قد حدث في
غضون  50ألف سنة من التغير الجذري في معدل تدفق
الحمم ،وتركيب الصهارة البركانية .ولذلك ..يؤكد الباحثون أن
الطاقة الناتجة عن اصطدام النيزك انتشرت بواسطة الموجات
أ
تغيرا في "نظام
الزلزالية خالل سطح الرض وحولهِّ ،
مسببة ً
ضخ" حمم الديكان؛ من أجل زيادة معدل التدفق .وأسهم
ذلك بدوره في التدهور البيئي ،من خالل إطالق غازات
معينة ـ مثل ثاني أكسيد الكربون ،وثاني أكسيد الكبريت ـ
إلى الغالف الجوي.
تعقب النتائج الحالية نتائج دراسة حديثة مرتبطة ،قام
بها ريتشارد وزمالؤه ،5حيث ق ََّدروا طاقة الحركة الناتجة عن
اصطدام نيزك تشيكسولوب بأنها تعادل الطاقة الناتجة عن
أيضا
زلزال ضخم بقوة تتراوح بين  9و 11ريختر .وذكروا ً
أن طاقة الموجة الزلزالية التي تصل إلى منطقة الديكان ـ
على بُعد  14ألف كيلومتر من منطقة التصادم ـ كانت كافية
لتثير النبعاثات البركانية ،من خالل زيادة نفاذ القشرة وتدفق
الصهارة ،ومن خالل التسبب في اضطراب أو ال ِْتحام غرف
الحمم في القشرة أ
الرضية.6
يتميز تصادم نيزك تشيكسولوب في السجل الجيولوجي
بوجود تركيزات عالية من عنصر إاليريديوم النادر ،والكوارتز
المهشم في الرواسب البحرية ،حيث يتكون الكوارتز المهشم
َّ
تعرض النوع العادي منه للتشوه الناتج عن ضغوط
نتيجة
ُّ
عالية تحت درجات حرارة منخفضة في موقع التصادم .ومن
المسلَّم به تزامن التصادم مع النقراض الجماعي في نهاية
ُ
3
رسميا
العصر الطباشيري ،بناء على هذه الشواهد ـ المعروف ًّ
بالحد الفاصل بين العصر الطباشيري ،والعصر الثالثي المبكر
( )KPBـ إل أن البيانات الجديدة تضع الحد الفاصل بين
العصر الطباشيري والعصر الثالثي المبكر بدقة أكبر ،وهذا
خالل فترة تدفق حمم الديكان على وجه التحديد.
ربما أ َّدى اصطدام نيزك تشيكسولوب منفر ًدا إلى التدهور
البيئي الشديد والمفاجئ؛ الكافي ليسبب النقراض الجماعي.
وعلى النقيض من ذلك ..ل يوجد دليل على تصادم نيزكي
في حالت النقراض الجماعي أ
الخرى ،لكن جميعها يتزامن
مع وجود أقاليم بركانية كبيرة .2لذلك ..يبدو من المعقول
أن نقبل بأن ًّكال من التصادم والنشاط البركاني الحادثين على
تقريبا ،أسهم في النخفاض
جانبين متقابلين من أالكوكب ً
النواع بين العصر الطباشيري ،والعصر
المفاجئ ،وانقراض
الثالثي المبكر.
أيضا حدوث تغيير جوهري في
ذكر ريتشارد وزمالؤهً 5
حجم تدفق الحمم ،ووتيرة الثورات البركانية ،وتركيب
الحمم ،أثناء تكوين تتابع حمم الديكان ،وذلك في الوقت
نفسه لتصادم تشيكسولوب ،وفي فترة الحد الفاصل بين
تقريبا ،حيث
العصر الطباشيري ،والعصر الثالثي المبكر
ً
تدفق أكثر من  %70من إجمالي حجم الحمم بعد هذا
التغيير ،وذلك في شكل تدفق حمم بركانية ضخمة (تصل
إلى  10آلف كيلومتر مكعب) خالل فترة الـ 500ألف سنة
التالية ،7بالرغم من حدوث التدفق بوتيرة أقل من ذي قبل.
فهل يعكس هذا التحول صغر سمك القشرة أ
الرضية القارية،
أ ُ ْ
8
القاليم البركانية الكبيرة ؟ لحظ
كما هو موثق لغيرها من
ريتشارد وزمالؤه أن اتجاه السدود ـ الشقوق الرأسية أ
والفقية
في الصخر التي سمحت للحمم أن تتخلل إلى السطح ـ قد
تمدد القشرة
تبعا لتجاهات ُّ
تغير من اتجاهات يتم تحديدها ً
أ ِّ
عشوائيا أثناء التحول ،بينما ل
الرضية ،إلى اتجاهات موجهة
ًّ
أي
تُظ ِْهر كيمياء العناصر الثانوية الدالة على عمق النصهار َّ
تغير .وبالتالي ،يشير كال العاملَين إلى أن زيادة إنتاج الحمم
لم تكن بسبب تمدد القشرة أ
الرضية ،أو صغر ُس ْمكها.
ومقارنة رينيه وزمالئه بين تصادم تشيكسولوب والتغييرات
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نظرة إلى الماضي

العاثياتَ ..ق ْر ٌن ِمن دروس
مستفادة
مضي مئة عام على ظهور أول وصف للفيروسات التي تصيب الخاليا البكتيرية ،تستحق تلك
بعد
العاثيات ّأن يحتفى بها ،لما قدمته ـ وما زالت تقدمه ـ من إسهامات في مجالت علم أ
الحياء ،والتقنية
ُ
الحيوية ،والصحة.
فوريست روهوير ،وأنكا إم .سيجال

قام عا ِلم الجراثيم فريدريك توورت 1في عام  1915بنشر
أول تقرير حول الفيروسات التي تصيب البكتيريا وتتكاثر
داخلها ،مؤدية إلى قتلها .ومنذ ذلك الحين ،شهد علم أ
الحياء
ً
كبيرا بفضل هذه الفيروسات المعروفة باسم "العاثيات
تحول ً
البكتيرية" ،أو باللغة الدارجة "العاثيات" ،التي أتاحت النظم
أ
والدوات التجريبية الالزمة لثورة القرن العشرين في مجال
أ
الحياء الجزيئية .كما أتاح تطورها السريع الفرصة لختبار
أ
المبادئ الساسية لعلم البيئة والتطور .ومن ثم ،نحن نعلم
أ
آ
نجاحا في
الن أن العاثيات هي النظام البيولوجي الكثر ً
أ
العالم ،إذ إنها أكثر وفرة ،ومن الناحية الجينية ..هي الكثر

تنو ًعا ،من بين كل نظم الحياة .وعلى الرغم من أهميتها ،ل
تزال دراسة تلك أ
النظمة المدهشة مساحة لالجتهاد .وهنا،
نستعرض بإيجاز تاريخ دراسة العاثيات ،على أمل أن يلهم
ذلك ً
جديدا من العلماء المختصين بها.
جيال
ً
في أوائل القرن العشرين ،كان أغلب العلماء المختصين
بالعاثيات مهتمين باستخدام الفيروسات كعوامل مضادة
للبكتيريا .وانتشرت التجارب العلمية غير المنضبطة في
وسكبت
ذلك العصر ،حيث
تم حقن الناس بالعاثياتُ ،
الفيروسات في مياه آ
البار ،بدافع ق ْتل البكتيريا المسببة
أ
لالمراض ،مثل الكوليرا .ومع اكتشاف ألكسندر فلمنج
للمضادات الحيوية في عام  ،1928تَ َر َاجع هذا النوع من
البحوث بشكل كبير ،إل أن مفهوم "العالج بالعاثيات"
حاليا ،إثر القلق الناشئ تجاه مقاومة
قد عاد للظهور ًّ
المضادات الحيوية.
دخل علم العاثيات النطاق الك َِّمي حين قامت مجموعة
من علماء أ
الحياء ،والكيمياء الحيوية ،والفيزياء ـ ُعرفت باسم
"مجموعة العاثيات" ـ باستخدام هذه الفيروسات كنماذج

في الدراسات الرائدة التي يقومون بها حول كيفية عمل
النظم الحياتية .وفي عام  ،1952قام ألفريد هيرشي ،ومارثا
تشيس 2بإجراء تجربة شهيرة ،تم فيها استخالص عاثيات
شعاعيا ،من خاليا بكتيرية باستخدام خالط عالي
موسومة
ًّ
السرعة؛ ما ساعد الباحثين في إثبات أن الحمض النووي
النزيمات التي تشفّرها
هو المادة الجينية .أما اكتشاف إ
العاثيات ،وتُ ْح ِدث تغيرات في الحمض النووي ـ مثل
إنزيمات بوليميريز الحمض النووي ،والحمض النووي
الريبي ،والليجيز ،والنوكلييز الداخلي والخارجي ـ فقد
عجل بتطور علم أ
الحياء الجزيئية وتطور صناعات التقنية
َ َّ
يوميا في جميع
وحاليا تُستخدم بروتينات العاثيات ًّ
الحيويةًّ ،
أنحاء العالم .كما أن إنزيمات القطع التي تحمي البكتيريا
أيضا أداة أخرى أساسية في أيدي علماء
من العاثيات تُعتبر ً
أ
الحياء الجزيئية .ويستمر هذا المنحى إلى يومنا هذا ،كما
آ
هو واضح من خالل الثورة القائمة الن في مجال التحرير
الجيني ـ إثر اكتشاف تقنية كريسبر-كاس ـ الذي تستخدمه
البكتيريا كوسيلة دفاع ضد العاثيات.
وعندما اك ُتشفت الشفرة الوراثية في منتصف القرن
العشرين ،أصبح كشف تسلسل جينوم كامل أحد أ
الهداف
البحثية الرئيسة .كانت العاثيات أهدافًا جذابة ،بسبب صغر
حجم الجينوم الخاص بها ،وإمكانية صنع كميات كبيرة من
الحمض النووي؛ من أجل كشف التسلسل ،فقام فريدريك
سانجر وزمالؤه 3بوضع تسلسل جينوم العاثية ""ΦX174
بالكامل في عام  ،1977أي قبل عقود من إتمام تسلسل
أي جينوم خلوي .ومع تراكم جينومات العاثيات أ
الخرى،
واضحا أن العاثيات تتبادل الجينات وقطاعات كبيرة
أصبح
ً
من الحمض النووي بين أفرادها .4وقد أ َّدى اكتشاف هذا
النتقال الجيني أ
الفقي إلى تغير ف ْهمنا لكيفية حدوث التباين
الوراثي .وكانت العاثيات البحرية هي أول َمن خضع لعملية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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"التسلسل القسري"؛ ما أ َّدى إلى ظهور علم الجينوم البيئي،
الذي يتمحور حول عملية كشف التسلسل الخاص بجميع
أفراد مجتمع ما
جماعيا.5
ًّ
أ
إن فهم العاثيات قد أسهم في فهمنا الساسي للخاليا
المضيفة والمرض (الشكل  .)1فعندما تندمج العاثية مع
الجينوم البكتيري ،يمكنها أن تغير خصائص البكتيريا
الم ْم ِرضات
المضيفة بشكل كبير؛ أوتكتسب العديد من ُ
النواع  Vibrio choleraeوShigella
البكتيرية المميتة ،مثل
و ،Salmonellaعوامل السمية من خالل هذه آ
اللية .كما
ّ
ساعدت دراسة العلم الحيوي المؤدي إلى تضاعف العاثيات
في كشف عدة عوامل مهمة في المضيف وضرورية لستمرار
دورة حياة العاثية ،مثل إنزيم جيريز الحمض النووي،6
المر ِافق GroEL 7و.GroES
ومركبات البروتين ُ
وفي عام  ،1971حين أُعلنت "الحرب على السرطان" من
المريكي أ
قبل الرئيس أ
السبق ريتشارد نيكسون ،تم التعاقد مع
ِ َعلماء أ
الحياء المختصين بالعاثيات؛ للقيام بأبحاث متعلقة
بعلم أ
معلوما حينها بأن
الحياء البشري .وبنا ًء على ما كان
ً
العاثيات تشفر بعض البروتينات المماثلة لبروتينات المضيف،
بدأ هؤلء العلماء بفحص الجينوم البشري ،بح ًثا عن جينات
مطابقة لبروتينات فيروسات أخرى .وقد وجدوا تلك الجينات
ِ
أيضا إلى فكرة وجود "جينات بدئية
بالفعل ،بل وتوصلوا ً
مسببة للسرطان" في الجينوم الخاص بنا ،تتحول ـ حين
تطفر ـ الى عامل أساسي لتطور المرض.
انتقل علماء آخرون من المختصين بالعاثيات للعمل
في مجال دراسة عمليات تطفير وإصالح وإعادة تركيب
الحمض النووي؛ ما َر َّسخ أسس ف ْهمنا لمرض السرطان
اليوم .على سبيل المثال ..قاد ف ْهمنا 8لفكرة أن الطفرات
الموجودة من قبل يمكن أن تمنح الخاليا الفردية مزايا
تساعدها على النمو تحت ظروف بيئية مختلفة إلى استنتاج
أن الخاليا السرطانية تحتوي في أ
الصل على عشرات
9
الطفرات ،قد تكون ـ أو ل تكون ـ مرتبطة بالورم نفسه .
ومع ظهور وباء فيروس نقص المناعة البشرية ،فتح أولئك
العلماء الباب لف ْهمنا لكيفية قيام الفيروسات القهقرية
وأي من بروتينات المضيف
بالندماج في
الجينوم البشريٍّ ،
تسهم في ذلك.10
ونتيجة لذلكَ ..س َّبب انتقال هؤلء العلماء إلى مجالت
انخفاضا حا ًّدا في البحوث المتعلقة بالعاثيات،
بحثية أخرى
ً
بد ًءا من السبعينات.
فإذا كانت العاثيات تربة «عندما تندمج العاثية
خصبة بالنسبة إلى علماء مع الجينوم البكتيري،
أ
الحياء ،إذًا ِل َم ل يعيرها يمكنها أن تغ ِّير
الكثير من الباحثين سوى خصائص البكتيريا
القليل من الهتمام؟ قد المضيفة بشكل كبير».
يعود السبب في ذلك إلى
ثقل أ
البحاث المنشورة ،وامتالئها بالختصارات والتسميات

الق َدم.
كثيرا في المجالت شديدة ِ
المتغيرة ،كما يحدث ً
ولمواجهة ذلك ..نقدم هنا بعض المبادئ التوجيهية
المتعلقة بهذه الفيروسات.
الساسية أ
النقطة أ
الولى هي أن العاثيات تسهم في
31
التنوع الحيوي؛ إذ إن هناك أكثر من  10جزي ًئا من
العاثيات على سطح الكوكب ،وما يقرب من  10جزيئات
الساسي بين أ
لكل خلية بكتيرية .11والفرق الوراثي أ
الفراد
12
في البشر يكمن في العاثيات الموجودة في أمعائهم .
مناعيا
جهازا
ومن بين أدوار هذه الفيروسات أنها تشكل
ً
ًّ
قادرا على التكيف ،يَستخدم بروتينات كثيرة التحول،
ً
تشبه بروتينات الدم المناعية المستخدمة من ِق َبل
أ
الجسام المضادة.13
النقطة الثانية هي أن العاثيات تحمل الجينات التي

أ
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الشكل  | 1عاثية بكتيرية نشطةُ .وصفت الفيروسات التي تصيب البكتيريا ألول مرة 1في عام  ،1915لكن لم تُنشر 15أول
صورة مجهرية إلكترونية للعاثية البكتيرية (أ) التي تصيب البكتيريا (مشار إليها بالسهم) قبل عام  .1940وقد ساعدت
آ
النزيمي.
سببتها تلك الفيروسات بالفعل ،وليس النشاط إ
هذه الصور المبكرة على تأكيد أن الثار المنسوبة للعاثيات قد ّ
صورا لعاثيات تكشف عن تفاصيل هيكل العاثية ،وطرق نقل العدوى
وقد أنتج المجهر إ
اللكتروني الحديث (ب ،ج) ً
(انظر ،على سبيل المثال ،المرجع .)16

تشفر البروتينات التي تغير الفسيولوجيا أ
الساسية الخاصة
بالمضيف ،مثل عمليات أ
اليض ،ومقاومة المضادات الحيوية.
وأحد أ
المثلة المذهلة على ذلك هو ما يحدث أثناء عملية
14
التخليق الضوئي في البكتيريا الخضراء المزرقة  ،إذ إن
الم َج ِّمع للضوء التي تنتجها هذه
مكونات مركبات المجس ُ
معرضة للتغير بشدة والضمحالل إثر إصابتها
البكتيريا َّ
أيضا أن تكون محملة بجينات
بالعاثية ،إل أنه يمكن للعاثيات ً
مشفرة لستبدال البروتينات التالفة؛ ما يتيح للبكتيريا الستمرار
في إنتاج كتلتها الحيوية ،ويتيح للعاثيات التناسل بكميات
أكبر .وهكذا ،تسهم العاثيات البحرية في دوران الكربون،
وإعادة إنتاجه في المحيطات ،عن طريق زيادة كفاءة عمليات
التخليق الضوئي ،ونتاجه.
النقطة الثالثة المهمة هي أن المساحة البيئية للخلية
البكتيرية تُحدد من قبل عاثياتها .وتنبثق الختالفات الجينية
الرئيسة بين أنواع البكتيريا المرتبطة ببعضها بشكل كبير من
اتحاد العاثيات (طليعة العاثية) ،والخصائص الجينية  -بدايةً
من الطفرات الجينية القصيرة ،حتى التعديالت الكبيرة  -التي
الصابة بالعاثيات .هذا الضغط
تساعد على الحماية من إ
النتقائي غير النهائي الذي تتعرض له البكتيريا من ِ َقبل
العاثيات الخاصة بها هو أفضل مثال حي لفرضية "الملكة
الحمراء" ،التي تنص على أن أنواع الفريسة والمفترس يجب
أن تستمر في التطور.
إذًا ،كيف سيكون مستقبل العاثيات؟ تُعتبر هذه
الفيروسات سهلة التصنيع إلى حد ما ،وتتمتع جيناتها
بخصائص جزئية تجعلها جذابة لعلماء أ
الحياء التخليقية
لتصنيع الوظائف الحيوية .آ
والن ،بعد مرور مئة عام على
أ
اكتشافهم ،نعتقد أنه قد حان الوقت لعلماء الحياء بأن
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أبـحــاث أنـبـاء وآراء
تقنيات التصوير الطبي

ُبعد إﺿاﻓي يتاح لتحليل العظام

إن الجمع بين تقنيتين  -وهما التصوير المقطعي الحاسوبي ،والتصوير بتبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة  -إضافة إلى وجود قدرة حاسوبية كبيرة ،جعل من
والسنان بشكل ثالثي أ
الممكن تحليل أنسجة العظام أ
البعاد على مقاييس متعددة.

معروف (الشكل ،)1-بينما في تقنية التصوير
بيتر فراتﺰل
المقطعي بتبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة،
البعاد لتبعثر أ
ينبغي تجميع بيانات ثنائية أ
الشعة
في عدد  19نوفمبر من دورية  Natureالدولية،

عند كل موقع من المستوى  ،x-yوذلك للعديد
نُشرت ورقتان علميتان (بواسطة ليبي وآخرين،1
من زوايا الدوران ،وليس حول محور دوران واحد
وشاف وآخرينُ ،)2عرضت من خاللهما أساليب
مختلفة لظهار تركيب العظام أ
والسنان بشكل ثالثي
فحسب ،بل حول العديد من المحاور؛ مما ينتج
إ
أ
كما ً
رى
ي
(الذي
العيني
المقياس
من
كل
على
البعاد،
هائال من القياسات التي تتطلب بدورها جهو ًدا
ُ
ًّ
بالعين المجردة) ،والمقياس النانو متري .وتُستمد
حاسوبية ضخمة.
تلك أ
ولج ْعل تلك الجهود قابلة لالإ دارة ،فإن
وهو
الساليب من التصوير المقطعي الحاسوبي،
َ
ليبي وزمالءە استغلوا تماثالت معينة في ألياف
يُعتبر تقنية تصوير طبي ،لها أساس علمي راسخ،
يمكنها أن تنتج صورا ثالثية أ
الكولجين المعدنية في العظام .وبشكل أكثر
البعاد للعظام ،ولكنها
ً
ﺟﺰيء
ﺣﺰﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ
تحديدا ،فإنهم يفترضون أن ترتيبات جسيمات
تحدد قيمة معامل قياسي واحد ،مثل كثافة المعادن
ً
اﻷﺷﻌﺔ
لكل فوكسل (بكسل ثالثي أ
اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ
انيا ـ أي أنها تبدو بالشكل
البعاد) من الصورة .أما
المعادن متماثلة دور ًّ
نفسه بعد مقدار معين من الدوران ـ وذلك حول
باستخدام التقنيات الجديدة ،فإن كل فوكسل أصبح
التجاه الذي تصطف شطره جزيئات الكولجين
يحتوي على معلومات عن اتجاه وحجم جسيمات
في كل وحدة من ألياف الكولجين .وهذا التماثل
عينة العظام ،أو السن .ويتم تحديد
المعادن في ِّ
يفرض قيودا على أنماط تبعثر أ
الشعة السينية
جميع
في
تركيبها
معرفة
طريق
عن
قوة العظام
ً
بزاوية صغيرة ،مما يساعد في إعادة بناء الصور
المقاييس ،وبالتحديد عن طريق معرفة التباين
ثالثية أ
البعاد باستخدام عملية تُدعى أحيانًا ُ"م َوتِّر
الموضعي في حجم ،وكمية ،واتجاه جسيمات
y
التصوير المقطعي".
المعادن في العظام3؛ حيث إن صفائح المعادن التي
x
اﻟﺠﺴﻴﻢ
تتكون من فوسفات الكالسيوم يبلغ ُسمكها بضعة
أما طريقة شاف وزمالئه ،فتقوم على فرضية
اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ
أن الشارات الناتجة عن تبعثر أ
الشعة السينية
تضمنة في مصفوفة
إ
نانومترات فحسب ،ونجدها ُم َّ
تغير زاوية
مع
ببطء
تختلف
صغيرة
اوية
ز
ب
أن
إلى
وبالنظر
(الشكل.)1-
من جزيئات الكولجين
ُّ
نسيج العظام يعاد تشكيله وتهيئته باستمرار ،فإن الشكل  | 1مبدأ عمل التصوير المقطعي بتبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة الدوران .وهذا يعني الحاجة إلى زوايا دوران أقل
اتجاه ألياف الكولجين المعدنية يتغير بطرق معقدة ) .(SAXSتم إالعالن من خالل ورقتين علميتين 1,2عن طرق للتصوير المقطعي أثناء جمع البيانات ،ألن قيم البيانات الموجودة
بتبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة ،وهي تقنية تتيح تحليل تركيب العظام
في جميع أنحاء النسيج.4
داخليا ،حيث
بين زوايا الدوران يمكن استقراؤها
ًّ
أ
استخدم الباحثون تقنيتهم لدراسة العاج في
اللكتروني النافذ والسنان على نحو مقياسي متعدد .وفي هذا الشكل يتم إجراء مسح لعينة من
ورغم أن الفحص المجهري إ
يتيح دقة تصوير كافية لظهار جسيمات المعادن ،العظام ،باستخدام حزمة ضيقة من أ
الجزء الداخلي لسن .وقد نجحت التقنيتان 1,2في
الشعة السينية في اتجاه محوري  xو،y
إ
إل أنه ل يسمح برسم خرائط للجسيمات عبر لزوايا دوران  φمتعددة حول محور معين عبر العينة .وتتيح تلك المسوح خرائط إنتاج صور ثالثية أ
البعاد لعينات عينية ،وفي كل
البعاد ،حيث يتم جمعها مع بعضها لتنتج نموذجا ثالثي أ
مسافة ملِّيمترات من المقاطع العظمية الكاملة .ثنائية أ
البعاد معاد
منها تحتوي وحدة الفوكسل الواحدة على سهم
ً
أ
ولهذا السبب ..تُستخدم تقنية تُدعى تَ َب ْع ُثر بناؤه لتركيب العظام .وعلى عكس الطرق التقليدية لتصوير العظام ،توفر تقنية يمثل التجاه السائد للياف الكولجين المعدنية
أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة ( ،)SAXSكطريقة التصوير المقطعي بتبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة خريطة عينية ثالثية
في هذا الفوكسل.
9
أ
أ
كما توجد محاولة سابقة لتطوير مسح ثالثي
بالضافة إلى معلومات ثالثية البعاد على المستوى النانوي
للمسح الطبي منذ التسعينات ،بغرض دراسة البعاد للعينة ،إ
أ
البعاد باستخدام التصوير المقطعي بتبعثر
تضمنة في جزيئات الكولجين بالعظام (مثل التجاه
الم
المعدنية
العظام المأخوذة من العينات الحية للمرضى للجسيمات
ُ َّ
أ
والحيوانات .5,6وفي هذه الطريقة يتم تحريك السائد لصطفافها ،والموضح بالسهم أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة ،حيث تم تصميمها
الرجواني اللون في الشكل).
خصيصا للمواد التي يكون التماثل الدوراني لتركيبها
(محددين بالمحورين x
عينة العظام في بعدين
َّ
ً
و yفي الشكلُ )1-عبر حزمة ضيقة من أ
7
المكونة من ألياف
المركبة
المواد
مثل
واحد،
محور
حول
ليصبح
المسح
توسيع
يتم
أن
اليسير
ومن
.
الخريطة
من
السينية،
شعة
ال
َّ
وفي كل موضع من ذلك المسح ،يتم تجميع نمط تبعثر خماسي أ
البعاد ،عن طريق تدوير مقطع العظام حول متوازية .وهذه الطريقة تشبه الطريقة الخاصة بليبي
أ
أ
أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة .وتلك الطريقة تتيح لنا محور ،وذلك من أجل تجميع معلومات ثالثية البعاد عن وزمالئه ،ولكنها تقوم على فرضية أن كل اللياف تشير
أ
إظهار مقياسين مختلفين في الوقت نفسه ،هما :التركيب ،ألياف الكولجين المعدنية لكل وحدة فوكسل ،بينما يتم إلى التجاه نفسه في جميع أنحاء العينة ،وهو المر
وبخاصة اتجاه ألياف الكولجين المعدنية لكل وحدة البقاء على المسح ثنائي أ
أيضا
الذي ل يُ َع ّد
البعاد.8
صحيحا في حالة العظام .هناك ً
إ
ً
بكسل من المسح ،إضافة إلى التغير في اتجاه أ
10
تطبق المسح التقليدي
عنها،
عالن
ال
تم
جديدة،
طريقة
عن
أبعاد،
ستة
إلى
المسح
توسيع
ن
المستحس
ومن
اللياف
إ
ِّ
َ
أ
أ
طريق تفعيل التخطيط العيني ثالثي البعاد للعينة ،لكن باستخدام تقنية تبعثر الشعة السينية بزاوية صغيرة على
عبر العينة العينية.
لالشعة السينية ثنائي إعادة بناء البيانات سداسية أ
وعند استخدام جهاز كاشف أ
ً
المقطعة من
الرقيقة
العظام
مقاطع
من
متتالية
سلسلة
،
هائال
ا
رقمي
ا
ي
تحد
عد
ي
بعاد
ال
ُ
ُ
ً ًّ
أ
البعاد ،كما حدث في بداية تطبيق تقنية المسح بتبعثر ويمكن حله فقط عن طريق استخدام تقديرات تقريبية كتلة واحدة .وبتجميع سلسلة بيانات المسح الناتجة من
أ
أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة ،فإن ذلك من شأنه أن يوفر معينةً ،
فضال عن الحاجة إلى قدرة حاسوبية ضخمة ،حيث تبعثر الشعة السينية بزاوية صغيرة ،يمكن إعادة بناء
أ
أ
فعالة رباعية البعاد ،تتمثل في :خريطة عينية إنه في تقنية التصوير المقطعي الحاسوبي التقليدية تتم صورة كاملة ثالثية البعاد .أما العيب الواضح لتلك التقنية
معلومات َّ
الحجام من الصور ثنائية أ
البعاد لنسيج العظام ،إضافة إلى معلومات ثنائية إعادة بناء أ
ثنائية أ
البعاد المأخوذة في بالمقارنة بالتقنيات الجديدة المعلن عنها ،فهو أن عينة
أ
البعاد عن تركيب ألياف الكولجين المعدنية لكل بكسل المستوى  x-yللعديد من زوايا الدوران  φحول محور العظام يتم إتالفها.
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أنـبـاء وآراء أبـحــاث

تمكَّن كل من ليبي وشاف وزمالئهما من جمع أكثر من
مليون نمط ناتج من تبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة
إلعادة بناء النماذج ،بما يعادل ماليين من وحدات تيرابايت
من البيانات ،وهو قدر هائل بالفعل .إن تسجيل تلك
البيانات باستخدام مصدر أ
لالشعة السينية الناتجة عن
يوما ً
كامال،
مسرع إلكتروني تزامني (سنكرترون) قد استغرق ً
ِّ
أما الحسابات المطلوبة لمسح صورة مقطعية واحدة،
فقد استغرقت عدة أيام إلجرائها .وهذا الكم المهول
من البيانات يمكن السيطرة عليه ،طالما أنه إثبات لمبدأ
عمل تلك التقنيات فحسب ،ولكنه سيشكل عائقًا عند
الكلينيكية التي ستتطلب العديد من
إجراء الدراسات إ
الصور المقطعية.

ومع ذلك ..فإن قابلية هذه التقنيات للتطبيق قد تمت
برهنتها بالفعل .ومع التقدم المتوقع في تطوير مصادر
أ
الشعة السينية ،وأجهزة الكشف ،والقدرات الحاسوبية،
يمكن للمرء أن يتوقع أن تصبح تقنية التصوير المقطعي
بتبعثر أ
الشعة السينية بزاوية صغيرة أداة مهمة لتحليل
أ
أ
أ
العظام ،وعاج السنان ،والنسجة المعدنية الخرى في
الدراسات الحيوية والطبية■ .
�
بي� فراتزل من قسم المواد الحيوية بمعهد ماكس
أ
بالنك للمواد الغروية والسطح البينية ،مدينة بوتسدام
 ،14424ألمانيا.
اللكترونيfratzl@mpikg.mpg.de :
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تقنيات التصوير الطبي

موﺟـات ﻓوق صوتيـة ﻓائقـة الدقـة
من خالل حقن أ
الوعية الدموية بفقاعات مجهرية مملوءة بالغاز ،وباستخدام تصوير سريع بالموجات فوق الصوتية لتحديد مواقع الفقاعات ،تمكَّن باحثون
أ
من تصوير منظومة كاملة من الوعية الدموية في دماغ جرذ بدقة فائقة.
ِبﻦ ﻛوﻛس ،وبول بيرد

تُستخدم تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية في
المستشفيات في جميع أنحاء العالم ،بوصفها طريقة
نسبيا ،تُمكِّن من
آمنة غير باضعة ،ومنخفضة التكلفة
ًّ
رؤية أ
النسجة الداخلية للمرضى في الزمن الحقيقي.
وقد استمرت جودة التصوير بالموجات فوق الصوتية
في التحسن منذ السبعينات ،وذلك بفضل تطور أ
الجهزة
وخوارزميات تشكيل الصور ،لكن على غرار جميع تقنيات
التصوير القائم على الموجات ،فإن التصوير بالموجات
فوق الصوتية قدراته محدودة ،وذلك بسبب طريقة انتشار
الموجات (أو انعطافها) أثناء التنقل ،إذ ل يمكن التمييز بين
جسمين ،إل إذا كانت المسافة بينهما أكبر من نصف طول
الموجة،
لكن ِّإريكو وزمالءە 1تمكنوا من التغلب على ذلك؛
بغية تكوين َّ صور فائقة الدقة أ
لالوعية الدموية الدقيقة
حي.
في دماغ جرذ ّ
فإذا كانت حدود دقة التصوير بالموجات فوق الصوتية

ترتبط بالطول الموجي ،فلماذا ل نستخدم موجات صوتية
مفيدا إلى حد ما ،إل
أقصر فقط؟ وبرغم أن ذلك سيكون ً
كثيرا مع قصر
يزداد
أن امتصاص الموجات فوق الصوتية
ً
يحد
أقصر
موجات
أطوال
طولها؛ وبذلك فإن استخدام
ّ
من العمق الممكن تصويره في النسيج ،قبل أن تضعف
الموجات المرتدة بشكل كبير إلى حد ل يمكن رصده .لذا..
فإن دقة التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية ـ في
أفضل أ
الحوال ـ هي في حدود مئات الميكرومترات .ومن
أ
ظهر عمق النسجة ،يجب تجاوز
ثم ،للتقاط صور مفيدة تُ ِ
حد نصف طول الموجة.
إن حدود الدقة تلك موجودة كذلك في المجهر
الضوئي ،إل أن تطوير عدة تقنيات فائقة الدقة ـ كالفحص
ضوئيا )photoactivated
المنشط
المجهري المتموضع
َّ
ًّ
("ً localization microscopy "PALM
مثال ـ قد مكَّن
الباحثين من الوصول إلى دقة بمقياس نانوي ،وهي القفزة
العلمية التي ُمنحت على إثرها جائزة "نوبل" للكيمياء في
عام .2014

ﻣﺎﺳﺢ ﻣﻮﺟﺎت ﻓﻮق ﺻﻮﺗﻴﺔ
اﻟﺼﻮرة 2

اﻟﺼﻮرة 1

ﺣﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ

تحقِّق تقنية " "PALMالتصوير فائق الدقة من خالل
ثالث خطوات :الخطوة أ
الولى هي تصوير جزيئات فلورية
موزعة بشكل
منشطة
ضوئيا ،تظهر كنقاط ضوئية صغيرة ّ
ًّ
عشوائي .ويضمن استخدام كثافات ضوئية ضعيفة،
إضافة إلى كون تنشيط الجزيئات عشوائيا في أ
الساس،
ًّ
أنه في أي لحظة معينة تُضاء فقط مجموعة جزئية متناثرة.
وهكذا ،تكون منابع الضوء النقطية تلك متباعدة عن
بعضها البعض بأكثر من نصف طول الموجة ،فال تتراكب
صورة كل منها مع صور المنابع المجاورة (تلك الصور هي
بمثابة رقعة ضبابية تُسمى "دالة انتشار النقطة" point
.)spread function
أما الخطوة الثانية ،فهي التحديد الدقيق لموقع كل
منبع نقطي ،من خالل تحديد مركز دالة انتشار النقطة؛
وهو أمر ممكن في حالة المنابع المتباعدة عن بعضها
بشكل كبير ،إذ إن شكل دالة انتشار النقطة يمكن أن
يعرف سلفًا .والخطوة الثالثة أ
والخيرة هي تكرار لخطوتي
ُ
الضاءة وتحديد مواقع المنابع عدة مرات؛ في كل مرة
إ
ﻛﺮر
ّ
ﻣﺮة
ّ 75,000

اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ

أوﻋﻴﺔ دﻣﻮﻳﺔ

ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ

الشكل  | 1رؤية أ
الوعية .تمكَّن ِّإريكو وزمالؤه 1من الحصول على صور بالموجات فوق الصوتية
ألوعية دموية خاصة بجرذُ ،حقنت بفقاعات مجهرية مليئة بغاز يعكس الموجات فوق الصوتية.
وبالتقاط الصور بسرعة ( 500إطار في كل الثانية) ،وتوليد بيانات تفاضلية من أجل مقارنة الصور
بشكل جيد ،التي
المتعاقبة ،تمكَّ نوا من تحديد مواضع الفقاعات المجهرية القليلة المتباعدة ٍ

تالشت بعد كل صورة (تم إظهار عدد صغير فقط من الفقاعات المجهرية هنا بغرض التبسيط،
وهي ليست بمقياسها الحقيقي) .وبتكرار هذه العملية على كثير من أ
الطر ،تم تركيب صورة
جامعة كشفت عن مواضع آلف الفقاعات المجهرية ،ما جعل الحصول على صور فائقة الدقة
أمرا ممك ًنا في خالل ما يقرب من  150ثانية.
ً

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

الطبعة العربية |

يناير

59 | 2 0 1 6

أبـحــاث أنـبـاء وآراء

يُكشف عن مجموعة مختلفة من المنابع المتباعدة ،حتى
تتحقق كثافة كافية من المنابع النقطية .وبوضع عالمات
لمواقع جميع تلك المنابع في صورة واحدة جامعة ،يمكن
تكوين صورة فائقة الدقة؛ قد تتجاوز الدقة المكانية فيها
يقدر بها
حد انحراف الموجات ،إذ تحددها الدقة التي ّ
موقع كل منبع.
هل يمكن إذًا استخدام نهج مشابه لتحقيق تصوير
فائق الدقة بالموجات فوق الصوتية؟ يتمثل التحدي أ
الول
لذلك في تحديد منابع النقاط المحتملة (أو مصادر تشتيت
فنظرا إلى
النقاط ،في حالة الموجات فوق الصوتية).
ً
عدم قدرة أ
الوعية الدموية الصغيرة على عكس الموجات
الصوتية بشكل فعال ،تصعب رؤيتها بتلك الموجات،
ودائما ما كانت تُستخدم الفقاعات المجهرية المملوءة
ً
بالغاز ،التي تعكس الموجات الصوتية بشكل جيد ،بصفتها
عوامل تباين ،تحسن من رؤية أ
الوعية .فالفقاعات المجهرية
ِّ
تشتت الموجات الصوتية بقوة ،ومن ثم فإنها تُعتبر منابع
محتملة ،لكن كي تكون مفيدة في هذا السياق ،يجب أن
تكون هناك طريقة ما لتحديد كل منها على حدة في صور
الموجات فوق الصوتية.
توصل الباحثون إلى تصوير فائق
في عام َّ ،2013
الدقة بالموجات فوق الصوتية باستخدام محلول من
الفقاعات المجهرية ،مخفف بقدر كاف لتحقيق التباعد
المطلوب .2وفي أوائل العام الماضي ،اس َتخدمت
المجموعة نفسها هذا النهج للحصول على صور فائقة
الدقة أ
لالوعية الدموية الدقيقة الموجودة في أذن فأر،
3
سنتيمترا واحد  .كما تعقبت المجموعة
بعمق تخطَّى
ً
أيضا الفقاعات المجهرية تلك ،بغية تقدير سرعة تدفق
ً
تقريبيا ،إل أن منظومتهم حصلت على تلك الصور
الدم
ًّ
إطارا في كل ثانية ـ ما يعني أنهم
بمعدل منخفض ـ ً 25
يحتاجون إلى ُم َدد تصوير تبلغ الساعة؛ من أجل التوصل
نهجا مختلفًا،
إلى دقة فائقة ،لكن ِّإريكو وزمالءە اتبعوا ً
استغنوا فيه عن الحاجة إلى محلول الفقاعات المجهرية
المخفف .فباستخدام نظام تصوير سريع (بمعدل
 500إطار في كل الثانية) ،تمكَّ نوا من رصد الموجات
المتناثرة من الفقاعات المجهرية الفردية بمقارنة الصور
المتعاقبة .ويمكن لالإشارات المنبعثة من الفقاعات التي
تفككت أو تحركت بشكل ملحوظ خالل الوقت الفاصل
بين ظهور أ
الطر أن تُرى في البيانات .وإن ظلّت تلك
أ
مكانيا عن
التغيرات شحيحة بما يكفي ل ْن تظل منفصلة ًّ
بعضها البعض ،فإنه يمكن تحديد مواضع وسرعات تلك
الفقاعات بدقة( 5,4الشكل  .)1وقد قارن المؤلفون 75
ألف صورة التقطت خالل  150ثانية لتكوين صورة فائقة
الدقة أ
لالوعية الدموية في قشرة دماغ جرذان ،لها جماجم
للحد من قدر
سليمة ،وأخرى جرى ترقيق جماجمها؛ ّ
إضعاف الموجات الصوتية.
إذًا ،هل يمكن تطبيق تلك التقنية في النطاق الطبي؟
عند أطوال الموجات فوق الصوتية التي استخدمها ِّإريكو
وزمالؤه ،سيكون أمر التغلب على عملية إضعاف الموجات
تحد كبير.
التي تحدثها الجمجمة البشرية السميكة بمثابة ٍّ
يشير المؤلفون إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة
باستخدام موجات أطول ،إذ إن عملية إضعاف تلك
الهداف أ
الموجات أقل شدة .أما تصوير أ
القل تحديًا ،التي
ّ
ل تتطلب مرور الموجات فوق الصوتية عبر عظام سميكة،
من المفترض أن يكون سهل التحقيق .وعلى الجانب آ
الخر،
مقارنة بالتصوير المألوف بالموجات فوق الصوتية ،أحد
عيوب النهج الجديد هو أنه يحتاج إلى حقن عامل تباين،
ما يتطلب ُق َن ّية حقن وريدي ،ويمكن أن يزيد من زمن
عملية التصوير الطبي.
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إن التصوير فائق الدقة بالموجات فوق الصوتية
لالوعية الدموية الدقيقة من أ
أ
المور المرتقبة المثيرة
لالهتمام .فهذه التقنية تحمل في طياتها إمكانيات هائلة
لتطوير دراسة وظائف أ
الوعية الدموية الطبيعية ،وكذلك
أ
أ
المراض .وقد تُمكِّن الطباء من تحديد الضطرابات
أ
المتعلقة بالوعية الدموية الدقيقة بسهولة ،مثل نمو
بالورام وشذوذ أ
الوعية المرتبط أ
أ
الوعية الدقيقة في عمق
34, 433–440 (2015).
4. Couture, O., Besson, B., Montaldo, G., Fink, M.
& Tanter, M. Proc. IEEE Int. Ultrasonics Symp.
1285–1287 (2011).
5. Desailly, Y., Couture, O., Fink, M. & Tanter, M. Appl.
Phys. Lett. 103, 174107 (2013).

أ
العضاء الداخلية ،مثل الكليتين ،كما قد تُ َمكِّ نهم من
أ
تقييم أمراض الوعية القلبية■ .
بن كوكس ،وبول يب�د يعمالن ف� قسم ي ف
الف�ياء الطبية
ي
ِ
والهندسة الحيوية الطبية ،كلية لندن الجامعية ،لندن
 ،WC1E 6BTالمملكة المتحدة.
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السرطان

ع ُد ّو عدوي صديقي
تُعتبر أنواع أ
الكسجين التفاعلي من الجزيئات المس ِّببة لالإجهاد ،والمحفِّزة لنشوء مرض السرطان ..لكن
الجهاد التأكسدي قد يمنع انتشار السرطان في أماكن أخرى.
تُشير أدلة جديدة إلى أن هذا إ
إسحاق إس .هاريس ،وجوان إس .بروج

يعتبر دور أنواع أ
الكسجين التفاعلي والجزيئات المضادة
أ
أ
لالكسدة التي تزيل سميته من المور المثيرة للجدل في
مجال أبحاث السرطان ،لقدرتهما الثنائية على تحفيز أو
قمع تطور الورم في مناطق أخرى .1,2يسلط بيسكونوفا
وزمالؤه 3الضوء على هذا الموضوع ،ويظهر أن النتشار
الم َسرطَنة في مناطق بعيدة في
الفعال للخاليا الصبغية ُ
الجسم يعتمد على قدرتها على التغلب على إالجهاد الخلوي
الناجم عن أنواع أ
الكسجين التفاعلي ( )ROSالذي تقابله
الخاليا أثناء سيرها في مجرى الدم ،وقدرتها على إنشاء
أورام جديدة .كما يُظ ِْهر المؤلفون أن تثبيط هذه المسارات
أ
يضعف بشكل فعال تنقل أورام سرطان
اليضية في الفئران ِ
الخاليا الصبغية.
إن جزيئات أنواع أ
الكسجين التفاعلي التي تحتوي على
ذرات أكسجين بها إلكترونات مفردة لها قدرة تفاعلية عالية
على تدمير الحمض النووي ،ومكونات خلوية أخرى .ومن
النواع أ
بين أ
الكثر وفرة من هذه الجزيئات ..التي تتولد حين
.
أ
أ
يقبل الكسجين إلكترونات حرة جذر فوق الكسيد ( ،)O2
الذي يتبعه توليد بيروكسيد الهيدروجين (.)H2O2
إن معظم مضادات أ
الكسدة هي ّإما إنزيمات تعمل
على إزالة سمية أنواع أ
الكسجين التفاعلي ،أو هي عوامل
أ
مساعدة تسهم في عملية إزالة السمية؛ تصنع الخيرة من
ِ
خالل مسارات أيضية كتلك المنتجة للجلوتاثيون (،)GSH
أو عن طريق عمليات تصنيع البروتين ،كما يحدث في حالة
بروتينات الثيوريدوكسين ( .)TXNويُعتبر عامل ""NADPH
أساسيا في هذه العمليات ،تنتجه مسارات
مساعدا
شريكًا
ً
ًّ
أيضية عديدة ،وهو يجدد الجلوتاثيون والثيوريدوكسين بعد
مشاركتهما في معادلة أنواع أ
الكسجين التفاعلي.
أ
إن إالجهاد التأكسدي الذي تسببه أنواع الكسجين التفاعلي
يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلت الطفرات ،ومن ثم تعزيز
عملية تحول الخلية السليمة إلى خلية سرطانية ،كما تبين
أن أنواع أ
الكسجين التفاعلي تعزز من ثبات العوامل التي

تسبب نشوء الورم وتطوره .4لذلك ..اف ُترض أن استخدام
الكسدة للتغلب على أنواع أ
مضادات أ
الكسجين التفاعلي
والحد من إالجهاد التأكسدي يُعد استراتيجية تقي من السرطان
ّ
وتعالجه أيضا .وعلى هذا أ
الساس ،أُجريت تجارب إكلينيكية
ً
متعددة المراكز على نطاق واسع ،لختبار تأثير تناول مضادات
أ
الكسدة ،5,6إل أنها لم تفشل في تحسين حالة المرضى
أيضا إلى زيادة ملحوظة في حالت إالصابة
فحسب ،بل أدت ً
بالسرطان ،كما أكد تتبع نماذج الفئران المصابة آثارها في
تحفيز تكون أ
الورام لديهم.7
ومن ثم ،طرحت هذه النتائج سؤال محير :كيف يمكن
لمضادات أ
الكسدة أن تقضي على الجزيئات التي تسبب
نشوء الورم وتطوره ،وتعزز نموه في نفس الوقت؟
مؤخرا ..فأثناء نشأة
ظهرت إجابات على هذا السؤال
ً
الورم ،تخضع الخاليا لتغيرات ـ نتيجة لالنحرافات الجينية،
وتأثير البيئة المحيطة المجهرية ـ يمكنها أن تزيد من مستويات
أنواع أ
الكسجين التفاعلي (الشكل  ،)1الذي قد يؤدي تراكمه
المفرط في الخلية السرطانية إلى توقف نموها ،أو موتها،
مانعا تطور الورم .وكمثال على ذلك ..يؤدي تكاثر الخاليا
ً
الشاذ والمفرط إلى نزوح بعضها من بيئتها الطبيعية التي
توفر لها عوامل النمو أ
الساسية؛ ما يؤدي إلى تجويعها ،ومن
أ
ثم عدم كفاءة عمليات أيض الكسجين التي تتم فيها،
وبالتالي تنتج مستويات مميتة من أنواع أ
الكسجين التفاعلي.8
ِ
وقد ثبت أن المحفزات الخلوية لنشوء الورم وتطوره تؤدي
إلى زيادة إنتاج مضادات أ
محاولة لكبح جماح
الكسدة ،في
ٍ
8,9
إالجهاد التأكسدي الناتج عن ذلك  .ولذا ..فإن إيقاف إنتاج
الكسدة تلك يمنع نشوء أ
مضادات أ
الورام الخبيثة .10وإضافةً
إلى ذلكُ ..عثر في أنواع متعددة من السرطانات  -وخاصة
سرطان الرئة - 11,12على الطفرات التي تؤدي إلى ثبات بروتين
" ،"NRF2الذي ينظم عملية التعبير عن مضادات أ
الكسدة.
وبذلك ،تساعد هذه النتائج في تفسير كيف أن تناول مضادات
الكسدة قد يعزز من انتشار أ
أ
الورام ،عن طريق إنقاذ الخاليا
السرطانية المج َهدة من الموت.
والن ،كشف بيسكونوفا وزمالؤه عن دور أنواع أ
آ
الكسجين
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ﺧﻠﻴﺔ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻛﺴﺠﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ

ﺧﻠﻴﺔ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻛﺴﺠﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ

ﺧﻠﻴﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺮى
اﻟﺪم ،وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة

ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻀﺎدات
اﻷﻛﺴﺪة

إزاﺣﺔ

ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻀﺎدات
اﻷﻛﺴﺪة

ورم ﻧﻘﻴﻠﻲ

ﻣﻮت

أ
الجهاد التأكسدي يؤدي إلى أورام نقيلية .مع بداية نمو الورم،
الشكل  | 1التكيف اليضي على إ
أ
يمكن لمستوى النشاط اليضي المرتفع في الخاليا الطافرة ،وكذلك التكاثر غير المحكم الذي يزيح
الخاليا من بيئتها الطبيعية ،أن يسببا زيادة إنتاج أنواع أ
الكسجين التفاعلي ( .)ROSوتخلق الجزيئات
ِّ
شديدة التفاعل تلك حالة من إالجهاد التأكسدي ،الذي يمكن أن يقتل الخاليا ،إل أن الخاليا
السرطانية القوية تستطيع مكافحتها ،من خالل إنتاج جزيئات مضادة أ
لالكسدة ،تقوم بمعادلة أنواع

التفاعلي في تثبيط تنقل أ
الورام ،وليس نشأتها فقط .ولتحديد
آ
الليات الكامنة وراء الختالفات الواضحة في عمليات تنقل
الورم في سرطان الخاليا الصبغية ،قام المؤلفون بإجراء
تحليل منظم للنواتج أ
اليضية الموجودة في الخاليا
السرطانية ،بعد زرع خاليا الورم البشرية في الفئران .ومن
ثم ،وجدوا أن الخاليا السرطانية المأخوذة من مجرى الدم
ومن مواقع أ
الورام النقيلية تحتوي على مستويات أعلى
من أنواع أ
الكسجين التفاعلي عن تلك المعزولة من الورم
أ
أ
عكسيا في إنتاج
الولي ،وأن الورام النقيلية أظهرت ارتفا ًعا
ًّ
عامل " ،"NADPHالذي ارتبط بالنشاط المتزايد لمسار حمض
الفوليك ،ما يشير إلى أن الخاليا السرطانية قامت بهذا التغيير
للتكيف ،والتخفيف من إالجهاد التأكسدي.13
وقد أدت عرقلة المسار أ
اليضي لحمض الفوليك بهذا
َّ
الشكل  -عن طريق تقليل تعبير البروتينات المشاركة في
هذا المسار أو تثبيط نشاطها بشكل مباشر باستخدام دواء
الميثوتريكسات  -إلى الحد من تنقل ورم سرطان الخاليا
مؤخرا دور جديد ألنواع
الصبغية في الفئران .كما ذكر
ً
أ
الكسجين التفاعلي في تنقل ورم سرطان الخاليا الصبغية،
أ
وذلك في دراسة تبين أن تناول المواد المضادة لالكسدة

يعزز بقوة عملية التنقل تلك في الفئران.14
ل يزال هناك العديد من أ
السئلة الدائرة حول دور المواد
لالكسدة وأنواع أ
المضادة أ
الكسجين التفاعلي في السرطان.
ً
فمثال ،برغم قيام بيسكونوفا وزمالؤه بتسليط الضوء على
دور مسار حمض الفوليك في إنتاج عامل " ،"NADPHإل
أيضا ،بما في ذلك تفاعالت
أن تفاعالت أيضية أخرى تنتجه ً
مسار فوسفات البنتوز .وسيكون من المفيد فهم مساهمة
هذه المسارات المميزة في توليد عامل " "NADPHفي أنواع
معينة من أ
الورام .كما يظل علينا تحديد المواد المضادة
أ
لالكسدة التي يعيد هذا عامل إنتاجها في أنواع مختلفة من
أ
الورام خالل مراحل السرطان المختلفة ،بد ًءا من نشأته
ً
ووصول إلى تنقله.
وتطوره،
وتشير هذه النتائج بطبيعة الحال إلى إمكانية استخدام
مثبطات مضادات أ
الكسدة لجعل السرطانات أكثر استجابةً
للعالج ،عن طريق زيادة تلف الخاليا السرطانية بأنواع
أ
الكسجين التفاعلي .ومع ذلك ،يجب تعديل مثل تلك
العالجات بحذر لتجنب الضرر التأكسدي الذي قد يلحق
العمق لهذه أ
بالخاليا السليمة .كما أن الفهم أ
المور قد يؤدي
أ
إلى إنشاء عالجات تستهدف مضادات الكسدة ،مخصصة
ألنواع بعينها من أ
الورام.
آ
حاليا استخدام العقاقير التي
على الجانب الخر ،يجري ً

أ
الكسجين التفاعلي .9وقد ق ََّدم بيسكونوفا وزمالؤهً 3
دليال على أن الخاليا السرطانية التي تنفصل عن
أ
ورم ّأولي تتعرض مرة أخرى لمستويات عالية من أنواع الكسجين التفاعلي في مجرى الدم ،وفي
المواقع البعيدة التي تشكل فيها أورام نقيلية .وبذلك ،أظهر الباحثون أن أ
الورام النقيلية الناجحة
بتحمل إالجهاد التأكسدي
تتشكل من الخاليا السرطانية التي قد مرت بتغيرات أيضية ،تسمح لها ُّ
اليضية التي تنتج مضادات أ
بشكل أفضل ،بما في ذلك تنشيط المسارات أ
الكسدة.
ِ

تستهدف مضادات أ
الكسدة لعالج أمراض أخرى .فعلى
سبيل المثال ..يُ َع ّد الميثوتريكسات ـ الذي استخدمه
بيسكونوفا وزمالؤه لستهداف مسار حمض الفوليك وتثبيط
عملية إنتاج مضادات أ
الكسدة ـ دواء مضاد للروماتيزم،
عدل للمرض DMARD؛ وكذلك السلفاسالزين،
م ِّ
ُالذي يحول دون امتصاص الحمض أ
الميني سيستين،
أ
والورانوفين ،الذي يمنع تجديد الثيوريدوكسين .قد توفر
أ
هذه الدوية نقطة انطالق لكتشاف مثبطات آمنة وفعالة
لمضادات أ
الكسدة ،يمكن بحث إمكانية استخدامها مع
عقاقير السرطان التقليدية .كما تحتم علينا هذه النتائج
8. Schafer, Z. T. et al. Nature 461, 109–113 (2009).
9. DeNicola, G. M. et al. Nature 475, 106–109
(2011).
10. Harris, I. S. et al. Cancer Cell 27, 211–222 (2015).
11. Kandoth, C. et al. Nature 502, 333–339 (2013).
12. Cancer Genome Atlas Research Network Nature
489, 519–525 (2012).
13. Fan, J. et al. Nature 510, 298–302 (2014).
14. Le Gal, K. et al. Science Transl. Med. 7, 308re8
(2015).
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سرطان

حويصﻼت ِّ
تمهد الﻄريﻖ
الﻧتقال خﻼيا السرﻃان
ٌ
تحليل أن الخاليا السرطانية تقوم عن بُ ْعد بتهيئة مواقع بعيدة في أعضاء معينة لستقبال الورم
يكشف
عضوا بعينه.
تستهدف
الخاليا،
خارج
حويصالت
نشر
طريق
عن
وذلك
النقيلي،
ً
جانوسﺰ راك

يُعتبر النتشار النقيلي للخاليا السرطانية من موقعها
أ
الساسي عبر مجرى الدم إلى أعضاء بعيدة من ضمن
أ
السباب الرئيسة للوفيات المرتبطة بالسرطان .إن هذه
1
العملية ليست عشوائية  ..وتسعى مجموعات معينة من
تفضيليا نحو أعضاء معينة وتستعمرها،2
الخاليا السرطانية
ًّ

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

تحت سيطرة مجموعة من البرامج الجزيئية .3ويشمل هذا
ضمنيا تفاعالت بين الخاليا السرطانية الهاربة
التوجه
ّ
ًّ
عرف أحيانا بالبذور ،والبيئة
ت
التي
ئيس،
ر
ال
الورم
من
ُ
َ
المجهرية ،أو "التربة" الخاصة بالمواقع المستهدفة ،1إل
توصل إليه هوشينو وزمالؤه 4كان إمكانية تأثير هذه
أن ما َّ
البذور على التربة من قبل وصولها إليها ،عن طريق إرسال
"الكسوسومات" ،تعمل
حويصالت خلوية خارجية تُسمى إ
الطبعة العربية |
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أبـحــاث أنـبـاء وآراء

أ

أوﻟﻲ
ورم ّ
ﺧﻼﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻴﺌﺎت ﺟﺎﻫﺰة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷورام اﻟﻨﻘﻴﻠﺔ
إﻛﺴﻮﺳﻮم
α6β4

إﻛﺴﻮﺳﻮم
α vβ5

وﻋﺎء دﻣﻮي
ﺛﺪي

رﺋﺔ

ب

ﻛﺒﺪ

اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻮرم إﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ

الشكل  | 1تمهيد الطريق لنتقال أ
الورام إلى أعضاء بعينها .أ ،تنبثق حويصالت صغيرة خلوية خارجية ،تُدعى إالكسوسومات ،من
أ
خاليا سرطانية في ورم ّأولي ،وتدخل مجرى الدم ،ناقلة البروتينات والدهون والحماض النووية إلى خاليا بعيدة في الجسم .يَذكر
4
ظهر
هوشينو وزمالؤه أن إالكسوسومات المشتقّة من أنواع مختلفة من الخاليا ضمن مجموعة مختلطة من الخاليا السرطانية يمكنها أن تُ ِ
بروتينات مختلفة من إالنتجرينات على سطحها ،يمكن لشكلها الخارجي أن يع ّزز اللتصاق بالخاليا في مواقع معينة مستهدفة .وتتفاعل
يوجه بروتين  αvβ5إالكسوسومات نحو الكبد.
الكسوسومات التي تعرض إنتجرين α6β4
إ
تفضيليا مع الخاليا الموجودة في الرئة ،بينما ّ
ًّ
ب ،تحفِّز محتويات إالكسوسوم تغيرات خلوية في العضو المستهدف ،تؤدي إلى تهيئة الموقع لستقبال الورم النقيلي .وهكذا ،تعزز
المعن ّي ،وكذلك النمو النقيلي لنوع الخلية السرطانية التي نشأت منها إالكسوسومات نفسها.
إالكسوسومات غزو العضو ِ

أ
معينة ،كي تغزوها النقيلة.
على التحضير ُ
الم ْس َبق لعضاء ّ
كما أن هناك دلئل متزايدة تدعم الفكرة المثيرة بأن تراكم
الستجابات النظامية تجاه الورم الرئيس قد يسبق انبثاث
أيضا .وقد
حدث ً
السرطان النقيلي ،بل وربما يمكِّ نه من أن يَ ُ
تتضمن هذه الستجابات تعديالت معقّدة في أنظمة الجسم
الخاصة أ
بالوعية الدموية ،والتجلط ،واللتهاب ،ومثال على
التغيرات المرتبطة بالسرطان ،التي تحدث في تركيب
ذلكّ ..
البروتينات الذائبة ،أو المجموعات الخلوية ،3أو خصائص
الكسوسومات 5في الدم.
إ
يعرف هوشينو وزمالؤه إالكسوسومات على أنها حويصالت
ِّ
خلوية صغيرة خارجية ،6أو ِب ًنى مقيدة في الغشاء ،تعمل على
نقل البروتينات والدهون أ
والحماض النووية 7من خلية إلى

حد ما عبر
أخرى ،تستطيع أن تنتقل إلى مسافات كبيرة إلى ٍّ
سوائل الجسم ،أو مجرى الدم .وقد اجتذبت عملية نقل
كبيرا في بحوث السرطان ،حيث
المعلومات هذه
ً
اهتماما ً
إن هناك حويصالت خلوية خارجية تحمل ما يُسمى بجينات
تكون
مسببة للسرطان ،أو بروتينات سرطانية تع ّزز ِمن ُّ
"ورمية" ِّ
وتطور المرض.8
السرطانُّ ،
وقت ماُ ،د ِر َس دور تلك الحويصالت الخلوية
في
الخارجية ٍ ،بما في ذلك الكسوسومات ،في أ
الورام
إ
النقيلة ،9,10وهو ما يسهم في العديد من أ
الحداث الرئيسة
بعيدا لالستعمار من ِق َبل الورم النقيلي،
موقعا ً
تهيئ ً
التي ّ
عن طريق تكوين بيئة مناسبة لستقباله .11ففي نموذج لفأر
مصاب بسرطان الخاليا الصبغية ً
مثال ،يحفّز ال ّتماس بين
الكسوسومات وجدار الشعيرات الدموية نفاذ أ
الوعية
إ
الدموية ،وهو ما يمكِّن الخاليا السرطانية من الهرب
من أ
الوعية الدموية إلى الموقع الجديد .5وإضافة إلى
الكسوسومات أن تنقل بروتين MET
ذلك ..يمكن لهذه إ
السرطاني المستقبل إلى خاليا الدم "النخاعية" الدائرة
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أ
تهيئ المواقع
مغيرة سلوك الخاليا ،بحيث ّ
في الوعيةّ ،
الجديدة لستعمارها لحقًا من ِق َبل الخاليا السرطانية
قبل وصول النقيلة إليها .5وفي سرطان البنكرياس ،تنقل
الكسوسومات الدائرة بروتين العامل المثبط للهجرة إلى
إ
الخاليا المناعية "كوبفر"  Kupfferفي الكبدُ ،محفّز ًة سلسلة
من أ
الحداث؛ تؤدي إلى تكوين البيئة المناسبة لستقبال
12
الورم النقيلي .
ورغم أن هذه النتائج تشير إلى أن إالكسوسومات يمكنها
تعزيز ظهور أ
الورام النقيلة بشكل عام ،إل أن مسألة مشاركتها
في عملية التنقل نحو عضو بعينه من عدمه ،وكيفية فعل
ذلك ،لم تُ ْب َحث على نطاق واسع .ولستكشاف ذلك..
عما إذا كانت أنواع الخاليا السرطانية
تساءل هوشينو وزمالؤه ّ
التوجه نحو الرئة ،أو الكبد ،أو الدماغ،
المعروفة بتفضيلها ّ
انتقائيا مع العضو
تتفاعل
إكسوسومات
أو العظام قد تنتج
ًّ
نفسه .ومن الالفت للنظر أن ذلك كان بالضبط ما رصدوه..
فحين ُح ِقنت إكسوسومات الخاليا السرطانية في الفئران،
استقرت في العضو الذي تميل هذه الخاليا إلى تشكيل ورم
نقيلي فيه .وإضافة إلى ذلك ..تفاعلت إالكسوسومات التي
المعن ّي مع أنواع مختلفة من الخالياً .
فمثال،
تستهدف العضو ِ
علقت إالكسوسومات التي استهدفت الرئة في الخاليا الظهارية
المبطنة للسطح الداخلي للعضو ،بينما دخلت إالكسوسومات
التي تستهدف الكبد إلى خاليا "كوبفر".
حقن هوشينو وزمالؤه الفئران بإكسوسومات ً
أول ،ثم خاليا
سرطانية من الخط الخلوي نفسه ،وأثبتوا أن إالكسوسومات
قد ع ّززت من النمو النقيلي المستهدف لعضو بعينه ،ثم
تبعوا ذلك بمالحظة مثيرة ،هي أن إالكسوسومات المأخوذة
من خاليا سرطان الثدي ،التي تنتقل إلى الرئة ،يمكنها إعادة
توجيه مجموعة أخرى من الخاليا السرطانية؛ لتنتشر في
الرئة ،بينما كانت في أ
الصل ستتجه نحو العظام .ويعزز هذا

الكتشاف من فكرة أن الخصائص النقيلية للخاليا السرطانية
ليست مستقلة بذاتها ،بل يمكن ـ ً
بدل من ذلك ـ أن تتأثر
بعوامل خارجية.
يقدم المؤلفون عدة دلئل حول الطريقة التي تنسق من
ِّ
خاللها الكسوسومات أ
الورام النقيلة المستهدفة لعضو
إ
الكسوسومات التي تستهدف مواقع
بعينه ،ووجدوا أن إ
مختلفة أظهرت بروتينات رابطة مختلفة على السطح ،تُدعى
"النتجرينات"  .integrinsوقد قام الشكل الخارجي لالإنتجرين
إ
الخاص بكل نوع فرعي من إالكسوسومات بتسهيل امتصاصه
في أ
العضاء التي أُ ِنتجت فيها كميات وافرة من الربيط الخاص
النتجرين .فعلى سبيل المثالَ ..و َّجه إنتجرين αvβ5
بذات إ
التوجه
α
β
إنتجرين
عزز
حين
في
الكبد،
نحو
كسوسومات
إال
ّ
6 4
نحو الرئة (الشكل  .)1وإضافة إلى ذلك ..أ َّدى تثبيط التعبير
الحد من انتقال
عن إالكسوسومات أو ربط إالنتجرينات إلى ّ
أ
وأخيرا ،وجد الباحثون ً
دليال على
الورام نحو عضو بعينه.
ً
أ
أن غزو العضاء المستهدفة من ِق َبل إالكسوسومات قد حفّز
إنتاج بروتينات  ،S100تحفِّز اللتهاب وهجرة الخاليا ،وكذلك
وتهيئ تلك الستجابات الخاليا المضيفة
تفعيل بروتين ِّ .Src
لستقبال الورم النقيلي.
توسع هذه المالحظات المدهشة من فهمنا أ
لالورام النقيلة
ْ
ِّ
المستهدفة لعضو بعينه ،إل أنه ما زالت هناك حاجة إلى
عمليا،
مزيد من البحث؛ لتحديد إمكانية توظيف هذه المعرفة ًّ
أيضا .يوضح المؤلفون أن التعبير عن
وكيفية فعل ذلك ً
إالنتجرين قد يساعد في التنبؤ بالنتشار النقيلي ،مشيرين
إلى إمكانية استخدام الشكل الخارجي لالإنتجرينات الخاصة
بالكسوسومات في تشخيص مرض السرطان .وتشير بياناتهم
إ
أيضا إلى أن مثبطات إالنتجرين قد تقلِّل النتشار النقيلي إلى
ً
أعضاء معينة ،لكن في كثير من الحالت تنتشر السرطانات
3
تحد من قدرة العالجات
المتقدمة في عدة مواقع  ،وبذلك ّ
عضوا بعينه.
التي تستهدف
من المهم أيضاً أ
الخذ في العتبار فكرة أن المسارات
ً
أ
معتمدة على
الجزيئية المحفّزة لتنقل الورام ،سواء أكانت ِ
إالكسوسومات ،أم ل ،هي في الغالب شديدة التنوع .لذا..
قد تُحفَّز من ِق َبل عدة عوامل خاصة بهذا السياق ،تتضمن
تفعيل مسارات التمايز في الخاليا السرطانية ،وظهور نوع
محدد داخل الورم ،والتدخالت العالجية،
فرعي جزيئي َّ
فمثال ،يختلف انتقال أ
وأكثر من ذلكً .
الورام إلى المخ بنا ًء
على النوع الفرعي الجزيئي لسرطان الثدي ،ويميل إلى أن
يكون أعلى في تلك أ
النواع التي يحفّزها بروتين ""ERBB2
13
الفعال بمثبطات هذا البروتين .
السرطاني ،حتى بعد العالج ّ
ول يزال من غير المعلوم ما إذا كان هذا البروتين ومضاداته
والعالجات المستخدمة لعالج أنواع السرطان التي يحفّزها قد
تؤثّر على إصدار إالكسوسومات التي تسعى نحو عضو بعينه،
أم ل ،وطريقة حدوث ذلك .وهي أمور مثيرة لالهتمام.
وبالمثل ،فاللتهاب ،وعملية التجلط غير السليم ،والتغيرات
الفسيولوجية أ
الخرى المرتبطة بالسرطان قد تتداخل مع
آلية إالكسوسومات والخاليا في السعي نحو عضو معين،
ويجب أن تؤخذ بعين العتبار عند تحليل مسارات أ
الورام
النقيلة .وهكذا ،ل يزال هناك الكثير مما يجب فهمه عن الدور
الكسوسومات المستهدفة
المذهل الذي يمكن أن تلعبه إ
ألعضاء بعينها في تخصيب تربة مناسبة أ
لالورام النقيلة في
أنواع السرطان المختلفة في البشر■ .
جانو� راك يعمل ف� قسم طب أ
�
الطفال ،جامعة
ي
ف
مكجيل ،ت
و� معهد
كندا،
،H4A
3JI
كيبك
يال،
مون�
ي
أ
البحاث التابع للمركز الصحي لجامعة مكجيل،
أ
ت
مستشفى مون�يال لالطفال.

اللكترونيjanusz.rak@mcgill.ca :
البريد إ
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العمى

اﻏتيال ﺟﺰيئي لحاﺳة البصر
هناك تسلسل جزيئي يتضمن عامل النسخ  SIX6والجين الذي يستهدفه  ..p16INK4aيؤدي إلى موت
عمق ف ْهمنا لمرض ال ّزرق "الجلوكوما" ،وهو أحد أشكال
الخاليا العصبية التي تربط العين بالمخ ،ما يُ ِّ
العمى الشائعة.
أنﺪرو دي .هيوبرﻣان ،ورنا إن .الﺪنﻒ

أمرا بسيطًا ،لكن أداء الوظائف البصرية
قد يبدو البصر ً
التجول في الشوارع أو التعرف على
أو
العتيادية ـ كالقراءة
ّ
الوجوه ـ يحتاج إلى عدد ضخم من الخاليا العصبية .يبطّن
الجزء الخلفي من العين طبقة محكمة مكونة من حوالي مليون
خلية عصبية ،تُسمى خاليا العقدية الشبكية " ،"RGCsوهي
وتمررها إلى
تتلقى معلومات مشفّرة من قبل شبكية العينّ ،
المخ .1يتميز مرض ال ّزرق "الجلوكوما" بتنكّس تلك الخاليا
تدريجيا بشكل غير قابل للعكس ،وهو أحد أشكال العمى
ًّ
الشائعة ،الذي يؤثر على أكثر من  60مليون شخص حول
العالم .2وعلى الرغم من سعي عديد من الدراسات لفهم
أ
السس الخلوية والجزيئية لهذا المرض ،3إل أن آ
الليات التي
تدفع الخلية العقدية الشبكية إلى الموت في هذا المرض
المسبب للعجز ل تزال غامضة .وفي بحث منشور في دورية
ِّ
"موليكيولر سل"  ،Molecular Cellأشارت سكورونسكا-
كراوزيك وزمالؤها 4إلى أن هناك طفرات مرتبطة بال ّزرق في
يسرع من شيخوخة الخلية
البشر ترتبط بمسار جزيئي َّ
محددّ ،
العقدية الشبكية وموتها.
يرتبط كذلك مرض ال ّزرق بعدة عوامل خطورةِ ،من أهمها
التقدم في العمر .وكغيره من أشكال التنكّس العصبي،
يكثر في هذا المرض فقدان الخاليا العقدية الشبكية في
َمن تجاوزوا الستين سنة ،ما يطرح تساؤلت عما إذا كان
من الممكن لمثل تلك آ
الليات أن تكون هي السبب وراء
المرض ،وما سواه من الضطرابات التنكّسية العصبية
الخرى المرتبطة بالتقدم في العمر ،مثل مرض أ
أ
اللزهايمر.5
دورا قويًّا في نشوء مرض
يبدو كذلك أن عامل الوراثة يلعب ً
الزرق ،مع ظهور أشكال معينة من  4إلى  5مرات أكثر في
ّ
أصحاب البشرة السمراء .6كما يُعتقد أن المرض ينجم عن
ارتفاع في ضغط العين ،بيد أن ذلك الرتفاع ل يُ ْن ِذر بنشوء
ال ّزرق بنسبة  ،%100ول هو شرط أساسي لحدوثه ،وكثير من
المصابين يظل ضغط العين لديهم في مستواه الطبيعي.2
دفعت هذه المجموعة الواسعة من عوامل الخطورة العديد
الزرق ينجم عن مجموعة متنوعة
من الناس إلى التكهن بأن ّ
من الضغوط الفردية التي تزيد من احتمال موت الخلية
الساسية آ
السئلة أ
العقدية الشبكية .لذا ..تدور أ
الن حول
أي من المسارات الجزيئية المألوفة تحفِّز فقدان الخلية
ٍّ

العقدية الشبكية ،وكيف يمكن التالعب في تلك المسارات؛
بهدف العالج.
عمدت سكورونسكا-كراوزيك وزمالؤها إلى تحليل
دراسات الرتباط الجيني في عديد من المجموعات
البشرية ،بح ًثا عن الجينات التي عاد ًة ما تكون متحورة في
المصابين بالزرق البدئي مفتوح الزاوية (وهو الشكل أ
الكثر
َّ
شيو ًعا من المرض) .اختار أحد المسوح جين  ،SIX6الذي
يشفّر عامل النسخ الذي يساعد في عملية تشكيل العين
أثناء
التطور الجنيني ،وتطور ما بعد الولدة .7تُ َع ّد طفرة
" ّ "His141ـ حيث تغير ثمالة الحمض أ
الميني رقم 141
في بروتين  SIX6من ّ أ
السباراجين إلى الهيستيدين ـ أحد
بالزرق .لذا..
عوامل الخطورة ،التي قد تؤدي إلى إ
الصابة ّ
ً
كشف عن أن هذه
أجرى المؤلفون
تحليال بنيويًّا دقيقًا؛ َ
الثمالة ربما تقبع خارج الجزء الرابط للحمض النووي في
عامل النسخ  .SIX6وبالتالي ،قد تؤثر الطفرة على قدرته
على التفاعل مع عوامل النسخ أ
الخرى ،أو مع بروتينات
مغير ًة من كفاءته في تفعيل الجينات
العوامل المساعدةِّ ،
التي يستهدفها.
ولتحديد تلك الجينات المستهدفة ،اتجهت سكورونسكا-
كراوزيك وزمالؤها مجد ًدا نحو دراسات الرتباط الجيني ،التي
أشارت كذلك إلى أن طفرات جين  p16INK4aهي عامل خطورة
أيضا لنشوء ال َّزرق .وقد وجد الباحثون أن التعبير عن
قوي ً
هذا الجين وجين  SIX6كان أعلى في عيون المصابين بال َّزرق،

p16INK4a

اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ
ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻴﻦ

مقارنةً أ
بالصحاء .وإضافة إلى ذلك ..أظهروا أن بروتين SIX6
يرتبط بجين  ،p16INK4aويُف َِّعله.
وفي أنواع كثيرة من الخاليا ،يرتبط جين p16INK4a
بعملية تقادم الخلية .فقد وجدت سكورونسكا-كراوزيك
بالزرق
وزمالؤها أن الخاليا العقدية الشبكية في المصابين َّ
معدل
كانت تشيخ بمعدل يقترب من أربعة أضعاف ّ
أ
ولس ْبر هذا المسار بشكل أعمق،
ُّ
تشيخها في الصحاءَ .
عمد الباحثون إلى هندسة خاليا سلفية لشبكية العين
تعبر عن طفرة
البشرية ،مستزرعة في المختبر ،بحيث ّ
 His141في بروتين SIX6؛ ما أ َّدى إلى زيادة كبيرة في
للتشيخ الخلوي ،هو
إنتاج جين  p16INK4aوواسم آخر
ُّ
جين  .IL-6ويبدو أن هذا التأثير خاص بطفرة His141
فقط ،إذ إن زيادة إنتاج هذه الواسمات لم تحدث في
البري من بروتين  ،SIX6أو أشكاله
الخاليا المنتجة للنوع ّ
الطافرة عند ثمالت مختلفة .وبالتالي ،يشير مجموع تلك
النتائج إلى أن طفرة  His141تزيد من فعالية تنشيط جين
التشيخ
 p16INK4aمن ِق َبل بروتين  ،SIX6وتحفز مسارات
ُّ
في الخاليا العقدية الشبكية.
ومن ثم ،استكشفت سكورونسكا-كراوزيك وزمالؤها
ما إذا كان تفعيل جين  p16INK4aيرتبط بتقادم الخلية
العقدية الشبكية ،أو موتها في الفئران التي ُر ِفع ضغط
العين لديها في المختبر .ووجدوا أن التعبير عن جين
 SIX6وجين  p16INK4aقد زاد بشكل ملحوظ بعد رفع
ضغط العين .وقد تَ َع َّزز دليل وجود تفاعل بين بروتين
 SIX6وجين  p16INK4aأكثر مع اكتشاف أن التعبير عن
هذا الجين قد انخفض في الفئران التي تفتقر إلى بروتين
 ،SIX6وأن ضغط العين المرتفع قد زاد من ارتباط بروتين
البري .وكما
 SIX6بجين  p16INK4aفي الفئران من النوع ّ
بالزرق في البشر ،أ ّدت
هو الحال في الشبكيات المصابة َّ
زيادات ضغط العين إلى ارتفاع دراماتيكي في عدد الخاليا
العقدية الشبكية ال َه ِرمة .وتشير هذه النتائج مجتمعةً إلى
ئيسا لنشوء
أن زيادة التعبير عن جين  p16INK4aيُعد ً
سببا ر ً
التشيخ الخلوي ،التي تؤدي إلى تنكّس الخاليا
مسارات
ُّ
الزرق .وفي مجموعة
مرض
في
وموتها
الشبكية
العقدية
َّ
حاسما لهذا
اختبارا
أخيرة من التجارب ،أجرى الباحثون
ً
ً
النموذج ،عن طريق تقييم ما إذا كان حذف جين p16INK4a
يؤخر موت الخلية العقدية
أو حذف جزء من جين ّ SIX6
الشبكية في نموذج فأري للزرق ،أم ل .أ
والمر الملفت
َّ
للنظر أنه عند رفع ضغط العين في أي من هذه الساللت
جينيا ،قاومت الخاليا الموت ،داعمة بقوة
الفأرية
َّ
المحورة ًّ
المحفّزة من ِق َبل بروتين
p
16
INK
4
a
جين
زيادة
أن
فكرة
ُ
 SIX6تُ َس ِّهل استجابة الخاليا العقدية الشبكية للضغوط
المختلفة ،وفقدانها (الشكل .)1
تُ َع ّد الدراسة التي قامت بها سكورونسكا-كراوزيك وزمالؤها

SIX6

اﻟﺠﻴﻨﺎت

اﻟﺘﻨﻜّﺲ ،واﻟﻤﻮت
ﺗﺸﻴﺦ اﻟﺨﻠﻴﺔ
ّ
اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ

الشكل  | 1المسارات الجزيئية المس ِّببة لل َّزرق .التقدم في العمر ،وضغط العين المرتفع ،وبعض الطفرات الجينية ..كلها عوامل
بالزرق ،وهو أحد أشكال العمى ،التي ترتبط بتنكّس الخاليا العقدية الشبكية ( .)RGCsتُ ّبين سكورونسكا-
تزيد من احتمال إ
الصابة َّ
كراوزيك وزمالؤها 4أن عوامل الخطورة تلك تتجمع في تسلسل جزيئي وحيد ،يرتبط فيه عامل النسخ  SIX6بجين p16INK4a؛
تشيخ الخلية العقدية الشبكية ،مؤديةً إلى تنكّس الخلية ،وموتها.
ِّ
وتسبب زيادة التعبير عن هذا الجين ُّ
ويفعلهِّ .
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خطوة مهمة إلى أ
المام .فهي تدعم الرأي الذي طالما كان
سائدا ،بأنه على الرغم من أن عوامل الخطورة ومسببات
ً
إالجهاد المختلفة يمكنها أن تزيد من احتمال نشوء ال ّزرق،
هناك آلية جزيئية شائعة تعمل بموجبها مسببات إالجهاد
تلك لقتل الخاليا العقدية الشبكية .كما أن الدراسة تشير إلى
التشيخ الخلوي والمسارات المرتبطة به بمثابة بوادر تنكّس
أن ُّ
الخلية العقدية الشبكية ،وموتها.
على مدى السنوات القليلة الماضية ،حدثت طفرة في
فهمنا أي من الخاليا العقدية الشبكية هي أ
الكثر ضعفًا
ْ
ّ ِ
9,8
تطور ف ْهمنا للقنوات
في المراحل المبكرة من َّ
الزرق  ،كما َّ
أ
اليونية الالزمة لترجمة ارتفاع ضغط العين إلى تنكّس
10
وتقدم الدراسة الحالية
الخلية العقدية الشبكية وموتها ِّ .
جزيئيا متي ًنا لدمج هذه الكتشافات .ومما ل شك
أساسا
ًّ
ً
الفهم أ
للزرق سيساعد
الحيوية
للركائز
كمل
ال
أن
فيه
َّ
أيضا في تحديد أهداف جديدة للتدخل العالجي ،وربما
ً
الساس الجزيئي أ
يكشف عن رؤى آلية متعمقة في أ
لالمراض
العصبية التنكّسية أ
الخرى المرتبطة بالتقدم في العمر،
أ
مثل مرض اللزهايمر ،ومرض باركنسون■ .

جامعة كاليفورنيا ،سان دييجو ،لهويا ،كاليفورنيا
 ،92093الوليات المتحدة أ
المريكية .كما يعمل
أيضا ف ي� معهد سولك للدراسات
أندرو دي .هيوبرمان ً
البيولوجية ،لهويا.
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راﺋـﺪة
اﻟﻌﻠـﻮم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ قابلية النظام البيئي للتأثر
ﻣﺘـــﺎﺣــﺔ اﻵن
ٌ
ﻟﻠﺠـﻤـﻴـــــﻊ  ..السالب باحترار المحيط
أندرو دي .هيوبرمان ،ورنا إن .الدنف يعمالن ف ي� قسم
أ
المراض العصبية ،فرع من العلوم الحيوية ،وكذلك
ف ي� أقسام العلوم العصبية وطب العيون ،كلية الطب،
علم البيئة

كشَ ف تحليل نطاق درجات الحرارة الذي تحتله أ
النواع البحرية أن قابلية المجتمعات البيئية للتأثر سلب ًّيا
بالحترار العالمي قد تعتمد على فسيولوجيا الكائنات الحية بدرجة تزيد على اعتمادها على مقدار التغير.
ديريك بي .تيتينسور
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بدأت المجتمعات البشرية مسبقًا في إعداد وتطبيق
خططها؛ للتأقلم مع التغير المناخي .1فالمجتمعات
سلبيا بهذه الظاهرة،
البيئية معرضة بالقدر ذاته للتأثر ًّ
والتدخل البشري ضروري لتخفيف وطأة هذه الضغوط،
والتقليل من حدة مخاطر فقدان التنوع الحيوي وانقراض
النواع .وحتى آ
أ
الن ،ظللنا نركِّز ُج ّل اهتمامنا على التنبؤ
أ
باستجابات النواع المنفردة ،لكن هل من الممكن أن نتنبأ
بالكيفية التي سوف تستجيب وتتواءم بها أ
النظمة البيئية
بكلياتها مع احترار أ
الرض والمحيط؟ يضع ستيوارت-سميث
2
مقياسا لدرجة قابلية المجتمع للتأثر السلبي في
وزمالؤه
ً
أ
مبنيا على فسيولوجيا النواع المنفردة،
البحرية،
البيئات
ًّ
وعلى الظروف البيئية الخارجية في الوقت ذاته .وتتحدى
توصل اليها هذا الفريق الفتراضات السابقة،
النتائج التي َّ
التي تقول إن مقدار أو درجة الحترار هي المقياس
أ
الفضل للتنبؤ بالتغير البيئي.
لكل نوع من أنواع الكائنات الحية بيئة حرارية مالئمة،
وهي نطاق درجات الحرارة التي يمكن للنوع المحدد
أن يعيش فيها ،لكن في واقع أ
المر ،ل تشغل الكائنات
الحية كل المواضع الموجودة داخل هذا النطاق ،بسبب
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العوامل المحددة أ
الخرى ،مثل المنافسة ،وتوفر الغذاء،
أ
التي تضع ضغوطًا إضافية على هذه النواع .ويُ ْ
طلَق
أ
فعليا
على نطاق درجات الحرارة الذي تعيش به النواع ًّ
البيئة الحرارية المالئمة "المحققة" .استخدم ستيوارت
سميث وزمالؤه قاعدتي بيانات ضخمتين ،توضحان أماكن
وجود أ
النواع ،من أجل استنتاج البيئات الحرارية المالئمة
المحققة لما يقارب  4,000من أنواع َس َمك الشعاب
والالفقاريات المجهرية البحرية ،من خالل المقارنة بين
أماكن وجود الحيوانات ،وبيانات درجة حرارة السطح في
هذه المواقع.
لكل بيئة حرارية مالئمة محققة نقطة وسطية ،ويُطلق
على متوسط هذه النقاط لكل أ
الفراد في مجتمع بيئي
ما مصطلح المؤشر الحراري للمجتمع (الشكل  .)1وعلى
الرغم من أن المؤشر الحراري للمجتمع ليس بالمفهوم
الجديد (انظر المرجع  ،3على سبيل المثال) ،إل أن
ستيوارت سميث وزمالءە قاموا بحساب قيم هذا المؤشر
لنطاق عريض من المجتمعات البحرية في جميع أنحاء
العالم .بعد ذلك ،قام هذا الفريق بمقارنة هذه
المالحظة؛ من أجل حساب
المؤشرات بدرجات الحرارة
َ
"التحيز الحراري" ،وهو الفرق ما بين المؤشر الحراري
للمجتمع ،والمتوسط السنوي لدرجات حرارة سطح البحر.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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وتوفر قيم هذا التحيز دللة على ما إذا كان المجتمع
المعين يحتوي على عدد أكبر من أ
النواع التي تأقلمت مع
اليجابي) ،أو على أنواع
البيئات
المحترة (في حالة التحيز إ
أكثر تأقلما معَّ البيئات أ
الكثر برودة.
ً
وجد المؤلفون أن غالبية المجتمعات يوجد بها تحيز
حراري .وقد ل يكون هذا أ
المر مفاج ًئا ،إل أن ستيوارت
أيضا عن نمط جغرافي حيوي واسع
سميث وزمالءە كشفوا ً
النطاق مثير لالهتمام ،ل يتوزع فيه التحيز الحراري
بصورة عشوائية حوالي درجة حرارة المحيط (انظر الشكل 1
في المرجع  .)2وبالنتقال من المؤشرات الحرارية للمجتمع
إلى تفحص نقاط منتصف البيئات الحرارية المالئمة التي
تتسبب فيها ،وجد المؤلفون أن غالبية أ
النواع ترتبط إما مع
نقطة منتصف معتدلة ،أو استوائية .أ
والمر الملحوظ أنه ل
توجد نقاط منتصف عند درجات حرارة تحت استوائية ،إل
أ
أيضا مجموعة
بالنسبة إلى حفنة قليلة من النواع (توجد ً
ثالثة من الالفقاريات ذات نقاط منتصف تحت قطبية).
مثل هذه التجمعات الحيوانية مسؤولة عن التوزع غير
الخطي للتحيزات الحرارية التي تمت مالحظتها في
المجتمعات البحرية.
ول تزال هناك حاجة إلى اختبار درجة اتساق هذه
الصناف الحيوانية أ
المالحظات في أ
الخرى ،كما تتطلب
معرفة آ
الليات المحتملة لهذه الظاهرة القيام بالمزيد من
أ
الستقصاء .كما أن افتراض أن النواع "تكون أكثر مواءمة"
لنقطة المنتصف الحراري الخاصة بها يحتاج المزيد من
الستكشاف ،أو التحقق التجريبي ،على الرغم من أن
المؤلفين يقدمون أ
الدلة التي تدعم هذا الفتراض.
بطبيعة الحال ،قد ل تمثل قيمة التحيز الحراري في
مجتمع ما سوى تجميع ألنواع ذات نطاق حراري واسع،
مؤشرا على انخفاض قابلية هذا
الشيء الذي يمكن اعتباره
ً
المجتمع للتأثر السلبي بالحترار .ولكي نتمكن من تجاوز
مؤشر التحيز ،ينبغي أن نتمكن من تقدير درجة القابلية
للتأثر السالب ،أي المقياس الذي يضع في اعتباره الحد
أ
يتحملها.
القصى لدرجة الحرارة التي يمكن للكائن أ الحي أن ّ
يعرف ستيوارت سميث وزمالؤه الحد القصى بنسبة %95
من التوزع الحراري; ولذا ..بالنسبة إلى نوع ما تبلغ نسبة
 %95له  28درجة مئوية ،يوجد  %95من أفراد هذا النوع
عند درجات حرارة تقل عن هذه القيمة .كذلك يقوم
المؤلفون بتعريف مقياس لكل مجتمع ،يُعرف باسم المؤشر
الحراري أ
القصى للمجتمع ،على أنه متوسط نسبة  %95لكل
نوع في المجتمع (الشكل .)1
والمواقع التي تقارب فيها قيمة المؤشر الحراري
أ
القصى للمجتمع درجات حرارة المياه الصيفية تحتوي ـ
أ
على الرجح ـ على أنواع عديدة تعيش على حافة الخطر،
لكونها تقترب بشدة من حدودها الحرارية القصوى.
ويضمن المؤلفون ما سبق في مقياس القابلية للتأثر
السالب ،الذي يعرف على أنه نسبة أ
النواع ـ عند كل
ُ
يقل حدها الحراري أ
القصى عن متوسط
موقع ـ التي
ّ
درجة الحرارة الصيفية .وباستخدام درجات الحرارة
المتوقعة بعد مئة عام ،أي في عام  ،2115باستخدام
النماذج المناخية المأخوذة من تقرير التقويم الخامس
بتغير المناخ،IPCC 4
للهيئة الحكومية الدولية المعنية ّ
تنبأ هذا الفريق بأن ثلث المناطق البيئية التي تم مسحها
سوف تحتوي على أنواع تعيش عند درجات حرارة تزيد
على حدودها الحرارية القصوى ،أ
مؤشرا
المر الذي يُ َع ّد
ً
صريحا على أن أفراد هذه المجتمعات ينبغي أن تنتقل
ً
من مواضعها ،أو تتأقلم ،وإل سوف تفنى.
هل سوف يفنى جميع أ
الفراد في هذه المناطق
البيئية؟ ليس أ
المر كذلك بالضرورة .وكما أن الترابط ل

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط
اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
CTI 17.4 °C
اﻟﻨﻮع 1
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5
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اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

الشكل  | 1المؤشرات الحرارية للمجتمع .لكل نوع بيئة حرارية مالئمة محققة ،وهي تشمل نطاق درجات الحرارة التي يمكن لهذا
النوع أن يظل فيها على قيد الحياة في مجتمع ما .والمؤشر الحراري للمجتمع ( )CTIهو متوسط نقطة المنتصف لهذه البيئات
الحرارية المالئمة بالنسبة لكل أفراد المجتمع .وسع ستيوارت سميث وزمالؤه 2هذا المقياس؛ لكي يصبح المؤشر الحراري أ
القصى
َّ
العلى ـ نسبة  %95ـ للحدود الحرارية المتحققة أ
للمجتمع (  ،)CTالذي يقيس متوسط الحد أ
لالنواع في المجتمع .يسمح
Imax
أ
أ
المؤشر الحراري أ
القصى للمجتمع بحساب مقياس القابلية للتأثر السالب-نسبة النواع في المجتمع التي يقل حدها العلى عن
درجات الحرارة الصيفية المعطاة لسطح البحر .في هذا المثال ..إذا أصبحت درجة الحرارة المستقبلية لسطح البحر  25درجة
أ
أ
حد حراري
واحدا من النواع الثالثة في المجتمع (النوع  )3له ّ
مئوية ،فإن مقياس القابلية للتعرض السالب ينخفض إلى  ،0.33لن ً
أعلى ،يقل عن درجة الحرارة هذه.

يعني التسبب بالضرورة ،كذلك ل تعني القابلية للتأثر
السالب حتمية حدوث النقراض ،إذ قد تكون لعديد من
أ
النواع مرونة أكبر ،أو مقدرة على الستجابة للتغيرات
بدرجة تفوق توقعاتنا .كذلك ل تضع الدراسة التي قام بها
ستيوارت سميث وزمالؤه في اعتبارها التفاعالت المعقدة
ما بين أ
النواع ،والتي قد تؤدي التغيرات الطفيفة التي
تحدث بها الى أخذنا الى طرق معقدة وغير مسبوقة.
تشمل العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى وجود نوع
من التحيز في هذه الدراسة استخدام المؤلفين ألشد
السيناريوهات التي طرحتها الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ تطرفًا ( ،)RCP 8.5إضافة الى حقيقة
أن هناك تأثيرات بشرية أخرى سوف تعمل مع بعضها
البعض .كما أن عملية إعادة تنظيم المجتمعات ،قد
تشمل دخول وخروج بعض أ
النواع ،بحيث ل يتأثر ِغ َنى
أ
النواع ،أو لربما زاد.
أ
ورغم ما سبق ،يضع المؤشر الحراري القصى للمجتمع
في العتبار فسيولوجيا الكائنات الحيةً ،
بدل من التركيز
فقط على معدلت الحترار البيئي ،وبذلك يمكن أن يقربنا
هذا المؤشر من ف ْهم تأثيرات الحترار على تجمعات كاملة.
وبالفعل ،وجد ستيوارت سميث وزمالؤه أن المواقع التي
الكبر من أ
يتوقع أن تفقد العدد أ
النواع هي المواضع ذاتها
التي توجد بها درجة أكبر من التحيز الحراري السالب،
وليست تلك التي يوجد بها مستوى أعلى من الحترار.
ويشير ما سبق إلى أن استخدام معايير الحترار المرتبطة
بالبيئة (انظر المرجع  ،5على سبيل المثال) ،من غير أخذ
أ
كافيا لتشخيص
خصائص النواع في الحسبان ،قد ل يكون ً
القابلية للتأثر السالب .والخطوة التالية البديهية هي اختبار
مقاربة ستيوارت سميث وزمالئه مع أنواع أخرى ،لكي نرى
إمكانية أن نالحظ وجود أنماط مماثلة ،أم ل ،إل أن أخذ
عينات بدرجة تقل عن المطلوب من أ
النواع يمكن أن
يعطي انطباعا زائفًا عن ضيق البيئة الحرارية المالئمة.
وجودة الصورة التي سوف نتحصل عليها تعتمد على جودة
أ
يحد من
البيانات التي اعتمدت عليها ،المر الذي يمكن أن ّ
توسيع نطاق استخدام هذا المقياس.
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واستجابة المجتمعات البيئية للتغير المناخي هي أكثر
تعقيدا بال شك مما يمكن أن تكشف عنه أي قيمة منفردة.
ً
ويستخدم صانعو السياسات الدوليون مجموعة كبيرة من
يتبينوا استجابة المجتمعات البيولوجية
المقاييس ،لكي ّ
للتغيرات ذات المنشأ البشري ،6والمقاييس التي تشمل
تزودنا بمعلومات مفيدة .وإضافة
الخصائص الحيوية قد ِّ
إلى جهود النمذجة ،التي تشمل تفاعالت أ
النواع (انظر،
أساسا
على سبيل المثال ،أالمرجعين  7و ،)8يمكننا أن نبني ً
القل للمعقولية .وقد أسهم ستيوارت
للفهم ،أو على
سميث وزمالؤه في تزويدنا بأداة يمكنها أن تساعدنا للوصول
الى هذا الهدف ،إل أنه في العالم الذي تواجه فيه أ
النظمة
البيئية البحرية وتلك الموجودة على اليابسة ضغوطًا
متسارعة ،9قد تصبح مقدرتنا على الستجابة ،والحماية،
شة■ .
والستدامة ضعيفة َ
وه َّ
ديريك ب ي� .تيتينسور يعمل ف ي� مركز مراقبة الحفاظ
أ
ف
كم�يدج CB3
العالمي ي� برنامج المم المتحدة للبيئة ،ب
ف
دالهوس،
 ،0DLالمملكة المتحدة ،كما يعمل ي� جامعة
ي
هاليفاكس ،نوفا سكوشيا ،كندا.
اللكترونيderek.tittensor@unep-wcmc.org :
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علم األعصاب

آلية تنظيم
القلق والخوف
يُعتقد أن تنظيم الخوف والقلق
بواسطة منطقة اللوزة خاضع للتحكم
من أعلى إلى أسفل بواسطة القشرة
الجبهية أ
المامية الوسطى (،)mPFC
ولكن أ
الهداف الدقيقة لمنطقة اللوزة
من المناطق الفرعية للقشرة الجبهية
أ
المامية الوسطى في هذه العملية
ظهر كارل
ليست راسخة ،حيث يُ ِ
ديسيروث وزمالؤه أن اللوزة الوسطية
القاعدية ً -
المقحمة -
بدل من الخاليا
هي هدف رئيس للقشرة الجبهية َ أ
المامية
الوسطى البطنية في الفئران ،وأن تنشيط
مسار القشرة الجبهية أ
المامية الوسطى
البطنية/اللوزة الوسطية القاعدية يؤدي
إلى تثبيط القلق ،والتجمد المرتبط
بالخوف .ويشير هذا إلى اللوزة الوسطية
القاعدية كهدف جديد لعنصر التحكم
من أعلى إلى أسفل.
Basomedial amygdala
mediates top -down control
of anxiety and fear
A Adhikari et al
doi: 10.1038/nature15698
أحياء خلوية

ِب ْن َية قناة أيون
البوتاسيوم
تم تحديد ِب ْن َية قناة أيون البوتاسيوم
المنشطة بأيون الصوديوم Slo2.2
َّ
بالكامل ،وذلك باستخدام مجهر
اللكترون لفحص العينة بالتبريد،
إ

مما أدى إلى الكشف عن الخصائص
التي تفسر التوصيل الكهربائي العالي،
وآلية حركة أبواب الخلية لعائلة قناة
 .Slo K+كما أن  Slo2.2موجود في
عديد من الخاليا العصبية ،حيث
يعمل كمنظِّم لردود الفعل السلبية
لالستثارة ،عن طريق حساسيته أليون
الصوديوم ،وفاعلية توصيله العالي
أليون البوتاسيوم .وترتبط الطفرات في
الجين الذى يرمز لبروتين  Slo2.2بعدد
العاقات الذهنية ،بما في ذلك
من إ
بعض أنواع الصرع.
Cryo-electron microscopy
structure of the Slo2.2 Na+activated K+ channel
R Hite et al
doi:10.1038/nature14958

النقاﺋل البعيدة
تنخفض باﻹجهاد
على الرغم من أن الخاليا السرطانية
الصلبة ـ مثل خاليا السرطان الصبغية ـ
تدخل بسهولة إلى نظام الدورة الدموية،
إل أنها ليست فعالة في تشكيل النقائل
الورام أ
في المواقع البعيدة عن أ
الصلية.
ويوضح شون موريسون وزمالؤه أن خاليا
السرطان الصبغية البشرية التي نَ َم ْت
في الفئران تعاني من مستويات عالية
من إالجهاد المؤكسد في مجرى الدم،
حيث إن بعض الخاليا النقيلية يبقى على
قيد الحياة لتشكيل أ
الورام ،بينما الخاليا
السرطانية الصبغية النادرة التي يحدث
عندها النتقال بنجاح تخضع لتغيرات
في التمثيل الغذائي ،تزيد قدرتها على
الصمود في وجه هذه الضغوط .كما
تزيد العالجات المضادة أ
لالكسدة من
تكوين النقائل ،عن طريق خاليا السرطان
الصبغية البشرية ،في حين تثبط
المسارات المضادة أ
لالكسدة التي لها
تأثير معاكس.
Oxidative stress inhibits
distant metastasis by
human melanoma cells
E Piskounova et al
doi:10.1038/nature15726

دور إيجابي لتلف
الحمض النووي

الشعة فوق البنفسجية أ
أ
والدوية
يمكنها تعديل قواعد الحمض
أيضا
النووي ،وتحتاج هذه المواضع ً
إلى إصالح ،حيث يتعرف كثير من
الصالح على مواقع الخطأ،
إنزيمات إ
عن طريق قواعد "التقليب" ،وتُوضع
في جيب ،بغرض التحقق مما إذا
كانت تالفة ،أم ل .وقد قام براندت
مؤخرا بتحليل
إيخمان وزمالؤه
ً
ِب َنى بلّورية متعددة من الحمض
النووي  glycosylase AlkDمن
البكتيريا  Bacillus cereusالمقيدة
إلى أ
الحماض النووية ،التي تحتوي
على مختلف القواعد المعدلة .وقد
فُوجئوا بأن ًّكال منهما ل ينطوي على
التعرف ،ول التحفيز على تقليب
القاعدةً .
وبدل من ذلك ..يفحص
الحمض النووي  AlkDالعمود الفقري
لمركّب فسفوريبوز منزوع أ
الكسجين،
بغرض زيادة الشحنة الموجبة
التي تقدمها القاعدة أ
الَلْكَ ْي ِل ّية ،ثم
ِّ
يستخدم الشحنة الموجبة؛ لتسهيل
انشقاق الروابط الجليكوزيدية .وتفسر
هذه النتائج خصوصية الحمض
النووي  AlkDأ
لالخطاء الموجبة.
The DNA glycosylase
AlkD uses a non-baseflipping mechanism to
excise bulky lesions
E Mullins et al
doi: 10.1038/nature15728
كيمياء

مادة مسامية،
ولكنها ساﺋلة
بشكل عام ،تَكُون المواد المسامية
في جوهرها ـ وهي التي تتكون من
جزيئات منظمة ِبب َنى مشابهة للقفص

ـ مواد صلبة عند درجات الحرارة
النافعة .وقد تم توصيف القليل من
الجزيئات القابلة للتسييل والصلبة
المحتوية على فجوات ،ولكنها لم
تحتو على مسام دائمة ،كما السوائل
حتما لملء أي فراغات
التي تتدفق ً
متاحة .وقد ط ََّور نيكول جيري
جديدا من "السوائل
وزمالؤه نو ًعا
ً
المسامية" المتكونة من تركيز مرتفع
من جزيئات أ
المعدلة بإكليل
القفاص
َّ
من مذيب أ
الثيري ،تَ َج َّمع لتوليد
فجوات دائمة غير مشغولة بالطور
السائل .وقد بَ َّي َن الباحثون أن هذا
السائل غير المتدفق يمكنه إذابة
غاز الميثان بطريقة أكثر كفاءة من
السوائل غير المسامية ،حيث تمتلك
السوائل المسامية إمكانات بتطبيقات،
كالعوامل الحفازة ،والستخالص،
واستخراج الغاز ،أو الفصل.
Liquids with permanent
porosity
N Giri et al
doi: 10.1038/nature16072
الشكل أسفله | إعداد السائل المسامي.
عرف
أ ،توليف قفص التاج إ
الثيري .ب ،يُ ّ
الجزيء القفصي القابل للذوبان بشدة،
والفارغ على اليسار الفراغ المسامي؛ بينما
يوفر المذيب 15-تاج -5أ
الوسط الميوعة،
ولكنه ل يستطيع الدخول في فجوات
القفص .يتدفق المحلول المركّز (السائل
المسامي) عند درجة حرارة الغرفة ،على
اليمين .المفتاح :C :الرمادي؛  ،Oأ
الحمر؛
الزرق؛  ،Hأ
 ،Nأ
البيض .يسلط أداء ملء
الفراغات الضو َء على لب القفص .يمثل
الثيري
أداء الكرة والعصا بدائل التاج إ
على القفص والمذيب 15-تاج .-5تم
حذف كل ذرات الهيدروجين ،عدا تلك
المرتبطة بالحلقات أ
الروماتية لمركّب
القفص ،من أجل الوضوح.
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ليست كل أضرار تلف الحمض النووي
ظاهرة كالكسور؛ فعلى سبيل المثال..
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الهيموجلوبين الجنيني ،عن طريق
تطبيقه في خاليا أ
الرومة الحمراء
أ
الولية للبشر والفئران.
BCL11A enhancer dissection
by Cas9-mediated in situ
saturating mutagenesis
M Canver et al
doi:10.1038/nature15521

فيزياء
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0.995

1.000

ﺗﺮاﺑﻴﺴﺖ

بروتين  BCL11Aهو المثبط النسخي
الذي يمنع التعبير عن جينات جلوبين
الجنينية في البالغين ،وهو الهدف
العالجي المحتمل لعالج العتاللت
البيتا جلوبينية (،)β-globinopathies
مثل بيتا ثالسيميا ،ومرض الخاليا
المنجلية ،حيث يخضع معزز بروتين
 BCL11Aللتنوع الجيني المشترك
المرتبط بمستوى الهيموجلوبين
الجنيني .استخدم دانيال باور
وزمالؤه تقنية "كريسبر-كاس "9ألداء
طفرات التشبع لمعززات بروتين
النسان والفأر ،مما
 BCL11Aفي إ

)E=-11 (4xMEarth), E=0 (4xMEarth), E=11 (4xMEarth

0.995
E=0

ﺑﻴﺴﻜﻮ ´g

ِّ
معزز
تحليل اختالل
بروتين BCL11A

1.000

1.000
0.995
E=0

1.000

ﺑﻴﺴﻜﻮ ´i

كيمياء حيوية

)E=-19 (1xMEarth

0.995

اﻟﺴﻄﻮع اﻟﻨﺴﺒﻲ

ِيصف تأثير هول ـ كما هو شائع ـ
موصل
فرق الجهد الذي يتراكم عبر ِّ
عند تدفق تيار كهربي في وجود مجال
الحظ أحيانًا ظاهرة
مغناطيسي .تُ َ
عرف بتأثير هول الشاذ ـ
مشابهة ـ تُ َ
بالمواد مرتفعة النفاذ المغناطيسي،
تحتوي على مغناطيسية داخلية،
ويحدث ذلك حتى في غياب مجال
مغناطيسي خارجي .ل يجب أن
نتوقع مثل هذا التأثير عاد ًة في
المواد منخفضة النفاذ المغناطيسي
 ،antiferromagnetsالتي ل تمتلك
يبين
مغنطة بالطور
ّ
صفري المجالِّ .
ساتورو ناكاتسوجي وزمالؤه إمكانية
رؤية مثل هذا التأثير غير المتوقع في
المادة منخفضة النفاذ المغناطيسي
 ،Mn3Snكنتيجة لترتيب غير معتاد
ومعقد لعزومه المغناطيسية
التأسيسية ،وذلك بطريقة مستوحاة
من أفكار نظرية حديثة تهتم أ
بالصول
إن
التفصيلية لتأثير هول الشاذّ .
ضخما فقط (قابل
التأثير ليس
ً
للمقارنة بذلك الخاص بالمعادن
مرتفعة النفاذ المغناطيسي)،
أيضا قابل للتبديل بواسطة
ولكنه ً
مجال مطبق ضئيل ،وهي مزيج
من الخواص التي قد تكون مفيدة
اللكترونية المغزلية.
للتطبيقات إ
Large anomalous Hall
effect in a non-collinear
antiferromagnet at room
temperature
S Nakatsuji et al
doi: 10.1038/nature15723

اﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻷرﺿﻲM-

شذوذ مادة منخفضة
النفاذ المﻐناطيسي

1.000

0.995
E=0

0.04

0.02
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-0.02

-0.04

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﻮري ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮر اﻷوﺳﻂ )أﻳﺎم(

فلﻚ

كوكﺐ ﺻخري قريﺐ
بحجم األرض GJ1132b
ترصد لكوكب  ،GJ 1132bوهو كوكب
أبلغ زاكوري بيرتا-تومسون وزمالؤه عن ُّ
فرسخا
مبتع ًدا عن نجم صغير بـً 12
بنصف قطر  1.2نصف قطر أرضي ،يَ ْع ُبر ِ
نجميا .يُ ْث ِمر قياس كتلة دوبلر لكوكب  GJ 1132bكثافة تتسق مع تركيب حديدي/
ًّ
صخري شبه أرضي .والكوكب ساخن للغاية ،على أن يكون ً
قابال للسكن ،لكنه بارد
بما يكفي لدعم غالف جوي جوهري .ستكون التليسكوبات الحالية والمرتقبة قادرة
على رصد تركيب وديناميات الغالف الجوي الكوكبي ،ألن النجم المضيف قريب.
A rocky planet transiting a nearby low-mass star
Z Berta-Thompson et al
doi: 10.1038/nature15762
الشكل أعاله | القياسات الضوئية لعبور  .GJ 1132bالمنحنيات الضوئية من كاميرات/
تليسكوبي "ترابيست"  TRAPPISTو"بيسكو"  PISCOبالجنوب أ
الرضي ،M-التي تالءمت مع
َ
(مطروحا من هذا
نموذج العبور (الخطوط الرمادية) ونموذج ضجيج العملية الجاوسية
ً
المخطط) ،كذلك تم أخذ المتوسط لوحدات من  1.5دقيقة للوضوح البصري .وبالنسبة
أ
والترصد
ترصد "الكتشاف" البتدائي المنطلق
ُّ
إلى الجنوب الرضي ،M-تم عرض كل من ُّ
الالحق "التابع" .تشير العالمات إلى حدث العبور (مع  Eكعدد صحيح للفترات الكوكبية)
والجنوب أ
الرضي ،M-لعدد التليسكوبات المستخدمة .تتناسب عتامة نقاط الوحدات
أ
عكسيا مع التباينات المسندة إليها ،التي تمثل الوزان التقريبية بمالءمة النموذج .وتم
ًّ
تقديم مصفوفة البيانات والتفاصيل الخاصة بالمالءمة بالطرق .وتشير  ،´gو  ´iإلى
المستخدمة بواسطة كاميرات تليسكوب "بيسكو".
الح َزم الطول موجية
َ
ممرات ِ

يؤدي إلى إنتاج الخريطة التي تكشف
عن المناطق الحرجة ،ونقاط الضعف
المحددة .وقد تحقَّقوا من وجود

خلل في معزز بروتين BCL11A
بواسطة تقنية "كريسبر-كاس،"9
وذلك كاستراتيجية عالجية لتحفيز

وﻇيفة مزدوجة
لمستقبـل َّ
الـش ّم
ِ
مستقبل الشم 78
يظهر هنا أن
ِ
لمستقبل بروتين  Gالمقترن ()Olfr78
ِ
منخرط في الستشعار بنقص
أ
الكسجين في الدم ،حيث يتم التعبير
المستقبل في جسم الشريان
عن
السباتيِ ،وكذلك في أ
النف .ويتم
المستقبل بواسطة الالكتات
تنشيط
ِ
عند انخفاض أ
الكسجين،
التي تتراكم
مستقبل ( )Olfr78في
وكذلك عند عجز
ِ
المعرضة للطفرات عن زيادة
الفئران
التنفس في َّحالت نقص أ
الكسجين.

ويثير هذا الستنتاج احتمال أن
ومناهضات
الناهضات الصطناعيةِ ،
مستقبل ( )Olfr78قد تكون ذات فائدة
ِ
في السيطرة العالجية على التنفس،
وكذلك الستجابات أ
الخرى التي
تسيطر عليها.
Oxygen regulation of breathing
through an olfactory receptor
activated by lactate
A Chang et al
doi: 10.1038/nature15721
علم الحيوان

استخدام منتجات
النحل قبل بدء الزراعة
أظهرت خلية نحل في َقطْع أجوف
في جبال السيفين بفرنسا خصائص
قرص عسل دائري لنحلة العسل
 .Apis melliferaلقد تم َّتع النحل
أ
معا ،كما
والبشر بعالقة طويلة المد ً
يتضح من أ
اليقونات المرئية للنحل
في الفنون الصخرية واللوحات
الفنية المصرية القديمة ،وكذلك
المنحوتات ،وبضعة تقارير متفرقة
عن وجود شمع العسل في السياقات
أ
الثرية ،ولكن متى أصبح هذا
استخدم ْت ميالني
شائعا؟
الرتباط ً
َ
روفت-سالك وزمالؤها التوقيع
الكروماتوجرافي الغازي الدليلي
لشمع العسل من بقايا الشحوم
المحفوظة في أ
الواني الفخارية لرسم
استخدام شمع العسل عبر العصر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الحجري الحديث في أوروبا ،والشرق
أ
الوسط ،وشمال أفريقيا .كما أوضحوا
استخدامه المستمر واسع النطاق
المحتمل في بعض أ
الماكن لمدة
َ
 8,000سنة ،أو أكثر .ولهذا ..يعود
الرتباط إلى بدايات الزراعة ،وربما إلى
وقت سابق للزراعة.
Widespread exploitation
of the honeybee by early
Neolithic farmers
M Roffet-Salque et al
doi: 10.1038/nature15757
وراثة

إعادة البرمجة
فوق الجينية
يمكن أن تكون استجابة مرضى
السرطان للعالج المناعي متغيرة،
حيث افترض ويبينج زو وزمالؤه أن
جينات التوقيع الواقية المناعية يمكن
إخمادها من منظور جيني فوقي في
السرطان ،وبالتالي يعزز هذا العالج
تطور السرطان ،ويصد الستجابة
الكلينيكية للعالج المناعي .ولختبار
إ
هذه الفكرة ...عالج الباحثون سرطان
المبيض في نماذج الفأر باستخدام
العوامل التي تثبط المنظِّمات فوق
الجينية ،مثل  ،EZH2و.DNMT1
ووجدوا أن تثبيط  ،EZH2وDNMT1
يزيد من تعبير الكيموكينات
اللتهابية 10/CXCL9؛ مما أدى إلى
تعزيز ارتشاح الورم ،عن طريق
الخاليا التائية للمستجيب ،وتباطؤ
تطور أ
الورام.
Epigenetic silencing of T H
1-type chemokines shapes
tumour immunity and
immunotherapy
D Peng et al
doi: 10.1038/nature15520

البالغ عن إعادة
 .Permianوتم إ
تجدد طرفي بواحدة من تلك أ
الشكال،
ُّ
الخاص َّيتين ُوجدتا
مما يبرهن على أن
ِّ
معا في البرمائيات منذ  290مليون
ً
عام .وتشير تلك الكتشافات إلى أن
إعادة تجدد أشباه السلمندر خاصية
غابرة لرباعيات أ
الطراف ،التي كانت
قد فُقدت بعد ذلك مرة واحدة على
أ
القل بالساللة المؤدية إلى السلويات
 .amniotesوحيوانات السلمندر هي
رباعية أ
الطراف الوحيدة التي احتفظت
بقدرتها على إعادة التجدد والستقطاب
قبل المحوري بالتطور الطرفي.
Deep-time evolution of
regeneration and preaxial
polarity in tetrapod limb
development
N Fröbisch et al
doi:10.1038/nature15397

فيزياء كمية

الذرات المتعادلة
تتشابﻚ
تم التعرف على الذرات المتعادلة
بالمالقيط البصرية َكل َِب َنات بناء واعدة
للحواسب الكمية ،ولكن هناك شرط
أساسي لستخدامها ِب ِب ْن َية الحوسبة
الكمية ،وهو إمكانية توليد التشابك
الذرات بالمالقيط البصرية
بين ّ
يبين كيندي
عليها.
والحفاظ
المختلفة
ِّ
ريجال وزمالؤه كيفية تخليق أطوار
غزل متشابك بين الذرات المتعادلة
بالمالقيط البصرية المختلفة ،وإدارتها
للحفاظ عليها ،حتى إذا كانت المالقيط
منفصلة .يعني هذا أن التشابك بين
ِالب ّتات الكمية المتباعدة يمكن تخليقه
عن طريق عمليات محلية ،وهو ما
يمكن أن يصبح تقنية مهمة في معالجة
المعلومات الكمية.
Entangling two transportable
neutral atoms via local
spin exchange
A Kaufman et al
doi: 10.1038/nature16073
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أحياء تطورية

إن حيوانات السلمندر فريدة من
ّ
نوعها بين رباعيات أ
الطراف ،وتستطيع
تجديد أطرافها والذيل بالكامل ،وهي
القدرة التي قد تكون مرتبطة بنمطها
قبل المحوري الفريد للتطور الطرفي،
الصابع أ
حيث تميل أ
الولى والثانية
أ
إلى التطور قبل الخريات .تبرهن
ناديا فروبيش وزمالؤها على وجود
استقطاب قبل محوري بالبرمائيات
المختلفة بالحقب الكربونية والبرمية

ألن لديها قدرات إعادة تجدد أ
بالطراف
والذيول فقط بمراحل الشرغوف حتى
تصل إلى ذروتها التحولية؛ يشير الرمز "No
 ".Regإلى أن القدرة على إعادة التجدد
غائبة ،بالنسبة أ
لالصناف دون مربع ،ل
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جيولوجيا

نطاقات اﻻندساس
ُ
األولى
استخدم تاراس جيريا وزمالؤه
نماذج ميكانيكية حرارية عددية ثالثية
أ
البعاد عالية الدقة؛ ليبرهنوا على
أن نفثات الوشاح صخرية ربما تكون
قد أسست مناطق الندساس أ
الولى،
حيث اكتشفوا أن عوامل عديدة قد
قائما بذاته
لتطلق
تضافرت ِ
اندساسا ً
ً
سلبيا
طافية
محيطية
ليثوسفير
(طبقة
ًّ
وقوية ،وإضعاف مغناطيسي مركّز،
وترقيق طبقة الليثوسفير فوق العمود
النفثي ،وتزييت واجهة اللوح بواسطة
القشرة المائية) .وقد خلص الباحثون
أيضا إلى أن الندساس المستحث
ً
بواسطة العمود النفثي كان ممك ًنا
بالرض المبكرة أ
فقط أ
الكثر سخونة
أ
بالنسبة إلى اللواح المحيطية،
بينما فضلت أ
اللواح اليافعة التقطر
َّ
عوضا عن
الليثوسفيري العرضيً ،
الندساس القائم بذاته ،وتكتونيات
اللوح العالمية.
Plate tectonics on the Earth
triggered by plume -induced
subduction initiation
T Gerya et al
doi: 10.1038/nature15752
علم المناخ

كلفة منــاخ
احتراري
يمكن لدرجة الحرارة ،وبالتالي للتغير
النتاجية
المناخي ،أن تؤثر على إ
القتصادية الوطنية ،ولكن ليس من
الواضح ما إذا كانت أ
الوطان الغنية
أو الفقيرة أو الجوانب المختلفة
لالإ نتاجية القتصادية تُظ ِْهر عالقات
متشابهة.استخدم هؤلء الباحثون
بيانات اقتصادية من  166دولة
أ
لالعوام من  ،1960حتى 2010؛
للكشف عن عالقة غير خطِّية
عالمية توفق بين النتائج السابقة.
النتاجية القتصادية الذروة
تَ ْبلُغ إ
بمتوسط درجة حرارة سنوي يبلغ 13
درجة مئوية ،ويستكشف الباحثون
احتمالت التقلص القتصادي
العالمي في ظل سيناريوهات
الحترار المستقبلي.
Global non-linear effect
of temperature on
economic production
M Burke et al
doi:10.1038/nature15725
الطبعة العربية |

يناير
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
علم المناعة

OUTLOOK
Breast
cancer

آلية عمل مﺜبطات
بروتين NS5A
يستطيع دواء داكالتاسيفير
( )daclatasivirـ الذي تمت الموافقة
مؤخرا ـ أن يقلل بنجاح الحمل
عليه
ً
الفيروسي في المرضى المصابين
بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي،
عن طريق تثبيط مركب نسخ البروتين
غير البنيوي( )NS5Aللفيروس ،وذلك
على الرغم من أن الطفرات المقاومة
لمثبط بروتين  NS5Aفي مرض التهاب
الكبد الوبائي) سي) تنشأ في بعض
الحالت .وقد تَ َب َّين مين جاو وزمالؤه
آ
الن أن الجمع بين دواء داكالتاسيفير،
ونظير البروتين( )NS5Aيمكن أن يعزز
فاعلية دواء داكالتاسيفير .كما يتغلب
أيضا على المقاومة في
الجمع بينهما ً
المختبر ،وفي نموذج الفأر .وقد وضع
نموذجا لشرح هذا التأثير،
الباحثون
ً
حيث إن تقييد المثبط إلى بروتين
 NS5Aيؤدي إلى تغيير في الهيئة،
يتم إرساله إلى جزيئات بروتين NS5A
المجاورة ،لستعادة حساسية أ
الدوية
ِ
المقاومة.
للجزيئات
ِ
Resensitizing daclatasvirresistant hepatitis C variants by
allosteric modulation of NS5A
J Sun et al
doi: 10.1038/nature15711
فسيولوجيا الخلية

ِبنْ َية ناقل السكر
"سويﺖ" SWEET
تنخرط ناقالت السكر "سويت"
 SWEETفي العمليات المختلفة في
النباتات ،وكذلك في نقل الجلوكوز في
الحيوانات ،حيث أورد الباحثون أول ِب ْن َية
بلورية أ
بالشعة السينية لناقل السكر
"سويت" حقيقي النواة ،وهو ناقل
جلوكوز فَجوي من أ
الرز .وتبين ِالب ْن َية
ِْ ّ
(للحالة المفتوحة إلى الداخل) أن هذا
الناقل يشكل "تريمرات" متماثلة ،ثالثية
الوحدات .فهو يحتوي على سبعة لوالب
عبر غشائية ـ خالفًا لثالثي اللوالب،
الذي ورد ذكره عند المتجانسات
البكتيرية ـ مما يشير إلى وجود أ
الساس
الجزيئي لفهم الحديث التداخلي
الوظيفي ،واقتران ناقالت "سويت".
Structure of a eukaryotic
SWEET transporter in a
homotrimeric complex
Y Tao et al
doi:10.1038/nature15391
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فيزياء

مضادات البروتون
في َذ ّرات الذهﺐ

القُوى التي تعمل بين أ
النوية الذرية
َ
تجريبيا بق َْدر كبير من الدقة،
معروفة
ًّ
لكن تلك التي تعمل بين مضادات
أ
النوية تم البرهنة على صعوبة
قياسها .وقد تم الكشف من قبل
عن مضادات أ
النوية ،ولكن إنتاجها
بكميات كافية لقياس التفاعالت بينها
كبيرا .ونجحت هنا
يُ َع ّد تحديًا ًّ
تقنيا ً
تجربة "ستار"  STARـ التي تعمل مع
مصادم أ
اليونات النسبية الثقيلة
بمختبر بروكافن الوطني ـ في قياس
تفاعل مضادات البروتون .وتم إنتاج
مضادات البروتون بمصادمة ذرات
ذهب عالية الطاقة .ويبين الباحثون
تجاذبيا،
أن تفاعل مضاد البروتون كان
ًّ
مهمين يُ َع ّدان
وقاموا بقياس معيارين ّ
من سمات هذا التفاعل ،وهما طول
التشتت ،والمدى الفعال .وتحقِّق
كميا تماثل المادة-المادة
النتائج
المضادةًّ ،وتفتح آ
الفاق لمزيد من
اختبارات الدقة.
Measurement of interaction
between antiprotons
L Adamczyk et al
doi: 10.1038/nature15724

الهيكلي عبر مدى واسع من النطاقات
الطولية ،من النطاق النانوي ،حتى
المرئي ،ولكن تظل الطريقة التجريبية،
ومخطَّط التحليل للحصول على صور
ثالثية أ
البعاد ـ بينما نحافظ على
بعيدا
معلومات التوجه نانوي ِالب ْن َية ـ ً
عن المنال .تقوم ورقتان بحثيتان في
دورية  Natureبجمع مبادئ التصوير
الشعاعي الطبقي المختلفة مع
تشتت أ
الشعة السينية ضئيل الزاوية؛
للحصول على تلك المعلومات .حيث
نموذجا
تقدم ماريان ليبي وزمالؤها
ِّ
ً
عاما ً
قابال للتطبيق ،يمكنه وصف
ًّ
بيانات تشتت أ
الشعة السينية ضئيل
ُّ
الزاوية ،وكيفية مراعاة التماثل الذاتي
العينات محل الهتمام ـ
لكثير من ِّ
كالتوجه المفضل أللياف الكولجين
ُّ
بالعظام التربيقية البشرية ،التي قاموا
بدراستها ـ التي يمكنها جعل العملية
الجراء
أكثر قابلية لالإدارة .ويقدم إ
الذي أجرته فلوريان شاف وزمالؤها
فرضية محاور التصوير الشعاعي
الطبقي الفتراضية ،التي تسمح
بتنظيم هذا الك َّم الهائل من البيانات؛
للتمكين من إعادة بناء مستقلة مباشرة
مكون فراغي تبادلي .وعلى سبيل
لكل ِّ
توجه وشدة
بعرض
قاموا
المثال..
ُّ
الم َم ْع َدن بسن
تش ُّتت الكولجين ُ
اغيا على مدى
ر
ف
بشري ،تم تحليلها ًّ
عدة ملِّيمترات.
Nanostructure surveys of
macroscopic specimens
by small-angle scattering
tensor tomography
M Liebi et al
doi: 10.1038/nature16056

Six-dimensional real
and reciprocal space
small-angle X-ray
scattering tomography
F Schaff et al
doi: 10.1038/nature16060
الشكل أسفله | مخطط التجهيز
التجريبي للتصوير المقطعي للموت�ر
 .SASتم مسح العينة عبر نبضة قلم
ميكرومترا مربع)
أشعة سينية (25X 25
ً
عند توجهات مختلفة للعينة ،بينما
يقوم كاشف ثنائي أ
البعاد بتسجيل
نمط  SASلكل نقطة مسح .يتم قياس
زوايا الميل المختلفة حول المحور
السيني ،إضافة إلى الدوران حول
المحور الصادي للتصوير المقطعي.
يتم تقسيم حجم العينة إلى أحجام
ثانوية صغيرة (فوكسيل) ،حيث يتم
تحديد حجمها من خالل عرض نبضة
قلم أ
الشعة السينية ،وذلك ألجل إعادة
بناء التصوير المقطعي .يسبر إطار
الكاشف نطاقات الطول التركيبية الدقيقة
من بضعة نانومترات ،حتى بضع مئات
من النانومترات .يسمح هذا بسبر ألياف
الكولجين المتمعدنة ،كما هو موضح.
وقد تم تسليط الضوء على انعكاس براغ
المميز بواسطة سهم ،يبدأ من ترتيب
نانومترا،
منتظم من فجوات تبلغ 65
ً
على وجه التقريب ،تحتوي على بلورات
معدنية .ينشأ تش ُّتت المنظور الجانبي
مروحي الشكل العمودي عليه عن الشكل
والحجم والترتيب الجانبي لبلورات
المعدن ،ويتأثر في النطاق المفحوص
(الموضح من خالل دوائر بيضاء) ،عن
الرص الجانبي أللياف الكولجين.
طريق ّ
1ﻣﻢ
ص

س

ُّ
تشتﺖ
تقنيات
األشعة السينية
تم التحقق من التركيب الدقيق
عي َنة
والتوجه الليفي للكولجين في ِّ
عظام تربيقية  trabecularبشرية،
بواسطة تش ُّتت أشعة سينية ضئيلة
الزاوية ،ثالثية أ
البعاد .ويمكن لتش ُّتت
أ
الشعة السينية ضئيل الزاوية ()SAXS
ـ من حيث المبدأ ـ َس ْبر الترتيب

65 nm

25 μm
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ملخصات األبحاث أبـحــاث

الطرفية الكربونية للقناة رباعية
آلية تفارغية مميزة
القسيمات تشير إلى ّ
تبوب
مستقبل .IP3R
لتنشيط ُّ
ِ
Gating machinery of InsP3R
channels revealed by electron
cryomicroscopy
G Fan et al
doi:10.1038/nature15249

أحياء مجهرية

نَ ْهﺞ جديد يستهدف
بكتيريا ُم ْم ِرﺿة
المقاومة للمضادات
ل زالت الساللت
ِ
الحيوية من بكتيريا Staphylococcus
المقاومة
 aureusـ مثل تلك
ِ
للميثيسيلين  MRSAـ تثبت صعوبة
متزايدة في عالجها .وتؤكد هذه
الدراسة أن أحد أسباب ذلك هو قدرة
البكتيريا على استيطان مستودعات
داخل الخاليا ،محمية من تأثير
المضادات الحيوية .وللتصدي لهذا
الحاجز ،ط ََّور الباحثون استراتيجية
جديدة تعتمد على أ
الجسام المضادة
 المضادات الحيوية المقترنة (- )AACخصيصا لستهداف هذه المستودعات،
ً
حيث يتم تقييد الجسم المضاد
بأحماض الجدار الخلوي على سطح
خاليا البكتيريا .ويؤدي الستيعاب
الداخلي للبكتيريا المتعرضة للمضادات
الحيوية المقترنة بواسطة الخاليا
المضيفة إلى إزالة الرابط بين أ
الجسام
المضادة والمضادات الحيوية ،وذلك
بواسطة إنزيم بروتييز المضيف ،ثم
إطالق المضادات الحيوية في شكلها
النشط .كما أن جرعة واحدة من
المضادات الحيوية المقترنة أثبتت
فاعلية في نموذج الفأر الذي يحمل
بكتيريا ُم ْم ِرضة في دمه ،وتفوقت
على استخدام المضاد الحيوي
"فانكومايسين" ،وهو المعيار الحالي
المقاومة
الصابة بالبكتيريا
للرعاية من إ
ِ
للميثيسيلين .وهذه النتائج هي إثبات
لمكانية استخدام ناقالت أ
الجسام
إ
المضادة ،لتسليم المضادات الحيوية
الحالية بالطريقة التي يمكن أن تضمن
الكلينيكي.
استمرار نجاحها إ
Novel antibody–antibiotic
conjugate eliminates
intracellular S. aureus
S Lehar et al
doi: 10.1038/nature16057
كيمياء حيوية

مستقبل
ِبنْ َية
ِ
InsP3
حد َدت إيرينا سيريشيفا وزمالؤها ِب ْن َية
َّ
مستقبل  – 5 ،4 ،1ثالثي الفوسفات
ِ
من النوع أ
الول من إينوزيتول
الثدييات ( ،)IP3Rوذلك باستخدام
العينة في حالة
مجهر إلكترون تبريد ِّ
خالية من الربائط عند درجة وضوح
 4.7أنجستروم.
ومستقبل  IP3Rsيُ َع ّد
ِ
ً
مسؤول عن إشارات أيونات الكالسيوم

توليف الهيدرازين
الحيوي

تطور

الفروق اللونية بين
ذكور وإناث الطيور
تفسر ظاهرة زيادة التلون والتزيُّن في ذكور
يمكن لنظرية النتقاء الجنسي أن ِّ
دائما ،ولماذا
النمط
هذا
يسود
ل
لماذا
تفسر
بالناث ،لكنها ل
الطيور ،مقارنةً إ
ً
يتراوح هذا الختالف بين الجنسين بين أ
النواع .وقد ط ََّور جيمس ديل وزمالؤه
طريقة لقياس تلون وتزين جميع أ
النواع البالغ عددها ما يقرب من  6,000من
ُّ
ُّ
أ
الطيور الجواثم؛ لختبار التفسيرات البديلة .وقد اكتشف الباحثون أن النماط
بكال الجنسين مرتبطة إلى حد كبير ،إل أن بعض سمات تاريخ الحياة ـ كحجم
الجسد الضخم ،والتوزيع المداري للطيور ـ يزيد من أ
اللوان بكال الجنسين،
بالناث فقطّ ،أما النتقاء
في حين أن التكاثر التعاوني يؤدي إلى زيادة التلون إ
الناث ،ويرفعه في الذكور.
الجنسي ،فيقلل من ظاهرة التلون في إ
The effects of life history and sexual selection
on male and female plumage colouration
J Dale et al
doi: 10.1038/nature15509
الشكل أعاله | االختالف بين �
االنواع من حيث تلون ريش الطيور .أ-د ،تُظ ِْهر الطيور
تشكيلة مذهلة من أنماط أ
اللوان .فالريش شديد الزرقة لذكور هاينان الزرقاء صائدة
الناث (ب) بهذين
الذباب ( Cyornis hainanusأ) أكثر زرقة بشكل كبير من ريش إ
جنسيا .وفي المقابل ،صائدة الذباب Bradornis pallidus
النوعين ثنائيي التلون بشدة
ًّ
أحادية التلون ،سواء ذكورا (ج) أم إناثًا (بدون صورة) تبدو باهتة أ
اللوان .يمكن ألنواع
ّ
ً
أحادية التلون أخرى ـ بالرغم من ذلك ـ أن تكون مزخرفة بشدة ،فعلى سبيل المثال..
إناث الطيور المغردة الحمراء ( Cardellina ruberد) تمتلك درجة من الزخرفة ،تُ َن ِافس
ذكور هاينان من صائدة الذباب الزرقاء (سجل الريش ،71.3 :و  71.7على التوالي).
جيدا .حقوق الصور :أ ،س .كونجيثتايا؛
والسبب التطوري لهذا التنوع ليس
مفهوما ً
ً
ب ،م .و ب .وونج؛ ج ،م .جودي؛ د ،س .كولنوت.

( )Ca2+في العصارة الخلوية ،كما أنه
عامل مشترك في مجموعة واسعة
كشف
من الوظائف الفسيولوجية .وتَ ِ
ِالب ْن َية عن وجود مسار توصيل أيونات

الكالسيوم ( )Ca2+مماثل لذلك
أ
الموجود في القنوات أ
اليونية الخرى،
مستقبل الريانودين،
بما في ذلك
ِ
ولكن ِالب ْن َية الفريدة لمجالت النهاية
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الهيدرازين هو مادة تتوسط عملية
"الكسدة أ
أ
المونيومية الالهوائية"
ئيسا
 ،anammoxالتي
تلعب ً
دورا ر ً
في دورة النيتروجين أ
الرضية.
ويستعرض بعض الباحثين ِب ْن َية بلورية
بدقة  2.7أنجستروم إلنزيم سينثيز
الهيدرازين متعدد البروتين ،والمركب
المعزول من كائن Candidatus
وو ِجد
ُ .Kuenenia stuttgartiensis
الب ْن َية توفر نظرة ثاقبة آللية
أن تلك ِ
توليف الهيدرازين.
The inner workings of
the hydrazine synthase
multiprotein complex
A Dietl et al
doi:10.1038/nature15517
علم المناخ

مﺆثر حراري وراء ِق َّلة
األكسجين المحيطي
تظل العمليات المسؤولة عن دفع
تمدد النطاقات الدنيا أ
لالكسجين
أيضا بالنطاقات
المحيطي ـ تُعرف ً
ناقصة التأكسد  ،hypoxicأو النطاقات
"الميتة" ـ غير مؤكدة .تصف تلك
الورقة البحثية حدثي احترار أثناء
انتقال النحسار الجليدي أ
الخير،
الذي يتزامن مع التحول إلى نقص
أ
الكسدة ،وذلك اعتما ًدا على بيانات
اللب الرسوبي من خليج ألسكا.
وتشير البيانات إلى أن قابلية الذوبان
أ
الكسجينية المختزلة كانت ناتجة عن
سببا في
الحترار المناخي،
الذي كانأ ً
بدء تمدد النطاق أ
لالكسجين في
الدنى
شمال المحيط الهادئ ،وهو ما أ َّدى
النتاجية البحرية ،وتصدير
إلى زيادة إ
الكربون ،وبالتالي مزيد من الختزالت
في مستويات أ
الكسجين المذاب.
North Pacific deglacial
hypoxic events linked to
abrupt ocean warming
S Praetorius et al
doi: 10.1038/nature15753
الطبعة العربية |

يناير
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فلﻚ

كوكﺐ َق ْيد
التكوين

ﻧﻤﻮذج اﻟﻔﺮض اﻟﺰﻣﻨﻲ
%50

انتهت جميع الكواكب الواقعة
خارج المجموعة الشمسية ـ التي تم
اكتشافها حتى آ
الن ،والبالغ عددها
 1,900كوكب ـ من طور التكوين.
وتُعتبر  LkCa 15منظومة نجمية بكوكبة
كثيرا من النتباه
الثور ،التي اجتذبت ً
منذ تم الكشف عن مصادر أشعة تحت
حلقية بقرصها
حمراء
بفجوات شبه ّ
الكوكبي أ
الولي ،حيث تشير إلى وجود
كواكب تراكمية .استخدمت ستيفاني
سالوم ـ أثناء بحثها عن كواكب في
طور التكون ـ البصريات التكيفية؛
للكشف بطريقة مباشرة عن انبعاث
 H-αمن الرفيق أ
العمق لمنظومة
( ،)LkCa 15bالتي تعرض سقوط
غاز ساخن (≈  10,000كلفن) بعمق
البئر الجهدي لكوكب َّأولي تراكمي.
ويرى الباحثون أن تلك الكتشافات
عن جمعها مع بيانات أ
الشعة تحت
َ ْ
ستبين التكون القاطع لكوكب،
الحمراء ِّ
واستخلصوا أن منظومة  LkCa 15توفر
تكون كوكبي،
فرصة مثالية لدراسة ُّ
وتفاعالت الكوكب-القرص.
Accreting protoplanets in the
LkCa 15 transition disk
S Sallum et al
doi: 10.1038/nature15761
علم الحيوان

السالﺋف المبكرة من
العرف العصبي
إن الكثير من الميزات التي تجعل من
مستم ّد من أنسجة
الفقاريات مميزة
َ
جنينية تُسمى العرف العصبي ،حيث
تبدأ الحياة على حدود الصفيحة
العصبية النامية ،ثم تهاجر من خالل
الجسم .فكيف تتطور هذه أ
النسجة
الجنينية المميزة؟ حتى وقت قريب،
لم يكن هناك أي أثر معروف لذلك
في الالفقاريات أ
القرب إلى الفقاريات،
مثل الغالليات ،والحسيكة .برغم
ذلك ..فقد تم العثور على دلئل على
الخاليا الحدودية العصبية ،التي تعبر
عن التشابهات المشتركة للجينات ذات
الصلة بالصفيحة العصبية المحددة
للفقاريات .وهنا ،نقل ليونيل كريستيان
وزمالؤه أ
البحاث خطوة أخرى إلى
أ
المام ،من خالل إظهار أن الخاليا
العصبية في يرقة "الشرغوف" من
الغالليات المسماة Ciona intestinalis
(بخاخ البحر) ،تشترك في خصائص
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َت َش ُّكـل جنـاح ذبـابة
الفـاكهة

تحتوي ذبابة الفاكهة على مادة "ديكابينتابليجيك"  ،Dppوهي مادة شبيهة
بالبروتين الموجود بالعظام ،وقد لوحظت مشاركتها في عملية تشكيل
الجناح ونموه .تفرز مادة  Dppمن شريط مركزي في الجناح النامي ،وتشكل
تدر ًجا يُعتقَد أنه ضروري في عملية تشكيل الجناح .وقد كانت الكيفية التي
ُّ
تدفع بها مادة  Dppالتكاثر عبر أ
النسجة بالكامل موضو ًعا للنقاش ،حيث
مؤخرا في دورية .Nature
بحثيتين
شاركت فيه مجموعتان ،أَ ْو َر َدتَا ورقتين ّ
ً
وقد ط ََّور ستيفان هارمانسا وزمالؤه أسلوب ف َّخ شكلي ،يعتمد على التعبير
عن الجسم المضاد للبروتينات الفلورية الخضراء ( )GFPالمربوطة بالغشاء،
بغرض َش ّل حركة مادة  Dppالموسومة ببروتين  GFPفي منطقة محددة من
الجناح .وقد أظهر الباحثون أنه رغم غياب انتشار مادة  ،Dppوأثر هذا
الغياب على تعطيل تشكيل الجناح ،إل أن الخاليا الجانبية ل تزال تنقسم
تدرج مادة  Dppفي تنظيم النمو
بشكل طبيعي ،وبالتالي استبعدوا دور ُّ
الجانبي للجناح .أما تاكويا أكياما ،وماثيو جيبسون ،فقد استخدما تقنية
"كريسبر/كاس"9؛ لجتثاث تعبير مادة  Dppعلى وجه التحديد في الشريط.
وعلى الرغم من أن الحيوانات الناتجة حملت عيوبًا في شكل الجناح ،ظل
دور
نسبيا .وهكذا،
تكاثر خالياها ونموها
َ
استبع َد ْت نتائج الورقتين َ
طبيعيا ًّ
ًّ
مادة  Dppفي تحوير نمو الجناح.
Dpp spreading is required for medial but
not for lateral wing disc growth
S Harmansa et al
doi: 10.1038/nature15712
Decapentaplegic and growth control in
the developing Drosophila wing
T Akiyama et al
doi: 10.1038/nature15730
الشكل أعاله | نمط التمايز الموحد مستقل عن انتشار مس �بب التخلق ديكابينتابليجيك
 .( (Dppالعلوي ،نموذج الفرض الزمني لمراقبة النمو .السفلي ،نموذج معادلة النمو.

العقَد العصبية الشوكية
مع أعصاب ُ
المستمدة من العرف العصبي في
ستم ّد سالئف هذه
الفقاريات .وتُ َ
الخاليا من الخاليا الحدودية العصبية
الصفيحية الذيلية ،وتنفصل وتخضع

كيمياء

وسﻂ تخزين
فعال للميﺜان
ّ

Brk

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻊ
اﻟﻨﻤﻮ  Brkﺑﻮاﺳﻄﺔ Dpp

العصبي للفقاريات ،لها جذور تطورية
أعمق من ذلك بكثير.
Migratory neuronal progenitors
arise from the neural plate
borders in tunicates
A Stolfi et al
doi: 10.1038/nature15758

موجهة على طول
لعملية أهجرة خاليا َّ
النبوب العصبي ،قبل أن تتفرق
جانبي
إلى محاور عصبية ،مما يشير إلى أن
الهجرة التي كان يُعتقد في السابق
أنها قد تكون فريدة من نوعها للعرف

ّإن الغاز الطبيعي ـ الميثان ـ وقود نقي،
ورخيص ،لكن فائدته في تطبيقات النقل
محدودة ،نتيجة لمشكالت التخزين،
نظرا إلى انخفاض كثافة طاقته لكل
ً
وحدة حجم في ظل ظروف الوسط
المحيط ،مقارنةً بالبنزين ،أو الديزل.
وإحدى وسائل رفع سعة تخزين الميثان
هي استخدام خزانات تحتوي على مواد
مسامية ،كإطارات المعدن-العضوي،
كوسط تخزين .ومع ذلك ..فإنه لكل
جزيء ميثان ممتص ومستو َعب هناك
تقلبات حرارية مرتبطة به ،يمكن أن
تسبب سخونة زائدة ،أو تختزل من
ِّ
فعالية التخزين ،إذا ما تُ ِركَت دون
ضابط .ويصف جيفري لونج وزمالؤه
إطارين َم ِرنَ ْين للمعدن-العضوي،
تخضعان للطور التحولي النعكاسي عند
ضغوط محددة ،مما يُمكِّن من سعات
تخزين أكبر للميثان القابل لالستخدام
مما تم إنجازه في السابق ،فيما تقدمان
أيضا إدارة حرارة داخلية للمنظومة.
ً
Methane storage in flexible
metal–organic frameworks with
intrinsic thermal management
J Mason et al
doi: 10.1038/nature15732
علم األورام

موقع النقاﺋل يشمل
إكسوسومات الورم
َو َج َد ديفيد ليدن وزمالؤه أن
الحويصالت خارج الخلية
(الكسوسومات) التي تنشأ من خاليا
إ
أ
الورام يمكن أن تندمج بشكل تفضيلي
مع خاليا مقيمة محددة من أعضاء
مستهدفة – الرئة ،والكبد ،والدماغ –
وذلك بغرض إعداد الموقع للنقائل.
وعلى المستوى الجزيئي ،يبدو أن
التعبير عن مجموعات متميزة من
بروتينات إنتجرين على إالكسوسومات
يساعد في استهدافهم ألحد أ
العضاء
الثالثة .ومن خالل تحجيم بروتينات
إنتجرين ،تَ َمكَّن الباحثون من تقليل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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امتصاص إالكسوسومات المرتبطة
أ
بالعضاء المستهدفة ،وبالتالي تقليل
احتمال وجود النقائل .وإضافة إلى
ذلك ..يمكن استخدام بروتينات إنتجرين
إالكسوسومية للتنبؤ بالنقائل المحددة
للعضو في مرضى السرطان.
Tumour exosome integrins
determine organotropic metastasis
A Hoshino et al
doi: 10.1038/nature15756

تخليق البيريميدين
في األورام
يتم إسكات إنزيم دورة اليوريا سينسيز
أرجينينوسكسينات ( )ASS1في عديد من
واضحا
أنواع السرطان ،ولكن لم يكن
ً
كيف يحدث هذا ،أو لماذا .وفي هذا
السياق ،تبين إيليت إيريز وزمالؤها أن
خفض تنظيم جين  ASS1يعزز انتشار
الخاليا السرطانية ،عن طريق تنشيط
مركّب ( CADوهو مركّب متعدد الوظائف
من سينسيز فوسفات الكربامويل ،2
وترانسكارباميليز أ
السبارتات ،ومركّب ثنائي
هيدروأوروتيز) ،وكذلك عن طريق تخليق
البريميدينات .ويحدد هذا العمل حصار
مركّب  ،CADكاستراتيجية عالجية ممكنة
في أمراض السرطان ،حيث يتم خفض
تنظيم جين  ،ASS1كما يدل على وجود
صلة في التمثيل الغذائي بين إنزيمات
دورة اليوريا ،وتخليق البيريميدين.
Diversion of aspartate in ASS1deficient tumours fosters de
novo pyrimidine synthesis
S Rabinovich et al
doi: 10.1038/nature15529

تفسير كيفية استخدام تتابع الحمض
النووي؛ لتحديد أنماط التعبير الجيني
المكانية والزمانية.
DNA-dependent formation of
transcription factor pairs alters
their binding specificity
A Jolma et al
doi: 10.1038/nature15518

إشارات يوبكويتين
عند تلف الـ""DNA
عند البدء في إصالح كسر في الحمض
النووي مزدوج الجديلة ،يحدث عدد من
أ
الحداث لعملية إضافة اليوبكويتين.
فأحد إنزيمات ليجيز  E3اليوبكويتين
ذو الصلة بالكسر المسمى ،RNF168
معروف بتعديل هستونات عائلة
 ،H2Aلكن هدف ليجيز  E3اليوبكويتين
حدد نيلز
( )RNF8لم يكن
واضحا .وقد َّ
ً
مؤخرا أن إنزيم ،RNF8
ميالند وزمالؤه ً
وإنزيم  E2المقترن باليوبكويتين Ubc13
يعدلن تركيب هستونات الرابط من نوع
ِّ
 ، H1وذلك عن طريق ربط  ،K63حيث
يقوم هذا التعديل نفسه بتوظيف إنزيم
 RNF168مع عوامل إصالح التدفق
التحتي ،بغرض معالجة الكسر.
Histone H1 couples initiation
and amplification of ubiquitin
signalling after DNA damage
T Thorslund et al
doi:10.1038/nature15401
OUTLINE
Ovarian
cancer
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وراثة

تفاعالت الحمض
النووي ،وعامل النَّ ْسخ
غالبا ما تعمل عوامل ال َّن ْسخ كمثنويات
ً
مغايرة تعاونية عندما تتعرف على التتابع
التنظيمي لحمضها النووي (الموتيفات)،
وذلك لتنظيم التعبير الجيني .وقد
استخدم جوسي تايبالي وزمالؤه التحليل
فائق إالنتاجية؛ لدراسة تفاعالت أكثر من
 9,000زوج من عوامل النسخ البشرية
المقيدة إلى موتيفات تتابع الحمض
النووي المثنوية المغايرة .ووجدوا أن
العديد من التفاعالت بين عوامل النسخ
يتم بشكل نشط بواسطة الحمض
النووي ذاته ،وأن مواقع الحمض النووي
المركّبة التي تم التعرف عليها تختلف عن
الموتيفات الفردية لكل عامل من عوامل
النسخ .وسوف تساعد هذه النتائج على

ALLParisTOGETHER
NOW
climate talks bring high hopes for
PAGE 425
NATURE.COM/NATURE
26 November 2015 £10
Vol. 527, No. 7579

a new global agreement

METHODOLOGY

ANTIBODY
CONFUSION

The search for antibodies
you can trust
PAGE 545

IMAGING TECHNIQUES

ULTRASOUND
IN THE BLOOD

Super-resolution view of
circulation in the rat brain
PAGES 451 & 499

SUSTAINABILITY

SPACESHIP
EARTH

Five books that pinpointed
our planetary limits
PAGE 443

غالف عدد  26نوفمبر 2015
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من َد ْو ِر ّية " "Natureالدولية.

علم الحيوان

ديدان البلوط،
وأقاربها
ديدان البلوط هي مخلوقات بحرية
عمياء رخوةُ ،وجدت مختبئة في
الطمي الناعم ،وفى الرمال .وتحمل

الجينومات الخاصة بها مفتاح تطور
حيوانات ثانوية الفم ،وهي مجموعة
واسعة النطاق ،تشمل شوكيات الجلد
(نجوم البحر ،وأقاربها) ،وكذلك
الحبليات (بما في ذلك نحن أنفسنا).
تتابعا
يقدم أوليج سيماكوف وزمالؤه ً
لجينومات اثنتين من هذه الديدان،
إحداها مطورة مباشرة ،أ
والخرى
ِّ
مع يرقة العوالق .وتكشف المقارنة
مع الجينومات الحيوانية أ
الخرى
عن مناطق واسعة من التصاحب
الجيني مع الحسيكة (حبليات بدائية)
والحيوانات ثنائية التناظر ،أو متناظرة
الجانبين أ
الخرى .وقد حدد الباحثون
تحديدا
نطاق الجينات المرتبطة
ً
بتطوير شقوق البلعوم ،التي هي
ثقوب متسلسلة من جدار الجسم،
أ
بدائيا في جميع
توجد على القل ًّ
الحيوانات ثانوية الفم ،ويُعتقد ـ
على نحو متزايد ـ أن تكون السمة
المميزة للمجموعة ككل.
Hemichordate genomes and
deuterostome origins
O Simakov et al
doi:10.1038/nature16150

الرغم من أن بعض الخاليا يخضع
للتحول في الورم الظهاري أ
الولى،
أساسا على خاليا
تحتوي نقائل الرئة ً
لم تخضع للتحول .ومع ذلك ..تبدي
الخاليا التي خضعت للتحول مقاومة
أكبر للعالج الكيميائي .كما اتضح أن
الحمض النووي الريبي الميكروي ـ
الذي يستهدف منظِّمات التحول ـ ل
يحد
يؤثر على انتشار السرطان ،بل ّ
من بقاء خاليا التحول التالية للعالج
الكيميائي .وقد حذف راجو كالوري
وزمالؤه عاملي النسخ "تويست"
 ،Twistو"سنيل"  Snailاللذين
تحول الخاليا الظهارية
يستحثان ُّ
إلى خاليا اللُّحمة المتوسطة في
نموذج الفأر المصاب بالسرطان
الغدي القنوي البنكرياسي ،وهو ما
يؤدي إلى زيادة في انتشار الخاليا،
وزيادة الحساسية تجاه عامل العالج
الكيميائي "جيمسيتابين" بشكل أكبر،
وبدون أي تأثير على غزو النقائل.
Epithelial-to-mesenchymal
transition is not required for
lung metastasis but contributes
to chemoresistance
K Fischer et al
doi:10.1038/nature15748
Epithelial-to-mesenchymal
transition is dispensable
for metastasis but induces
chemoresistance in
pancreatic cancer
X Zheng et al
doi:10.1038/nature16064

علم الخلية

انتقال غير ِّ
مكلف
للخاليا الظهارية
تحول
كان يُعتقد في السابق أن ُّ
الخاليا الظهارية إلى خاليا اللحمة
المتوسطة  EMTـ وهي عملية يُزال
بها الستقطاب في الخاليا الظهارية،
لتبدأ في اتخاذ شكل شبيه ظاهريًّا
بالخاليا الليفية ـ شرط أساسي
لنتشار خاليا السرطان .كما ذكرت
تحول
دراسات أخرى أن أهمية ُّ
الخاليا الظهارية إلى خاليا اللُّحمة
المتوسطة يستند إلى القدرة على
التالعب بمنظِّمات هذا التحول
في مزارع أ
النسجة .وتشير نتائج
مجموعتين بحثيتين في دراستين
مؤخرا في دورية  Natureإلى
نُشرتا
ً
أن تحول الخاليا الظهارية إلى خاليا
اللُّحمة المتوسطة ليس شرطًا مسبقًا
تتبع جاو
لحدوث النبثاث .وقد َّ
دينجتشينج وزمالؤه مصير الخاليا
التي خضعت لعملية التحول في
نموذج الفأر المصاب بنقائل السرطان
في الرئة والثدي ،ليجدوا أنه على

الشكل أسفله | إنشاء نظام لتت ُّبع
ِن َسب تحول الخاليا الظهارية إلى خاليا
االلتحام المتوسط في الفئران ثالثية
التعديل الوراثي .رسم تخطيطي للفئران
مسببا
ثالثية التعديل الوراثي التي تحمل ٍّ
أ
لالورام عند الفئران ( ،)PyMTوجينات
السرطنة  Neuالمدفوعة بواسطة محفز
فيروس الورم الثديي للفأر ،MMTV
وإنزيم  Creريكومبينيز تحت سيطرة
محفز  ،FSP1وفلوكسيد -RFPستوب،
يليه البروتين أ
الخضر المتألق  GFPتحت
سيطرة محفز بيتا-أكتين في موضع
 .Rosa26والخاليا السرطانية الظهارية
 RFP+التي تخضع للتحول إلى خاليا
اللتحام المتوسط في الفئران المعدلة
اثيا بشكل دائم تتحول إلى خاليا +GFP
ور ًّ
بعد تنشيط .Cre Fsp-1

MMTV
FSP1
Rosa26

RFP+
PyMT or Neu

loxP
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ويبلِّغوا عن الكشف الشامل لـ"وميض
نقطي" ناتج عن النبض النجمي
بترصد مجرة  M87الضخمة الغنية
ُّ
بالمعدن .وقد استنتجوا أن فترة
العمر الخاصة بالمتحولت طويلة
المدى بـ M87تبلغ حوالي  30في
المائة أقل مما تم التنبؤ به من خالل
نماذج التطور النجمي السابقة.
Ubiquitous time
variability of integrated
stellar populations
C Conroy et al
doi:10.1038/nature15731

علم الدم

الم ْيل
تفسير َ
القمري

Collisionless encounters
and the origin of the
lunar inclination
K Pahlevan et al
doi:10.1038/nature16137

المتحولة على
النجوم
ِّ
بم َج َّرة
مدى طويل َ
يرتبط عدد النجوم المتحولة
المتطورة خالل فترة طويلة باحتشاد
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تتنبأ نمذجة عملية التصادم التي
أنتجت القمر أن المادة القمرية مجزأة؛
قرصا محيطًا بالكوكب ،وأن
لتشكِّل ً
التراكم القمري في وقت لحق قد
وضع القمر في مدار شبه استوائي.
ومع ذلك ..فإن النماذج تتنبأ َبم ْي ٍل
حديث ،تقل قيمته ـ على أقل تقدير
يبين كافي
ـ عن قيمة َ
الم ْيل الحاليةِّ .
باليفان ،وآليساندرو موربيديلي إمكانية
الم ْيل القمري الحديث
إعادة إنتاج َ
بطريقة طبيعية عبر مواجهات عديمة
التصادم للقمر المبكر مع كمية ضئيلة
من الكتلة ،محمولة بواسطة أجسام
قليلة ،تتسق مع قيود ونماذج التراكم
أ
أيضا أن المدار
الخير .وقد اكتشفوا ً
القمري الحديث يوفر ًّ
حساسا
سجال
ً
لتفاعالت تجاذبية مع أنوية كوكبية
عابرة أ
لالرض.
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المكونة
توجد غالبية الخاليا الجذعية ِّ
للدم  HSCsفي الظروف العادية في
البيئة المالئمة لنخاع العظام ،حيث
تكون الدم ،ولكن أثناء إالجهاد
يحدث ُّ
الفسيولوجي يتم توظيفها للطحال؛
لالنخراط في تكون الدم خارج النخاع.
وتوضح هذه الدراسة أن البيئة المالئمة
لتكون الدم خارج النخاع في طحال
ُّ
الفأر أُنشئت بواسطة الخاليا ِالبطَانية،
وتدعمها عوامل البيئة المالئمة الرئيسة،
المفرزة بواسطة الخاليا اللحمية حول
أ
الوعية الدموية الجيبية للطحال.
A perisinusoidal niche
for extramedullary
haematopoiesis in the spleen
C Inra et al
doi:10.1038/nature15530

ع )ﻓﺮﺳﺦ ﻧﺠﻤﻲ(

تمييز البيئة المالﺋمة
لخاليا الطحال

3
2

الطبعة العربية

البحﺚ عن أقدم النجوم
تتنبأ نماذج تكون النجوم بأن النجوم أ
الولى قد ُولدت بعد النفجار العظيم،
ُّ
المباشر ينبغي أن يوجد آ
تفضيليا بالقرب من مراكز (أو انتفاخات)
الن
وأن نسلها
ُ
ًّ
ترصد لنجوم بانتفاخ درب التبانة مع
عن
وآخرون
هويس
لويس
أبلغ
المجرات.
ُّ
بعض تلك الخواص المتوقعة من تلك النجوم المبكرة التي تكونت أثناء "الفجر
الكوني" .وحدد الباحثون أكثر من  500نجم ،ذات وفرة حديدية أقل من 100/1
من تلك القيمة الخاصة بالشمس ،يشمل ذلك نجم مع وفرة حديدية أكثر من
 10,000ضعف أقل من القيمة الشمسية ،دون التعزيز الكربوني الذي نجده في
النجوم بالمناطق الخارجية من المجرة .وبصفة عامة ،فإن تركيباتها الكيميائية
مشابهة لنجوم الهالة النموذجية التي تمتلك التمعدن نفسه ،على الرغم من
وجود اختالفات مثيرة لالهتمام ،بما في ذلك الوفرة أ
القل للكربون.
Extremely metal-poor stars from the cosmic
dawn in the bulge of the Milky Way
L Howes et al
doi:10.1038/nature15747

نجما ُرصدت ِبد �قة َف ْصل مرتفعة.
الم َج �ري�ة ومدارات ً 23
الشكل أعاله | المواضع َ
خريطة الكثافة السطحية لنموذج النتفاخ المجري تم إسقاطها على أ
السطح  ،س-ص
الحداثيات الديكارتية ،ونقطة
(أعلى) و س-ع (أسفل) ،حيث (س) و (ص) و (ع) هي إ
أ
الم َج ِّري ،والمحور (ع) عمودي على سطح المجرة .تم رسم
الصل بها عند المركز َ
نجما الخاصة بتلك الدراسة (الدوائر السوداء المصمتة) مع مسافات بها نسبة
الـً 23
عدم يقين ،تم عرضها كأشرطة خطأ ،ودائرة ذات نصف قطر  3.43كيلو فرسخ نجمي
أ
(البيض :نصف قطر القطع لالنتفاخ الداخلي) .تم عرض موضع الشمس من خالل
الم َج ِّري.
ماسة حمراء ،عند  8.5كيلو فرسخ نجمي من المركز َ

نجمي بطريقة مباشرة بفترة حياتها،
يصعب التنبؤ به من المبادئ
أ
الولية .يبني تشارلي كورني وزمالؤه

قائما
نموذج احتشاد نجمي بسيطًا ً
على الزمن ،يشمل تأثيرات النجوم
المتحولة على مدى فترة طويلة،

تُستخدم المواد المسامية على نطاق
واسع لمتزاز الغاز في تحفيز الطاقة
النظيفة ،وغيرها من التطبيقات .فقد
استخدم أوسامو تيرازاكي وزمالؤه
تشتت أ
الشعة السينية ذا الزاوية
الصغيرة؛ لتصور عملية امتزاز الغازات
أ
(الرجون ،وثاني أكسيد الكربون،
والنيتروجين) على أسطح أطر معدنية
عضوية مسامية  ،MOFsوبشكل
خاص ..خمسة أعضاء من سلسلة
المواد المسامية  .MOF-74وتكشف
البيانات أن جميع تفاعالت المتزاز
تحدث عبر شبكة المسام بالطريقة
التي تسمح بإنشاء مجالت امتزاز
إضافية ،وتشكيل شبكات فائقة ،قبل
توزيعا متسقًا.
أن تتبنى مواد المتزاز
ً
ويُذكر أنه من الصعب التوفيق بين
ِب ْن َية الشبكة الفائقة ،والرؤية السائدة
لملئ المسام كعملية عشوائية.
Extra adsorption and adsorbate
superlattice formation in metalorganic frameworks
H Cho et al
doi:10.1038/nature15734
فسيولوجيا

درجة الحرارة تضبﻂ
الساعة البيولوجية
ل تعتمد الساعة البيولوجية ـ التي
تعمل كل  24ساعة ـ على درجة
الحرارة المحيطة ،لكن يمكنها أن
تتزامن مع دورة النهار الدافئ والليل
البارد ،في ظل غياب التغيرات
الضوئية الخفيفة ،مع حساسية تصل
إلى  2 ±درجة مئوية .وقد حدد رالف
المستقبل
مؤخرا
ستانيوسكي وزمالؤه
ِ
ً
الحسي الكيميائي  ،IR25aالذى يتم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ملخصات األبحاث أبـحــاث

التعبير عنه في الخاليا العصبية
الحسية في المتداد الداخلي (أعضاء
مستقبالت التمدد في الحشرات
ِ
والمفصليات أ
الخرى) لسيقان ذبابة
الفاكهة ،كأمر ضروري لكل من
المزامنة السلوكية والجزيئية للساعة
البيولوجية للحيوان لدورات درجة
الحرارة منخفضة السعة .وبَ َّينوا كذلك
المستشعرة
أن وظائف المسار
ِ
لدرجة الحرارة الجديدة هذه تعمل
بشكل مستقل عن أجهزة استشعار
درجة الحرارة المعروفة في قرون
استشعار الذبابة.
Drosophila Ionotropic Receptor
25a mediates circadian clock
resetting by temperature
C Chen et al
doi:10.1038/nature16148
فيزياء

تصوير وعاﺋي
فاﺋق الدقة

قد تستضيف العوازل الطوبولوجية،
وأشباه المعادن ،ونظم المواد المكثفة

التعرف على الـDNA
َع ْبر CAS!-CAS2
اس ُت ِم َّدت تقنية "كريسبر/كاس"
شعبيا على نطاق واسع
المستخدمة
َ
ًّ
في عمليات تحرير الجينوم في
مجموعة متنوعة من الكائنات الحية
من نظام المناعة البكتيرية .ففي
أ
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زوج ﻗﺎﻋﺪة

نوع رابع جديد
من الفرميونات

الب ْن َية الكلية،
الشكل أسفله | ِ
وتحديد موضع الموقع النشط من
النيو�لوفيل  .OH -'3أ ،ممثل لهالم
أ
الجاروز لتفاعالت التكامل في المختبر
باستخدام أطوال متزايدة من ' 3بروز
الحمض النووي للمباعد البدائي .نسبة
قيم التكامل هي متوسط ثالث تجارب
مستقلة .و ،Kbكيلو ( )1000زوج قاعدة؛
 ،ntالنوكليوتيدة؛ S.C. ،pCRISPR
فائق اللتفاف؛ الشريط (باند)  ،Xمنتج
ثانوي لـ pCRISPRالمرتخي .ب ،البنية
المقيد إلى
الشاملة لـCas1 – Cas2
َّ
الحمض النووي للمباعد البدائي .تشير
أجزاء الخط إلى أطوال مناطق الحمض
النووي ،التي تغطي ما مجموعة 33
من النيوكليوتيدات.

أحياء مجهرية

ss
DN
ss A 2
DN
pC A 1
RI
SP
R

الكلينيكي التقليدي
يوفر التصوير إ
بالموجات فوق الصوتية دقة فصل
بنطاق تحت ملِّيمتري على أفضل
أ
الحوال ،نتيجة لقيود أساسية للحيود.
تستعرض كلوديا إيريك وزمالؤها
تقنية جديدة قائمة على التصوير
أ
بالشعة فوق الصوتية ،بإطارات فائقة
السرعة ،تمتلك دقة فصل مرتفعة
بشكل كاف عند أعماق كبيرة؛ لرسم
خرائط عضوية كلية أ
لالوعية الدموية
الدقيقة .تتشابه التقنية المستعرضة
مع تقنية الفحص المجهري فائق دقة
الفصل التمركزي البصري ،الذي يقوم
على التتبع السريع لالإشارات العابرة
من عامل تباين تحت طول موجي،
التي تمثلها في التقنية الجديدة
فقاعات مجهرية لغاز خامل ،تم
حقنها وريديًّا بالمنظومة الدموية.
ويستعرض الباحثون التقنية بواسطة
إعادة بناء أ
الوعية الدموية الدقيقة
بدماغ فأر حي.
Ultrafast ultrasound
localization microscopy
for deep super-resolution
vascular imaging
C Errico et al
doi:10.1038/nature16066

اللكترونية المحمية
في الحالت إ
الطوبولوجية أنوا ًعا من الفرميونات
(في شكل إثارات منخفضة الطاقة)،
ظلت حتى آ
الن بعيدة المنال في
تجارب فيزياء الجسيمات عالية
الطاقة .ثالثة أنواع مختلفة من
الفرميونات معروفة من مثل هذه
النظم الطوبولوجية :فرميونات ديراك،
وماجورانا ،وويل .وقد اقترح أليكسي
مؤخرا نو ًعا ،تم
سولويانوف وزمالؤه
ً
تجاهله سابقًا من الفرميون .النوع
الثاني من فرميونات ويل التي يمكن
العثور عليها في النظام الطوبوغرافي
هو الذي يسمونه شبه معدن النوع
الثاني لويل .ول ََدى هذه المواد سطح
فيرمي مفتوح ،مما أدى إلى وفرة من
جدا
الخصائص الفيزيائية المختلفة ًّ
عن تلك لنقاط ويل القياسية بأسطح
فيرمي الشبيهة بالنقطة .ويتوقع
الباحثون أن يكون التنجستين ثنائى
التيلوريد ( )WTe2هو أحد أنواع النوع
الثاني لويل من أشباه المعادن.
Type-II Weyl semimetals
A Soluyanov et al
doi:10.1038/nature15768

البكتيريا ،تدمج تتابعات الحمض
النووى من الفيروسات البكتيرية
الغازية في الجينوم المضيف في
المواضع المعروفة باسم "كريسبر".
ّأما كيف يتم اختيار وتخليق هذه
التتابعات "الفاصلة" المكونة من
زوجا من القواعد ،فكان هذا
ً 40-30
غير واضح .تصف جنيفر دودنا
وزمالؤها ِب ْن َية مركّب CAS1-CAS2
المقيد إلى تتابع فاصل بدائي .وتوضح
َّ
ِالب ْن َية كيف يتم التقاط الحمض النووي
الغريب ،ويتم تقطيعه بواسطة
بروتينات المضيف؛ استعدا ًدا لالندماج
في موضع "كريسبر".
Foreign DNA capture
during CRISPR–Cas
adaptive immunity
J Nuñez et al
doi:10.1038/nature15760
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وراثة

تعبئة الجينوم في
فيروس الـRNA
ل تزال عملية ضغط وتعبئة الجينوم
في فيروسات الحمض النووي الريبى
تماما .فعن
مزدوج الجديلة غير مفهومة ً
طريق استخدام مجهر إلكترون تبريد
العينة للعد إاللكتروني المباشر ،وإعادة
التكوين غير المتماثل ،استطاع هونج
تشو وزمالؤه تصوير ِب َنى جينوم فيروس
يصيب الحشرات( )CPVفي حالتي
السكون والنسخ .تَكشف ِالب َنى عن أن
كل غشاء بروتيني للفيروس  CPVيحتوي
على عشرة أحماض نووية ريبية مزدوجة
الجديلة ،مجزأة ،مرتبة مع عشرة مركبات
إنزيمية نسخية بطريقة محددة ،غير
متماثلة ،مع كل قطعة حمض نووي ريبى
مزدوج الجديلة ،ملتصقة مباشرة بمركّب
إنزيمي نَ ْس ِخ ّي.
In situ structures of the segmented
genome and RNA polymerase
complex inside a dsRNA virus
X Zhang et al
doi:10.1038/nature15767

هرمون نباتي يجذب
مسببات الفطريات
ِّ
الم ْم ِرضة نمو
يعيد توجيه الفطريات ُ
الخيوط الفطرية ،كاستجابة لالإشارات
الكيميائية ،لكن لم تكن آ
الليات المتحكمة
في ذلك مفهومة .وفي هذه الدراسة،
يبين أنطونيو دي بيترو وزمالؤه أن النمو
ِّ
المسبب ألمراض النبات
الموجه للعامل
َّ
ِّ
 Fusarium oxysporumنحو جذور نبات
الطماطم Solanum lycopersicum
تستحثه الفئة الثالثة من إنزيمات
البيروكسيديز التي يفرزها النبات ،وأن
الستجابة الفطرية تتطلب البروتين العابر
لمستقبل ألفا
ناظر
للغشاء  ،Ste2وهو ُم ِ
ِ
للفرمون الجنسي في الخميرة .ومضوا
ق ُُد ًما في إظهار أن التأشير من خالل
متسلسالت  MAPKمسؤول عن توجيه
نمو  ،F. oxysporumمع متسلسالت
وظيفيا ،تستجيب إلشارات
متميزة
ًّ
كيميائية مختلفة .وتشير هذه النتائج
إلى دور محتمل آللية استشعار الفرمون
الفطرية في تحديد موقع المضيفين
النباتيين في بيئة معقدة ،مثل التربة.
Fungal pathogen uses
sex pheromone receptor
for chemotropic sensing
of host plant signals
D Turrà et al
doi:10.1038/nature15516
الطبعة العربية |

يناير
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أحياء جزيئية

تحفيز عملية تَ َشكُّل
البروكسيد الداخلي
تنتج ساللت مختلفة من فطريات
ِ
 Aspergillusو Penicilliumمركّب
"فيروكولوجين" ،وهو ببتيد غير
ريبوزومي ،يحتوي على مجموعة
وظيفية استثنائية ونشطة ()R-O-O-R
من البروكسيد الداخلي ،يتم إنتاجها
من مادة "فوميتريمورجين ب" بواسطة
إنزيم الحديد غير الهيمي ،وحيد
النوى  .FtmOx1وقد أورد ليو بنجوا
وزمالؤه البنية البلورية أ
بالشعة السينية
ِ َْ
إلنزيم  FtmOx1بشكل مفرد ،وفي
وجود "فوميتريمورجين ب" ،أو ألفا
وجنبا إلى جنب مع
كيتوجلوتاراتً .
إجراء المزيد من التحليالت الكيميائية
الحيوية ،تكشف هذه ِالب َنى عن البراعة
الحفزية بواسطة إنزيمات الحديد
غير الهيمي وحيد النوى ،وتساعد
على كشف آليات التخليق الحيوي
للبروكسيد الداخلي.
Endoperoxide formation
by an α-ketoglutaratedependent mononuclear
non-haem iron enzyme
W Yan et al
doi:10.1038/nature15519

لمستقبالت
ليجندات
ِ
مقترنة بـ"جي "GPCR
هناك على أ
مستقب ًال من
القل 120
ِ
المستقبالت المقترنة ببروتين جي GPCR
غير المرتبطة بحاسة الشم في الجينوم
"المستقبالت
البشري ،يُطلق عليها اسم
ِ
اليتيمة" ،وهو ما يعني أن ليجنداتهم
الذاتية غير معروفة .استخدم برايان
روث وزمالؤه الفرز القائم على الخميرة؛
لتحديد عقار "لورازيبام" ،باعتباره
الم َع ِّدل التفارغي إاليجابي غير النتقائي
ُ
مستقبل بروتون
لمستقبل  ،GPR68وهو
ِ
ِ
عدلت معروفة للجزيئات
بدون ُم ِّ
الصغيرة .كشفت نمذجة التماثل
واللتحام الجزيئي لـ 3.1مليون جزيء
عدل
كم ِّ
عن المركب الجديد 'أوجيرين'ُ ،
لمستقبل  .GPR68قد تخدم الخطوات
ِ
المستخدمة في هذه الدراسة ـ التي
َ
والمستند إلى
تجمع بين الفرز الفيزيائي
ِ
ِالب ْن َية ـ كطريقة عامة لتحديد ليجندات
للمستقبالت المقترنة ببروتين
انتقائية
ِ
جي أ
الخرى.

Allosteric ligands for the
pharmacologically dark
receptors GPR68 and GPR65
| 76

يناير

| 2016

الطبعة العربية

X Huang et al
doi:10.1038/nature15699

ومسببات أ
المراض ،وإنتاج الطعام
والحد من
المغذي ،وتطهير الماء،
ّ
تلوث الهواء) .ويمكن أن تؤثر الستجابة
النسان بدورها على
لتدهور صحة إ
الدارية التي تحكم النتفاع من
القرارات إ
أ
الراضي وتغير المناخ.

OUTLOOK
Genome
editing

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

علم األعصاب

َف ْهم حاسة
التذوق
في الثدييات ،يتم نقل المعلومات
من الخاليا الحساسة لحاسة التذوق
في اللسان من خالل محطات عصبية
متعددة إلى قشرة التذوق في الدماغ.
وأشارت الدراسات السابقة إلى أنه يتم
تمثيل الطعم المر والطعم الحلو في
القوارض في حقول منفصلة داخل
قشرة التذوق .وقد تالعب تشارلز
زوكر وزمالؤه مباشرة بنشاط حقول
قشرة التذوق المتميزة هذه في الفئران
اليقظة؛ للسيطرة على التمثيل الداخلي
ِ
للحيوانات ،والدراك الحسي ،أ
والفعال
إ
السلوكية ،مما يدل على أنه يمكن
لحقول التذوق التحكم في الستجابات
المتعلقة بالشهية والنفور بشكل مستقل
عن التعلم والخبرة .ويوضح هذا
الستنتاج الطبيعة الفطرية والماثلة
لحاسة التذوق.
Sweet and bitter taste
in the brain of awake
behaving animals
Y Peng et al
doi:10.1038/nature15763
علم النبات

نموذج جينومى
لتحمل الجفاف
ُّ
يستطيع نبات Oropetium
الجهاد المائي
تحمل إ
ُّ thomaeum
المتطرف ،من خالل تجفيف أوراقه،
حتى درجة الجفاف الكامل ،مع
قدرته على إنعاش نفسه مرة أخرى
نموذجا
لدى توافر المياه ،مما يوفر
ً
لتحمل الجفاف .وقد أورد الباحثون
ُّ
فك تتابعات كامل الجينوم ،وتجميع
جينوم نبات  ،O. thomaeumوذلك
باستخدام فك تتابعات القراءة
الطويلة على مستوى الجزيء
( .)SMRTقد يوفر فهم آ
الليات
ْ
لتحمل الجفاف المتطرف
الجينومية ُّ
في نبات  O. thomaeumأهدافًا
والجهاد في
تحمل الجفاف إ
لهندسة ُّ
نباتات المحاصيل.
Single-molecule sequencing
of the desiccationtolerant
grass Oropetium thomaeum.
R Buren et al
doi:10.1038/nature15714

علم البيئة
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أحياء

أهمية التنوع
الحيوي في التربة
تحتوي التربة على مجموعة غنية
من الكائنات الحية ،ولكن هذا الثراء
مهد ًدا ،نتيجة لالإدارة المكثفة
أصبح َّ
والفقيرة .إن التنوع الحيوي للتربة له
دور أساسي في توفير الغذاء ،وكذلك
النقيين ،وعدم
توفير
الماء والهواء َّ
انتشار أ
المراض .وفي هذا الصدد..
تستعرض ديانا وول ،وأوفي نيلسون،
وجوهان سيكس إمكانية توفُّر خدمات
المنظومة البيئية ،إذا ما أُ ِعيد إحياء
التربة ،وإدارتها بطريقة مستدامة.
Soil biodiversity and
human health
D Wall et al
doi: 10.1038/nature15744
الشكل أسفله | مخطط انسيابي يوضح
العالقة بين التنوع البيولوجي للتربة،
االنسان .التنوع البيولوجي للتربة
وصحة إ
سلبيا على التفاعل بين
يؤثر
غالبا ما
ًّ
ً
تغير
ومسببات
التربة
إدارة
سوء
ممارسات
ُّ
المناخ ،وكالهما في النهاية يؤديان وظيفة
النظام البيئي ،والخدمات التي تُعتبر
ضرورية لصحة النسان (مكافحة آ
الفات
إ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻫﻄﻞ اﻷﻣﻄﺎر ،ودرﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة ،واﻷﺣﺪاث
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ

اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺮوض
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
واﻟﻤﺎء ،واﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻈﻴﻒ

إدارة استخدام
النيتروجين الزراعي
الدارة الحذرة في حاجة إلى
إن إ
ّ
استخدام أ
السمدة النيتروجينية؛ من
أجل ضمان أ
المن الغذائي لسكان
العالم المتنامي ،والحد من التدهور
البيئي الناتج عن التلوث النيتروجيني.
يستقصي زين زانج وزمالؤه أ
النماط
التاريخية لالستخدام الفعال
للنيتروجين الزراعي ،وكيف يمكن
للسياسات الجتماعية-القتصادية
والبتكارات التكنولوجية أن تساعد في
تحسين كفاءة استخدام النيتروجين،
الهداف المتوقعة أ
وتحقِّق أ
لالمن
الغذائي والحفاظ على البيئة بحلول
عام .2050
Managing nitrogen for
sustainable development
X Zhang et al
doi: 10.1038/nature15743

المواد العضوية
الموجودة في التربة
تحتوي المادة العضوية في التربة
على جزء كبير من الكربون العالمي،
مهما في الحفاظ على
دورا ًّ
كما تلعب ً
مستوى إنتاج التربة ،وجودة المياه.
وعلى الرغم من ذلك ..ل يوجد
توافق حول طبيعة هذه المادة.
ويزعم جوهانيس ليمان ،وماركوس
كليبر أن المادة العضوية ل ينبغي
النظر إليها على أنها مجموعة مواد
كيميائيا ،ومستدامة ،ومعقدة
متفردة
ًّ

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ
ﺛﺮاء اﻷﻧﻮاع ،واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،
وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ..إﻟﺦ
ﺧﺴﺎرة ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﻴﺎه ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻵﻓﺎت
وﻣﺴﺒﺒﺎت اﻷﻣﺮاض ،واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ ،وإﻋﻔﺎء
اﻟﻤﻐﺬﻳﺎت ..إﻟﺦ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
زﻳﺎدة ﺧﻄﺮ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ
اﻵﻓﺎت وﻣﺴﺒﺒﺎت اﻷﻣﺮاض
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ أﻃﻌﻤﺔ ذات
ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وﻧﻘﺺ
اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻈﻴﻔﻴﻦ

ﺳﻮء إدارة اﻟﺘﺮﺑﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ،
واﻟﺘﺼﺤﺮ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي،
واﻟﺘﻠﻮث ..إﻟﺦ

زﻳﺎدة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻸﻣﺮاض ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻵﻓﺎت
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أ
لالنواع تفضيل لدرجات الحرارة
أ
أ
الكثر دف ًئا ،أم الكثر برودة مما
تفضل
تختبره في الوقت الحالي ،أو ِّ
أن تختبره .ويكشف هذا التحليل
الموحدة
للدراسات الستقصائية
َّ
لس َمك الشعاب المرجانية الضحلة
َ
والالفقاريات في  81منطقة من
المناطق البيئية حول العالم أن
مجتمعات الشعاب المرجانية
الموجودة ل تُظ ِْهر مالءمة تامة بين
درجة الحرارة الحالية ،والمكامن
الحرارية أ
لالنواع الموجودة بها؛

التركيب ،ولكن ينبغي النظر إليها
كمركّبات كيميائية دائمة التحلل
بشكل متصل.
The contentious nature of soil
organic matter
J Lehmann et al
doi: 10.1038/nature16069
فيزياء

السيطرة على
التشابﻚ
على الرغم من الزعم القائل إن ظاهرة
لج َس ْي َمين
التشابك ـ حيث يمكن ُ
فيزيائيا أن يتصرفا كجسيم
منفصلين
ًّ
واحد ،ويتم التعامل معهما كجسيم
واحد أيضا  -تعد المقياس أ
الكثر
ً َُ ّ
أهمية ألي منظومة كمية ،إل أنه من
العسير قياسها بشكل مباشر .وتقوم
المقترحة حتى
غالبية المخططات
َ
آ
الن بقياس التشابك في منظومة ك َِّم َّية
اصطناعية ،كالغازات الكمية فائقة
التبريد ،التي تتطلب إعادة بناء أ
لالطوار
الكمية عبر التصوير الشعاعي الطبقي،
وهي عملية مقتصرة على أ
النظمة
ِ
المحلية .واكتشف الباحثون طريقة
للوصول مباشرة إلى التشابك في
منظومة متنقلة ومتحررة من التأثيرات
المحلية ،بعد أن قاموا بإعداد نسختين
متطابقتين من ذرات الروبيديوم
ذات الطَّور الكَمي متعدد أ
الجسام،
ِّ
ْ
وتركوهما تتداخالن .ويمكن مالحظة
الخواص المتصلة بطريقة مباشرة في
فوضى التشابك ،بواسطة مجهر غاز
ك َِّمي خاص .وربما تسمح تلك الطريقة
الجديدة لقياس الضطراب الكمي بأن
تكون خواص أخرى متصلة بالتشابك
وفوضى التشابك في متناول اليد.
Measuring entanglement
entropy in a quantum manybody system
R Islam et al
doi: 10.1038/nature15750
علم المناخ

آثار انحسار الصفيحة
الجليدية على البحار
تشير نتائج أ
البحاث الحديثة إلى أن
سريعا جاريًا بالفعل
اجعا ً
هناك تر ً
في قطاعات من الصفيحة الجليدية
القطب جنوبية الغربية؛ مما يزيد من
السهامات في ارتفاع
احتمال زيادة إ
مستوى سطح البحر .وقد استخدم
الباحثون نموذج صفيحة جليدية ضمن
إطار إحصائي لنظرية افتراضية ،حيث

R

فيزياء

نَ ْهﺞ حسابي
لِ َت َشتُّ ﺖ ألفا-ألفا

يُعتبر التشتت المرن لجسيمات ألفا ـ أنوية الهيليوم 4-ـ محوريًّا في عمليات
حصى ،من التوليف النووي النجمي إلى أجسام السوبرنوفا .وعلى
نووية ل تُ َ
أهميتها ،ما زال من غير العملي معالجة تلك العمليات أ
الساسية
الرغم من
حسابيا ،حيث ينمو الوقت الحوسبي الالزم للعمليات التقليدية بطريقة أُ ِّس َّية
ًّ
مع عدد الجسيمات .وقد ط ََّور الباحثون هنا طريقة تعتمد على محاكاة شبكية
مونت-كارلو ،ونظرية المجال الشبكي الفعال ،التي تمكِّن من حسابات تش ُّتت
ألفا-ألفا .يقاس هذا النهج بطريقة رباعية ـ من حيث زمن الحوسبة مع عدد
الجسيمات ـ تفتح الباب لحسابات معقدة أخرى ،تتضمن جسيمات ألفا ،وعلى
سبيل المثال ..التقاط جسيم ألفا بالكربون.
Ab initio alpha–alpha scattering
S Elhatisari et al
doi: 10.1038/nature16067
�
أ
موجيتين
الشكل أعاله | تجمعات الحالة االولية .الحالة الولية | <Rتتألف من حزمتين ّ
الزاحة  .Rتتكون كل حزمة موجية
لجسيمات ألفا على الشبيكة ،مفصولتين بمتجه إ
لجسيمات ألفا من أربع نويات .تمثل الجسيمات الحمراء البروتونات؛ والزرقاء تمثل
النيوترونات؛ بينما يتم تمثيل الحركة المغزلية أ
بالسهم.

تسترشد العمليات الحرجة بتوليفات
متخصصة؛ لمحاكاة ال َفقْد الكُ َت ِلي من
الصفيحة الجليدية القطب جليدية
بأكملها بحلول عام  .2200ويمكن
للصفيحة الجليدية القطب جنوبية ـ
تبعا لمحاكاتها ـ أن تسهم بما يصل
ً
إلى  30سم من ارتفاع مستوى سطح
البحر بحلول عام  ،2100وبحوالي 72
سم بحلول عام  .2200وتشير هذه
الكتشافات إلى أن السهامات أ
الكثر
إ
ارتفاعا ـ التي نجدها في أ
البحاث
ً
أ
مرجحة.
الخرى ـ غير َّ

Potential sea-level rise from
Antarctic ice-sheet instability
constrained by observations
C Ritz et al
doi: 10.1038/nature16147

األنظمة البيئية
البحرية على الحافة
تعتمد حساسية أ
النظمة البيئية
للتغير المناخي على ما إذا كان
ُّ
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فالمجتمعات البحرية تهيمن عليها
في أ
الغلب أنواع ذات تجانس أكثر
دف ًئا أو برودة من درجات الحرارة
المحلية المتوسطة للبحر .ويُ َع ّد هذا
اساسيا ل َفقْد
مسه ًما
ًّ
التحيز الحراري ِ
أ
النواع المحلي المتوقع ،أكثر من
مكانيا بمعدل الحترار.
كونه تباي ًنا ًّ
عني البيانات ـ ضم ًنا ـ أن المواضع
وتَ ِ
التي تبلغ درجة الحرارة السطحية
البحرية الصيفية المتوسطة فيها
حوالي  24درجة مئوية هي أ
الكثر
عرضة للتغير المجتمعي بشكل عام.
Thermal biases and
vulnerability to warming in the
world’s marine fauna
R Stuart-Smith et al
doi: 10.1038/nature16144

اﻹخفاق الهيدروليكي
يقتل األشجار
كانت المجاعة الكربونية ـ الناجمة
عن انخفاض وفرة الكربوهيدرات غير
الهيكلية ـ تُعتبر ً
أساسيا في موت
عامال
ًّ
أ
الشجار خالل فترات الجفاف في
الغابات الستوائية المطيرة .وقد ق ََّيم
الباحثون أهمية خزانات الكربوهيدرات
غير الهيكلية ،وكيفية تأثرها بالجفاف
على المدى الطويل ،باستخدام
بيانات من أطول الدراسات التجريبية
أ
عمرا على
عن فترات الجفاف الطول ً
مستوى العالم .وقد اكتشفوا عدم
وجود أدلّة على المجاعة الكربونية،
عوضا عن ذلك
ولكنهم استنتجوا ـ ً
ـ أن العمليات الهيدروليكية لختالل
المياه ـ التي تنطوي على نقل المياه
من التربة إلى أ
الوراق ـ لها دور أكثر
أهمية في إحداث الموت الشجري،
نتيجة للجفاف.
Death from drought
in tropical forests is
triggered by hydraulics
not carbon starvation
L Rowland et al
doi: 10.1038/nature15539
الطبعة العربية |
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فلﻚ

مصدر األشعة
السينية فاﺋق الليونة

إمكانية عكﺲ آثار
اﺿطرابات النمو
ّإن متالزمة التضاعف  MECP2هي
اضطراب مرضي يحدث في مرحلة
الطفولة ،وينجم عن تضاعف جين
 ،MECP2وبالتالي زيادة مستويات
البروتين  .MECP2فقد أوردت هدى زغبي
وزمالؤها أن التصحيح الجيني لمستويات
 MECP2يعكس ـ إلى حد كبير ـ أ
العراض
السلوكية والجزيئية والفسيولوجية
اثيا.
ر
و
المرضية في نموذج الفأر
َّ
المعدل ًّ
وقد أ َّدى خفض مستويات جين MECP2
باستخدام استراتيجية قليل النوكليوتيد
مضاد للتعبير  ASOـ التي تتمتع
بإمكانات أكبر للتطبيق العالجي ـ إلى
عدم ظهور أ
العراض المرضية الظاهرية
اثيا،
في الفئران البالغة
َّ
والمعدلة ور ًّ
MECP
ومستويات 2
المصححة ،اعتما ًدا
َّ
على الجرعة في خاليا المرضى الذين
يعانون من تضاعف  .MECP2وتشير
هذه النتائج إلى أن الضطراب الناجم
عن الطفرات الوراثية يمكن عكسه بعد
ظهور أ
العراض.
Reversal of phenotypes in
MECP2 duplication mice using
genetic rescue or antisense
oligonucleotides
Y Sztainberg et al
doi: 10.1038/nature16159
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تم الكشف عن نفثات باريونية دائمة
منخفضة السرعة من مصدر أ
الشعة
السينية فائق الليونة َبم َج ّرة M81
المجاورة ،التي تُظ ِْهر خطوط انبعاث
 Hαواسعة النطاق ذات حيود زرقاء،
وتميز النفثات الباريونية ذات السرعات
النسبية .هذا ..والمزج بين أطياف
النفثات النسبية أ
والشعة السينية الدائمة
فائقة الليونة غير متوقع ،ويقدم تحديًا
للنظريات الحالية الخاصة بالمصادر
والتكون ال َّنف ِْثيِ .ومن
فائقة الليونة،
ُّ
التفسيرات الممكنة أن هذا المصدر
هو بمثابة ثقب أسود ذي احتشاد فائق
الحرج ،تم تخمينه منذ أمد طويل ذي
تدفق سميك بصريًّا.
Relativistic baryonic jets
from an ultraluminous
supersoft X-ray source
J Liu et al
doi: 10.1038/nature15751

9.99 × 10–14
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علم األورام

2.50 × 10–15

مقارنة منهجية
لخطوط خاليا السرطان

3.90

فلﻚ

المادة المفقودة
في الشبكة الكونية
ترصد الكون المحلي يحتوي على حوالي  60%من
تشير التقديرات إلى أن ُّ
المادة الباريونية ـ الذرات العتيادية في مقابل الجسيمات دون الذرية ،أو
الليبتونات ـ التي ينبغي أن تكون موجودة نظريًّا .وتشير المحاكاة الرقمية إلى
تجاذبيا ،وكان
أن الباريونات المفقودة لم تتكثف بعد على شكل هالت مرتبطة
ًّ
عوضا عن ذلك ـ بخيوط الشبكة الكونية ،وهي شبكة واسعة
يمكن اكتشافها ـ ً
ترصد أشعة
عن
وآخرون
إيكرت
دومينيك
أبلغ
وقد
المظلمة.
من خيوط المادة
ُّ
الم َج ِّري "أَ ِبيل  ."2744تتكون الخيوط من
للحشد
مصاحبة
خيطية
سينية ِل ِب ًنى
َ
غاز عند درجة حرارة تبلغ حوالي عشرة ماليين كلفن ،تمتد إلى  8فراسخ نجمية.
متموض ًعا
وتدعم تلك الخواص صورة ،يكون بها جزء كبير من باريونات الكون
ِ
في خيوط الشبكة الكونية.
Warm–hot baryons comprise 5–10 per cent
of filaments in the cosmic web
D Eckert et al
doi: 10.1038/nature16058
الشكل أعاله | خريطة الغاز الساخن داخل عنقود المجرة "أبيل  ،"2744وحوله.
تَظ َهر صورة سطوع سطحي من خالل كاميرا "إيبيك" للقمر الصناعي -XMMنيوتن
المجرية أبيل  2744في نطاق  0.5 1.2-كيلو إلكترون فولت ،حيث يشير
للكتلة
ّ
الرج سم -2ث -1دقيقة قوسية .-2وتُظهر
الشريط اللوني إلى السطوع في وحدات من إ
الدائرة الخضراء الموقع التقريبي لنصف قطر فيريال  Rvir≈2.1 h70-1ميجا بارسك.
وتبرز ال ُقطُوع الناقصة البيضاء مواقع ِالب َنى المنبثقة المكتشفة.
ِ
أحياء مجهرية

التخمر في وجود
ُّ
األكسجين أمر طبيعي
تم تعيين مقدار البروتين الالزم
للتنفس في الخلية البكتيرية ـ من
خالل حساب عدد جزيئات أدينوزين
ثالثي الفوسفات المنتجة ـ عن طريق
استخدام البروتيوميات التجريبية
والنمذجة في بكتيريا  ،E. coliحيث

للنظام ،والتنبؤ بدقة لالستجابة
للظروف المتغيرة .يوضح العمل أن
فائض التمثيل الغذائي ليس بَذَ ًخا
فقط ،ولكنه وضع طبيعي للنمو.
المستخدمة قابلة للتطبيق
والمنهجية
َ
مباشرة في التكنولوجيا الحيوية،
وأبحاث السرطان.
Overflow metabolism in
Escherichia coli results from
efficient proteome allocation
M Basan et al
doi: 10.1038/nature15765

يساوي ضعفي الكمية التي تحتاجها
وتبين
الخلية لتنفيذ عملية التخمرِّ .
النتائج أن فائض التمثيل الغذائي
ـ المعروف باسم تأثير واربورج
في الخاليا السرطانية ،حيث تج َّند
الخاليا المتكاثرة بسرعة التخمر؛
إلنتاج الطاقة ،على الرغم من وجود
أ
الكسجين ـ هو نتيجة ضرورية للنمو
أ
البكتيري المثل .ويمكن لنموذج
بسيط لتخصيص الموارد البروتيومية
أن يم ِّثل جميع السلوكيات الملحوظة

في مجموعة من خطوط الخاليا
السرطانية التي تم تحليلها،
لستجابتها للعقاقير ،أشارت دراسات
إلى حساسية بعض خطوط الخاليا
تجاه بعض العقاقير ،بينما لم تصل
دراسات أخرى إلى النتائج نفسها.
وفي هذا التحليل ،أعاد ليفي جراوي
وزمالؤه تقييم البيانات الموجودة في
"موسوعة خط الخاليا السرطانية"،
ومشروع "جينومات حساسية
السرطان تجاه العقاقير" ،ليجدوا
درجة أقوى من التوافق بين مجموعتي
البيانات بشكل أكبر مما ورد في
دراسة سابقة.
Pharmacogenomic
agreement between two
cancer cell line data sets
L Garraway et al
doi: 10.1038/nature15736

شبكة أنيبيبات تحمي
األورام من العالجات
إن أحد العوامل التي تجعل عالج
ّ
أورام الدماغ المستمدة من الخلية
النجمية عسيرة العالج هو ميلها إلى
اختراق أنسجة المخ .ويبين فرانك
وينكلر وزمالؤه أن أ
النيبيبات الورمية
الممتدة بواسطة أ
الورام النجمية
تعزز ارتشاح الدماغ ،وتنشئ شبكة
مترابطة ،تتيح التواصل بين الخاليا
المتعددة ،كما تحمي أ
الورام من
المستح ّث بالعالج
موت الخاليا
َ
الشعاعي .وقد تم التعرف على
إ
بروتين  43المرتبط بنمو الخلية
العصبية كعامل مهم في هذه
العملية .وقد يمثل اضطراب شبكة
خاليا أ
الورام النجمية ـ باستهداف
جديدا.
عالجيا
نهجا
ً
أنيبيباتها الورمية ـ ً
ًّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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Brain tumour cells
interconnect to a functional
and resistant network
M Osswald et al
doi: 10.1038/nature16071
علم المناعة

تتبع مسار "نوتﺶ"
ُّ
في أمراض التنفﺲ
يتحكّم مسار التأشير الخلوي "نوتش"
 Notchالموجود في خاليا الشعب
الهوائية للثدييات في تمايز خاليا
أ
مهدبة،
السالف إلى خاليا إفرازية ،أو َّ
أعد كريستيان
كنوعين أساسيين .وقد َّ
أجساما مضادة للبشر والفئران،
سيبيل
ً
تستهدف جزيئين يرتبطان بمسار
"نوتش" ،هما ،JAG1 :و .JAG2وقد
توصل الفريق إلى اكتشاف مدهش،
َّ
مفاده أن تثبيط  JAG1بعد الحقن
أ
يعزز تحويل
بالجسام المضادة ِّ
مهدبة في
الخاليا إ
الفرازية إلى خاليا َّ
نموذج الفأر ،مما يدل على أن JAG1
تحول خاليا
في الخاليا
َّ
المهد أبة يعوق ُّ
أ
الجسام المضادة لها
السالف .وهذه
آثار مفيدة في نموذج الفأر المصاب
بالربو ،من خالل تحويل الخاليا
مهدبة.
المخاطية إلى خاليا َّ
Therapeutic antibodies
reveal Notch control
of transdifferentiation
in the adult lung
D Lafkas et al
doi: 10.1038/nature15715

التمثيل الغذائي .واستنزاف الخاليا
التائية التنظيمية الدهنية عبر العالج
أ
بالجسام المضادة المضادة لـ ST2
يزيد من الحساسية لالإنسولين .وعلى
الرغم من أنه لم يكن الموضوع الرئيس
لهذه الدراسة ،فإن هذه النتائج ل
تدعم دور الخاليا التائية التنظيمية
النسولين المرتبطة
الدهنية في مقاومة إ
الجراءات العالجية
بالسمنة ،أو في إ
لمجموعة عقاقير "ثيازوليدينديون" ،أو
"جليتازون" المضادة لمرض السكرى.
ويتناقض هذا مع المزاعم بأن الخاليا
التائية التنظيمية  Tregكان لها دور
مفيد وضروري في استعادة الحساسية
النسولين في نماذج الفئران
تجاه إ
البدينة ،من خالل استخدام عقار
"بيوجليتازون" المضاد لمرض السكرى.
Depletion of fat-resident Treg
cells prevents age-associated
insulin resistance
S Bapat et al
doi: 10.1038/nature16151

أحياء جزيئية

وسيلة لتحليل موقع
نيوكلييز DNase1
تقع العناصر التنظيمية في الجينوم
في مواقع الكروماتين المتاحة لنشاط
نيوكلييز " "DNase Iالهضمي .وهذه
المواقع يُطلق عليها مسمى "المواقع
شديدة الحساسية لنشاط نيوكلييز
الحمض النووي أ
الول" .وقد تم تحديد
تجمعات
أماكنها عبر الجينوم في ُّ
خلوية .وط ََّور كيجي زهاو وزمالؤه
طريقة فك تتابعات نيوكلييز الحمض
النووي ،تُسمى بيكو-سيك ،Pico-Seq
تسمح بالكشف عن هذه المواقع على
نطاق الجينوم في الخاليا المفردة.

الشكل أسفله | يتم إثراء الخاليا التائية
التنظيمية الدهنية fTregالمحمية بشكل
انتقائي في الفئران المسنة .أ ،التنميطات
المناعية الشحمية ( )AIPsللنسيج الدهني
الحشوي ( )VATمن فئران بعمر 12
أسبو ًعا (الصغار) ،و  44أسبو ًعا (المسنة)،
حيث (عدد الفئران  ،)n =10والفئران
السمينة المستحثة بالنظام الغذائي (عدد
الفئران  .)n =10يتم التعبير عن وفرة
أ
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النسولين المرتبطة بالعمر
مقاومة إ
النسولين المرتبطة
( )IRومقاومة إ
بالسمنة هما من أ
الشكال المتميزة من
ِّ
الناحية الفسيولوجية لبداية مرض
السكري في البالغين .وبينما يقود
اللتهاب المدفوع بواسطة الخاليا
البلعمية النمط المرتبط بالسمنة ،إل
النسولين المرتبطة
آليات مقاومة إ
أن ّ
بالعمر ليست معروفة .ويُظ ِْهر رونالد
إيفانز وزمالؤه أن الخاليا التائية
التنظيمية الدهنية( )fTregتتراكم في
أ
تقدم العمر،
النسجة الدهنية مع ُّ
وليس مع وجود البدانة .وقد أظهرت
الفئران التي تفتقر إلى الخاليا التائية
التنظيمية الدهنية حمايةً ضد مقاومة
النسولين المرتبطة بالعمر .ومع
إ
ذلك ..تظل عرضةً لالإصابة بمقاومة
النسولين المرتبطة بالسمنة ،وأمراض
إ

الخاليا المناعية كنسبة مئوية من الخاليا
 ،CD45.2+. ATMبالعم أ
النسجة الدهنية؛
 ،DNسلبي مزدوج .ب ،التغييرات في وفرة
الخاليا المناعية بين الجماعات المبينة،
يتم التعبير عنها كتغيير مضاعف في
عدد الخاليا لكل جرام من النسيج الدهني
الحشوي ( .)VATتمت تغذية الفئران
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DN

أيضا على تجمعات
وطبقوا الطريقة ً
َّ
من خاليا محفوظة في شمع البرافين،
تم الحصول عليها من خزعات مرضى
السرطان؛ وتمكنوا من خاللها مقارنة
المواقع شديدة الحساسية من عدد
صغير من الخاليا الورمية والسليمة.
G enome-wide detection
of DNase I hypersensitive
sites in single cells and
FFPE tissue samples
W Jin et al
doi: 10.1038/nature15740

آلية عمل الخلية التاﺋية
ّ
التنظيمية Treg
إن الخاليا التائية التنظيمية ()Treg
ّ
في حاجة إلى التعبير عن مجموعة
مستقبالت الخلية التائية،
متنوعة من
ِ
من أجل التحكم في تلك الخاليا ذاتية
التفاعل ،المسببة أ
لالمراض ،بعد
ِّ
أن نجت من النتقاء السلبي .ويبين
ألكساندر رودينسكي وزمالؤه أن تنوع
المستقبالت يعتمد على التتابع غير
ِ
للمحسن
المرمز المحفوظ ()CNS3
ّ
ِّ
 ،Foxp3الذي يعمل في مرحلة سلف
الخلية التائية التنظيمية Treg؛ لحث
مستقبل الخلية التائية
استجابة
ِ
لالإشارات منخفضة القوة.
A mechanism for expansion of
regulatory T-cell repertoire and
its role in self-tolerance
Y Feng et al
doi: 10.1038/nature16141

دور عوامل النسخ
في التعبير الجيني
يُعتقد أن مجموعات من عوامل النسخ
المحسنات تعمل بصورة
المقيدة إلى
ِّ
توافقية ،من أجل تنظيم التعبير
الجيني .فقد أجرى ألكسندر ستارك
ً
تحليال لبيان هذه الصورة على
وزمالؤه
نطاق واسع ،وبالتالي تقييم إسهامات
تنشيط أو ق َْمع أكثر من  800عامل
من عوامل نسخ ذبابة الفاكهة .ووجد
تعقيدا مما كان
الباحثون صورة أكثر
ً
متوق ًَّعا ،تتضمن العديد من عوامل
النسخ ،التي لديها مهام تنظيمية
الم َح ِّسن.
متنوعة ،وتعتمد على وظيفة ُ
Transcriptional regulators
form diverse groups
with context-dependent
regulatory functions
G Stampfel et al
doi: 10.1038/nature15545
الطبعة العربية |
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هوامش األبحاث العلمية
تنتقل إلى عالم الويب
العلماء أن يكتبوا
مشاركة مع مؤسسة تُ ِريد من ُ
يَ ِ
عقد ناشرون علميون أ َ
النترنت بشكل ُمباشر.
تعليقاتهم على الوراق البحثية على إ
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

جيفري إم .بيركِ ل

سيقوم الباحثون بتدوين ُمالحظاتهم ،وانتقاداتهم،
هل
ُ
أ
ال تن�نت ،إذا ُوجد
وتعليقاتهم عىل الوراق البحثية عىل إ
ش
أمرا ً
سهال؟ هذا
ال�نامج الذي يجعل من كتابة
ب
الحوا� ً
ي
مؤسس منظمة " "Hypothes.isيغ�
وايىلِّ ،
ما يعتقده دان ي
الهادفة إىل الربح.
ش
منصة برمجية مفتوحة
ببناء
الناشئة
وايىل
ّ
قامت �كة ي
ش
ال تن�نت ،بحيث تسمح
ضافة
ل
المصدر؛
الحوا� عىل إ
إ
ي
ستخد ي ن
م� بتحديد النصوص ،أو التعليق عىل أي صفحة
للم
ُ
إن�نتِ ،أو ملف � دي إف .ومنذ أ
ت
الحاىل،
ديسم�
من
ول
ال
ب
بي
ي
ش
مشاركات مع أك� من
أعلنت منظمة " "Hypothes.isعن
َ
النا�ين ش
 40من ش
وال�كات التقنية والمواقع العلمية ،مثل

"وايىل"  ،Wileyو"كروس ِرف"  ،CrossRefو"بلوس" ،PLOS
ي
ت
جوبي�"  ،Project Jupyterو"هاي واير"
و"بروجيكت
 ،HighWireإضافة إىل أركايف .arXiv
ن
ين
الباحث� عىل
المشاركات
تشجع هذه
وايىل ي� أن ِّ
َ
يأمل ي
ش
الحوا� والتعليقات عىل المحتوى العلمي
كتابة
البدء ن ي�
ي
أ
ت
عىل إالن�نت .ويمكن للعلماء كتابة التعليقات عىل الوراق
البحثية ،ومشاركتها بصورة علنية ،أو بصورة خاصة ،كما
ين
للمعلم� استخدام التعليقات ن ي� بناء فصول دراسية
يمكن
ن
المتحمس� إىل أنه
بعض
ويش�
قوله.
حد
عىل
تفاعلية،
ي
ي
ن� حال نجاح الفكرة ،فإن القدرة عىل التعليق عىل أ
الوراق
ي
ن
تغي� أساليب
البحثية العلمية عىل إال تن�نت قد تتسبب ي� ي
كتابها ،ومراجعتها ،ش
ون�ها.
منظمة " ،"Hypothes.isت
ال� تأسست ن ي� عام  2011ن ي�
ي

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

سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ،و ُد ِّعمت بواسطة عدة منح
خ�ية ،لديها رسالة جريئة ،هي" :إتاحة النقاش حول المعرفة
ي
ش
الحوا�
إالنسانية" ،لكن المفهوم الذي تقوم بتنفيذه ـ كتابة
ي
عىل إال تن�نت ـ قديمِ ،ق َدم شبكة إال تن�نت ذاتها ،حيث إن
فكرة السماح لقراء صفحات إال تن�نت بالتعليق عليها يعود
إىل عام 1993؛ حيث كان هناك إصدار مبكر من متصفح
إال تن�نت "موازيك"  Mosaicيحتوى عىل هذه ي ن
الم�ة ،ولكن ن ي�
نهاية المطاف تم إهمالها .وقد قامت مواقع قليلة ـ من يب�ن
المواقع الموجودة اليوم ـ بإدراج كود يسمح بكتابة التعليقات
والحوا� عىل صفحاتها بصورة ت
ش
اف�اضية ،بما ن ي� ذلك منصة
ي
"ميديَم"  ،Mediumونظام إدارة المراجع العلمية
التدوين
ْ
 ،F1000 Workspaceوموقع أ
الخبار "كوارتز"  .Quartzرغم
ش
الحوا� والتعليقات ،إل لمستخدمي هذه
ذلك ..ل تظهر
ي
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المواقع فقط .أما الخدمات أ
الُخرى ،مثل  ،A.nnotateأو
ن
المستخدم� رفع الملفات إىل
"جوجل دوكس" ،فتتطلب من
ي
خوادم حوسبة سحابية  cloud-computing servers؛ من
وح َو ٍاش ت
مش�كة عليها.
أجل إضافة تعليقات َ
ت
التيس�
تريد
ال�
الوحيدة
هي
""Hypothes.is
عت�
ي
ل تُ ب
ي
ين
المستخدم�؛ من أجل تَ ْرك تعليقات توضيحية بع� شبكة
عىل
إال ت
منافس من ش�كة ناشئة أخرى،
ح
َر
ط
فهناك
بأكملها.
نت
ن�
ِ
ْ
ش
الحوا�
تُسمى ِ"جي ْن َيس"  ،Geniusبدأت كموقع إلضافة
ي
ن
أغا� "الراب" .وقد أطلقت ش
ال�كة خدماتها ن ي�
عىل كلمات ي
إبريل  2015عىل شكل إضافات لمتصفحات الويب ،تساعد
ين
المستخدم� عىل التعليق عىل أي صفحة ويب .وعىل عكس
بـ"جي ْن َيس" ليس مفتوح
" .."Hypothes.isفالكود الخاص ِ
ال� دي إف ،كما أنها ل
المصدر ،ول تعمل خدماتها مع ملفات ب ي
تعمل مع المجتمع العلمي .وعىل الجانب العلمي ،تسمح أداة
ين
للمستخدم� بإضافة
إدارة المراجع "ريد كيوب" ReadCube
تعليقات وحواش أ
لالوراق البحثية بصيغة ب ي� دي إف ،ويتم
َ َ ٍ
استعراضها باستخدام قارئ الويب الخاص بها ،لكن بال�نامج
مسجل الملكية ،حيث إن "ريد كيوب" مملوكة شل�كة "ديجيتال
َّ
تن
"هول�برينك" ش
للن�،
ساينس" ،وهي ش�كة تديرها مجموعة
ت
ال�كة ش
أيضا حصة ن ي� ش
النا�ة لدورية .Nature
ال� تمتلك ً
ي
ن
ن
لمنصة
ع� الطبيعة مفتوحة المصدر ّ
ي� المقابل ،تَ ِ ي
 Hypothes.isأنه بإمكان أي شخص استخدامها؛ إلنشاء
ش
الحوا� الخاص به ،مثلما يمكن ألي شخص إنشاء
قارئ
ي
متصفح الويب الخاص به باستخدام التقنيات المعيارية.
أيضا ن ي� مجموعة عمل داخل "اتحاد
و" "Hypothes.isعضو ً
ت
معاي� الويب،
تضع
ال�
الهيئة
الشبكة العالمية" ،وهي
ي
ي
ش
للحوا� ،وكيفية تَ َناقُلها.
عامة
معاي�
وتعمل عىل تطوير
ي
ي
أ
تتب� كل صفحات الويب ـ ت
النها� هو أن َّن
ال� تدعم
والهدف ي
ي
أ
ش
وال�وتوكولت نفسها،
إضافة
الحوا� والتعليقات ـ الكواد ب
ي
التشعبية" ،عىل سبيل المثال؛ مما
"الروابط
مع
تفعل
كما
ُّ
يس ِّهل استخدام الوظيفة والتفاعل معها .هذا ..وقد شن�ت
ت
ال�
مجموعة العمل بالفعل مسودة
ي
المعاي� الخاصة بها ،ي
الحاىل .2016
العام
من المتوقع أن تكتمل بنهاية
ي
آلية العمل
َّ

ن
الحاىل يمتلك مستخدمو  Hypothes.isعدة خيارات
ي� الوقت ي
ش
الحوا� والتعليقات .تشمل
فيما يتعلق بإنشاء واستعراض
ي
هذه الخيارات برنامج "بوكماركليتس"  ،bookmarkletsوهو
برنامج بسيط ،يعمل ضمن نظام إالشارات المرجعية ،أو بع�
للمتصفح ،أو عن طريق إضافة ""via.hypothes.is/
إضافات ُ
لبداية أي عنوان .URL
مستخدم " "Hypothes.isصفحة ما ـ ولتكن
وعندما يفتح
ِ
لبحث علمي ،عىل سبيل المثال ـ يقوم متصفح الويب بإظهار
ش ت
المستخدم حق الوصول إليها.
ال� يمتلك هذا
كل
ِ
الحوا� ي
ي
ن
ن
مم�ة ،وتعليقات ي� مقدمة
كلمات
هيئة
عىل
ر
ه
ظ
ت
وهي
َ
ي
َ
ين
ستخدم� حينها
للم
النص ،وكأنها طبقة شفافة .ويمكن ُ
تماما كما يقوم الطالب بوضع
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ش
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ألف تعليق لما يقرب من ش
ع�ة آلف مستخدم ن ي� عام .2015
ويُذكَر أنه بعد وقوع إعصار باتريشيا ن� أكتوبر ن
الما� ،قام
ي
ي
تناول
علماء مناخ بتحديد نصوص ،وتَ ْرك تعليقات عىل مقال َ
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وايىل.
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النا�ين بجدية ب
ي
ن ي� ذلك معالجة المحتوى ،الذي ل تستطيع أنظمة إضافة
ش
الحوا� التعامل معه ،مثل أُطُر الصفحات ،والنظم
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هذا وتعمل المكتبة الرقمية "جيه ستور"  JSTORعىل
تطوير نسخة خاصة من منصة " "Hypothes.isش
لم�وعها
التعليمي مع "مؤسسة الشعر" ،وهي مؤسسة أدبية ودار
مقرها شيكاجو ن ي� ولية إلينوي .يقول أليكس همفريز ـ
شن�ّ ،
مخت�ات "جيه ستور"
مدير
ب
«يمكنك أن تنظر إلى
ن ي� نيويورك ـ إنه سيكون
ين
األمر على أنه نسيج،
المعلم� استخدام
بإمكان
يسمح لتلك التعليقات هذه النسخة ن ي� وضع
ش
الحوا� عىل القصائد ن ي�
بالتحرك ب ُِحرِّية عبر
ي
النُّ َسخ المختلفة ،دون فصولهم الدراسية .فبعد
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المستخدم ن ي� عملية
كبديل لنظام التعليقات الخاص به،
َ
مراجعة أ
ن
مولفا� ،الذي تي�أس قسم
القران ،كما يقول إيان
ي
بال�كة .ويخطط ش
التقنية ش
النا� إلضافة هذه المنصة ،كجزء
من عملية تجديد الموقع الخاص به ،وذلك كبديل عن نظام
ن
مولفا� إن منصة
الحاىل" ،ديسكس"  .Disqusيقول
ي
التعليقات ي
" "Hypothes.isآلية ،تسمح بتعليقات ش
أك� استهدافًا ،كحد
ّ
ن
السفىل من صفحة
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المر عىل أنه نسيج ،يسمح لتلك
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تصحيح

مقال "ثماني طرق لترتيب مكتبة رقمية"
ُ
لم َيذكر
ـ المنشور في قسم صندوق األدوات في عدد
ديسمبر الماضي ()Nature 527, 123–124; 2015
ـ أن برنامج "ريدكيوب"  ReadCubeيعمل على
التليفون المحمول ،إضافة إلى ِمنَ َّصتَ ي سطح
المكتب ،والويب.
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مهـن عـلـمـيـــــة

صحة عقلية يتيح فن االستغراق الذهني للعلماء فوائد
جمة ،ال تقتصر على صحتهم النفسية فحسب ص86 .

تحول جاسون لوندن ،مريض متلزمة أسبرجر ،ودراساته
نقطة ُّ
لما بعد الدكتوراة حول تأثير التوتر على الفئران ص87 .

CLAIRE WELSH/NATURE

عمــود

ِﻣﻨَــﺢ اﻟﺰﻣــﺎﻟﺔ اﻟﺠـﺎﻣﻌﻴـــﺔ
ﻫــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘـﺒــــﻞ
يحتاج باحثو ما بعد الدكتوراة إلى درجة من االستقللية؛ لتحقيق أفضل النتائج من
خلل موقعهم الوظيفي ،حسب قول فيفيان كاليير ،وجيسيكا بولكا.

هناك أبحاث علمية كثيرة ال يمكن أن تؤتي ثمارها في غياب
باحثي ما بعد الدكتوراة ..فهم يقومون أ
باالبحاث المطلوبة
ضمن منحة ما؛ للإسهام في ما يقوم به الباحث الرئيس؛
االمام ،وكذلك إصدار أ
العطاء عمله دفعة إلى أ
االوراق
إ
المقدمة للفوز
المشروعات
صياغة
في
والمساعدة
البحثية،
َّ
بالمنح .ومع ذلك ..فإن الكثير من باحثي ما بعد الدكتوراة
ينتهي بهم أ
االمر إلى القيام بأعمال ال تعود عليهم بالنفع
في تطورهم العلمي والفكري .وبالتالي يُ َبعدون عن تكوين
مشاعر انتماء تجاه برنامج بحثي ما ،وهو ما يُ َع ّد خطوة
جوهرية للنطلق نحو الخطوة التالية في حياتهم المهنية.
وقد دعا الكثيرون إلى وجوب اعتبار باحثي ما بعد

الدكتوراة موظفين؛ حتى يتمكنوا من الحصول على
تعويضات وميزات في مقابل ساعات العمل الكثيرة التي
يقومون بها ،ولكن حتى آ
االن ال يُعتبر باحث ما بعد الدكتوراة
ْ
موظفًا يقدم خدمة في مقابل أجر يحصل عليه ،برغم أن
مرحلة تدريب ما بعد الدكتوراة تُعتبر نافذة مهمة ،يتسنى
للباحث من خللها اكتساب مهارات وأفكار جديدة ،سوف
مختبر خاص به ،أو االنتقال إلى موقع
تساعده على إنشاء َ
وظيفي دائم.
وغالبا ما تلقَى هذه أ
االهداف توافقًا مع مثيلتها لدى
َ
الباحث ًالرئيس ،وكلتاهما تعضد أ
االخرى ،ولكن عندما يصبح
ُ ّ
تعثرا ،قد ينتهي
الدعم المادي محدو ًدا ،والوضع أكثر ً
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وﻇاﺋﻒ نيتشر أالحدث قوائم الوظائف والنصائح
المهنية تابعarabicedition.nature.com/jobs :

الحال بباحثي ما بعد الدكتوراة بإعانة الباحثين الرئيسين
في تَق َُّدمهم المهني ،بدون تطوير المهارات اللزمة لهم
شخصيا للتقدم في مستقبلهم المهني .وقد اتسعت
ًّ
الفجوة بين توافق أ
االهداف مع ازدياد التنافس داخل سوق
أ
وقلَّة فرص التمويل البحثي.
العمل االكاديميِ ،
لمعالجة قضية احتياجات باحثي ما بعد الدكتوراة
االدارة
للتطور المهني في الواليات المتحدة ،أصدر مكتب إ
واالعتمادات بالبيت أ
االبيض في العام الماضي بيانًا ،أَق ََّر
فيه اعتبار باحثي ما بعد الدكتوراة موظفين ومتدربين،
مؤكدا على أنه ينبغي الحفاظ على تكريس وقتهم لمتابعة
ً
أ
االنشطة الخاصة ب َتق َُّدمهم المهني .ويُ َع ّد هذا البيان
ولكن تنقصه آليات التطبيق
خطوة على الطريق الصحيحْ ،
القانونية ،حيث إن وسائل تطبيق هذه السياسة غير واضحة،
بأن باحثي
ويحمل الكثير من العلماء توقعات غير واقعية ّ
ما بعد الدكتوراة سوف يقضون ُج ّل وقتهم في العمل
الم َنح الخاصة بالباحث الرئيس ،بالرغم من
على مشروعات ِ
االعداد للخطوة المهنية التالية.
الحاجة إلى إ
الممولة بدعم باحثي ما
المؤسسات
قيام
إلى
ندعو
ونحن
ِّ
بعد الدكتوراة ،وذلك عن طريق توفير ِم َنح الزمالة الجامعية
وجد  %16فحسب من باحثي ما بعد
لهم.
وحاليا ،يُ َ
ًّ
الدكتوراة في الواليات المتحدة مدعومون بمنح تدريبية،
أو بمنح الزمالة الجامعيةّ ،أما الباقون ،فيتم دعمهم من
المقدم للباحثين الرئيسين ،الذين
خلل الدعم المادي
َّ
يعملون تحت إشرافهم .كما ندعو إلى اعتبار المهمة المؤقتة
أ
يطور خللها
البحاث ما بعد الدكتوراة مرحلة انتقاليةِّ ،
الباحث االعتماد على الذات .وستكون هذه النقلة ممكنة،
ُ
إذا تم دعم باحثي ما بعد الدكتوراة بطريقة مباشرةً ،
بدال
الم َنح للباحث الرئيس ،مثلما يحدث مع معظم
من تقديم ِ
والعلماء المعينين .أ
فاالمان المالي يساعد على تعزيز
الفنيين
ُ ّ
االستقلل الفكريِ ،وم َنح الزمالة الجامعية هي أفضل فرصة
وتقدم منح الزمالة الجامعية
لتوفير هذا الوضع لهمِّ .
المزيد من أ
االمان للباحث ،أالنها تمكِّ نه من االنتقال بها إلى
دعما
معاهد أخرى ،وكذلك تضمن لباحث ما بعد الدكتوراة ً
محدد من السنوات .وعندما يتم دعم باحث ما
ماديًّا لعدد َّ
بعد الدكتوراة عن طريق منحة الباحث الرئيس ،فإن هذه
معا لعدة سنوات.
المنح يمكن مراكمتها ً
ميزات وتحديات

من خلل خبرتنا ،ندرك أن ِم َنح الزمالة الجامعية لها الكثير
من الميزات ،مقارنةً بباقي طرق التمويل التقليدية .فعلى
سبيل المثال ..يُمكن للتدريب أن يؤدي إلى بناء الخبرة
بسهولة ،كما أن التقديم لمنح الزمالة الجامعية يوفر
الفرصة لتحديد برنامج بحثي ،وكذلك للبحث عن فريق من
تابعين ،سواء في المعهد الذي يدرسون
المستشارين ُ
الم ِ
فيه ،أم في غيره .وكل ذلك يوفر الفرصة لباحث ما بعد
الدكتوراة لخوض تجربة تتناول العناصر أ
االساسية من
المهام المطلوبة من مساعد أ
االستاذ الجامعي.
وبتوسيع المساحة لدعم باحثي ما بعد الدكتوراة من
خلل ِم َنح الزمالة الجامعية ،سيساعد ذلك هيئات التمويل
على تسجيل وتنظيم أعداد المتدربين داخل النظام عن
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ق ُْرب .وسوف تساعد عملية مراجعة استمارات التقديم
الم َنح للباحثين الذين يملكون القدرة
على ضمان وصول ِ
والرغبة ليكونوا باحثين مستقلين .وإذا كان هناك قليل من
المحتمل أن تخلق حالة من التنافس
المنح المتاحة ،فمن
َ
المحموم ،وتؤدي إلى تقليص واضح لعدد باحثي ما بعد
الدكتوراة المحتملين ،على أ
االقل داخل الواليات المتحدة.
ُ َ
عتبر منح الزمالة الجامعية ً
عمليا ،ال بد أن
بديل ًّ
لكي تُ َ
تُوفِّر لباحثي ما بعد الدكتوراة مزايا أماكن العمل ذاتها التي
يتمتع بها باحثو ما بعد الدكتوراة المدعومون بمنح ،وهذا
ليس مح َّققًا بطريقة موحدة .فعلى سبيل المثال ..يقوم
ُم َت َلقُّو منح الزمالة الجامعية في الواليات المتحدة بشراء
التأمين الصحي على نفقاتهم الخاصة .وعند انتقال إحدانا
ـ نائبة رئيس الجامعة ـ من الوظيفة الجامعية ذات الراتب
المضمون ،لتحصل على
منحة الزمالة الجامعية،
«كفاح باحثي ما
نجد أنها فقدت تأمينها
بعد الدكتوراة خارج
الصحي المكفول من
المسار المطروق
سوف يؤدي إلى توليد الجامعة ،وكان عليها
البحث عن مصدر آخر
أفكار ووسائل جديدة
لذلك .وبالرغم من أن
داخل المجال».
القانون الصادر في

كالي� كاتبة علمية مستقلة ،ومتعاقدة مع
فيفيان ي
الوط� أ
ف
مريك للرسطان ف ي� بيثيسدا بوالية
اال
المعهد
ي
ي
يم�يلند.
جيسيكا بولكا باحثة ما بعد الدكتوراة في كلية هارفارد
للطب في بوسطن بوالية ماساتشوستس.
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تم التبرع بها؛ لشحنها إلى زيمبابوي.
العاملون في مختبرات «سيدنج البز»  Seeding Labsفي ماساتشوستس يجهزون معدات مختبراتّ ،

منظمات غير هادفة إلى الربح

علمـاء في مهمـة
القطاع غير الهادف إلى الربح يزخر بفرص للباحثين الذين يسعون وراء شغفهم.
جولي جولد

عندما كانت نينا داد ِنك ـ المتخصصة في علم الجزيئات
الحيوي ـ تدرس نبات أ
االرز في ساحل العاج ،أدركت حجم
التحدي اللوجستي للقيام ببحث في البلد النامية ،وتقول
في هذا الصدد« :كنت أحاول القيام ببحث في بلد بعيد
وموردي الكواشف
بعد المحيط عن مصانع المعداتِّ ،
شهورا ،حتى نحصل على
الكيميائية .فكان علينا أن ننتظر
ً
هذه أ
االشياء».
عندما عادت داد ِنك لتستعد للدراسة الحصول على
شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد في كمبريدج بوالية
ماساتشوستس ،قادت مجموعة من زملئها الطلبة
لجمع المعدات الزائدة عن الحاجة ،بغرض إرسالها إلى
وأخيرا
المختبرات التي تحتاج إليها في البلد النامية.
ً
تحول عملها التطوعي البسيط إلى منظومة عمل غير
َّ
هادفة إلى الربح .وفي عام  ،2007أسست مختبرات
«سيدنج البز»  SeedingLabsفي بوسطن بوالية
ماساتشوستس ،حيث تقدم الشركة التدريبات العلمية
والمعدات التي تم تجديدها إلى المعاهد البحثية.
وتضيف داد ِنك في هذا الصدد« :نعمل مع شبكة كبيرة
من الشركات والمعاهد البحثية التي تتبرع لنا بفائض
المعدات لديها ،ونوزعها ـ بدورنا ـ على المختبرات التي

تحتاجها» .ومنذ إنشاء مختبرات «سيدنج البز» ،عقدت
مشاركات مع علماء في  22دولة .وفي عام  ،2015تمت
االشادة بها في دورية «فاست كومباني» Fast Company
إ
كواحدة من أكبر عشر مؤسسات ابتكارية غير هادفة إلى
الربح على مستوى العالم.
قسما
15
لحوالي
معدات
تشحن
تتوقع داد ِنك أن
ً
وتدعيما لتحقيق هدفها،
.2016
جامعيا خلل عام
ً
ًّ
فازت في العام الماضي بمنحة قيمتها  3مليين دوالر
أمريكي من الوكالة أ
االمريكية للتنمية الدولية .ولديها أربعة
خامسا في العام
موظفين بدوام كامل ،وتتوقع أن توظف ً
نظرا
الربح،
المقبل .فقد جذبها القطاع غير الهادف إلى آ ً
االخرين.
االمكانية الهائلة المتاحة داخله لمساعدة
إلى إ
وتتحدث بهذا الشأن قائلة« :إنها مشكلة ذات تأثير
اجتماعي كبير» ،وتكمل الحديث عن أحوال المختبرات
في الدول النامية ،وكيف تكافح مستخدمةً معدات وموارد
بالية وغير كافية« :إن رغبتي في حل هذه المشكلة ال
تتضمن أي هدف أال ْن أصبح غنية ،أو مشهورة».
االكبر بين أ
هذا الهدف يمثل الفارق أ
االعمال الهادفة
إلى الربح ،وغير الهادفة إلى الربح ،حيث إن المجموعات
غير الهادفة إلى الربح مدفوعة بتحقيق رسالتها أكثر من
الحاجة إلى تعزيز صافي الربح« .إنهم مهتمون بحل
المشكلت» ،حسب قول جوان كامينز ،المدير التنفيذي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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عام  2010بالواليات
المتحدة ،الخاص بإتاحة الرعاية الصحية للجميع ،قد
جعل من الرعاية الصحية أمرا متيسرا أ
للفراد ،إال أن هذا
ً
ً
المطلب يُشكل عب ًئا غير ضروري على كاهل باحثي ما بعد
الدكتوراةً .
وبدال من ذلك ..لماذا ال تُتاح لجميع باحثي ما
بعد الدكتوراة ـ ببساطة ـ طريقة للحصول على المميزات
الصحية نفسها التي يتمتع بها الخريجون ،أو العاملون
الرسميون بالجامعة؟
هذا ..ويوجد هناك تَ َح ٍّد آخر ،يتمثل في أن زيادة
عدد منح الزمالة الجامعية سوف تزيد العبء على نظام
مراجعة المنح .ونتيجة أالن منح دعم أ
االبحاث ال يمكنها
ّ
تغطية مرتبات باحثي ما بعد الدكتوراة ،فإن مثل هذا
الترتيب سوف يضع الباحثين الرئيسين في موقف غير
مستقر؛ حيث سيكون عليهم تمويل لوازم وأجهزة البحث،
ولكن سيكون هناك القليل من الحوافز لتقديمها إلى باحثي
ما بعد الدكتوراة؛ للنضمام إلى العمل في مختبرات
الباحثين الرئيسين .ولن يكون في مقدور الباحثين الرئيسين
أيضا تعيين عدد أكبر من باحثي ما بعد الدكتوراة ،حتى
ً
يتمكنوا من تغطية نفقات وظائف الفنيين ،وطاقم العلماء.
وفي حالة حصول باحثي ما بعد الدكتوراة على ق َْدر
أكبر من االستقللية ،سيفقد الباحثون الرئيسون جز ًءا من
السيطرة على أ
االمر ،ولذا ..يتوجب على الباحثين الرئيسين
إيجاد مصادر أخرى للقيام بأبحاثهم .وقد يكون لذلك أثر
طيب على العلم؛ فكفاح باحثي ما بعد الدكتوراة خارج
المسار المطروق سوف يؤدي إلى توليد أفكار ووسائل
جديدة داخل المجال .وبالنسبة إلى كل منا ،فإن حصولنا
على منحة الزمالة الجامعية قد ساعدنا على َقطْع مسار
المسيطرة على كل مختبرات
منفصل عن مساحة البحث
ِ
المكتسبة من خلل
فالخبرة
أساتذتنا المشرفين علينا.
َ
محاولة تحديد منحنى علمي جديد كان لها أكبر الفائدة
لنا ،بالرغم من أن مساراتنا المهنية قد تباعدت■ .

مهن علمية

بمؤسسة «أدجين»  Addgeneغير الهادفة إلى الربح في
كمبريدج بوالية ماساتشوستس ،حيث تدير المؤسسة
مستودع بلزميد للمجتمع البحثي.
لهذا السبب ..فإن العلماء عادة ما ينجحون ويزدهرون
في المؤسسات غير الهادفة إلى الربح ،حسبما ترى كامينز،
أ
يقدرون المعرفة والحلول .كما أن دور العلماء
وذلك النهم ِّ
في القطاع غير الهادف إلى الربح يكون متنو ًعا بمثل تنوع
أنماط المؤسسات التي تعمل في مجال تخصص العلماء،
حيث يُ ْج ِري العلماء ـ على سبيل المثال ـ أبحاثًا معملية،
أو يديرون مشروعات مجتمعية ضخمة ،أو يعملون مع
مجموعات تعمل في مجال مكافحة أ
االمراض ،أو يصبحون
متحدثين علميين في المجتمعات المهنية.
إن إيجاد نمط من المؤسسات غير هادفة إلى الربح
فهما لكيفية عمل
يتوافق مع اهتمامات الشخص يتطلب ً
المؤسسات ،وكذلك للفرص التي تقدمها .كما أن إقامة
شبكات مع المعارف والصلت ،ومع مواقع التوظيف
يست» (،)www.idealist.org
إ
االلكترونية ،مثل «أيديا ِل ْ
يمكنها أن تساعد في الحصول على هذه المعلومات ،حسب
قول داد ِنك .وهي توصي بالتحدث مع قطاع عريض من
الموظفين في المجال المنشود ،من أجل الحصول على
فكرة واضحة عن رسالة هذه المؤسسات ومهمتها ،وكذلك
الوظائف المتاحة بها ،وفرص التدريب والعمل التطوعي.
جيدا مع
يؤكد العلماء بصورة متزايدة أنهم متوافقون ً
هذا القطاع ،حيث إن عدد الحاصلين على الدكتوراة من
المنضمين إلى هذا القطاع في تزايد ،سواء أكان تخصصهم
في علوم الحياة ،أم العلوم الفيزيائية ،وذلك طبقًا للمسح
الذي تصدره مؤسسة العلوم الوطنية أ
االمريكية كل سنتين
ِ
( ،)go.nature.com/hkzsmgحيث إنه في عام ،2003
كان عدد حاملي شهادة الدكتوراة الذين يعملون في القطاع
غير الهادف إلى الربح  ،%5ثم ارتفع هذا المعدل في
عام  2013ليصبح  .%7كما أن فرص التوظيف في هذا

القطاع في تزايد ،طبقًا للمسح الذي قامت به هذا العام
شركة «نونبروفيت إتش آر»  ،NonProfitHRوهي مجموعة
أمريكية عاملة في مجال الموارد البشرية ،مقرها واشنطن،
وتعمل على خدمة هذا القطاع .ويشير المسح كذلك إلى أن
حوالي نصف المؤسسات غير الهادفة إلى الربح في الواليات
المتحدة وكندا تخطط لخلق وظائف جديدة هذا العام.
بناء على ذلك ..فإنه ينبغي على الذين يأملون في العثور
على وظيفة في القطاع غير الهادف إلى الربح ،أن تكون
لديهم خبرة تطوعية ،أو تدريبية؛
وذلك إالضفاء طابع مميز للعمل «إن الحصول على
في هذا القطاع ،وكذلك إالبعاد أي نوع من العمل
أي شكوك قد تساور الزملء الذين التطوعي أو
يفكرون في االنضمام إلى المجال .الخبرة التدريبية
فقد يشعر هؤالء الموظفون من أمر حيوي
غير العلماء العاملين في هذا ومحوري».
القطاع أن نظراءهم من العلماء
ال يستطيعون سوى استخدام أدوات المعمل ،أو التحديق
في المجهر طوال الوقت .وتوضح داد ِنك في هذا السياق
قائلة« :إن الحصول على أي نوع من العمل التطوعي ،أو
الخبرة التدريبية هو أمر حيوي ومحوري؛ فهو يوضح أنك
مؤهل لما هو أكثر من قيامك أ
باالبحاث ،وأن لديك الشغف
لمساعدة آ
االخرين».
غالبا ما
إن العلماء في المؤسسات غير الهادفة إلى الربح ً
يجدون أنفسهم وقد أصبحوا جز ًءا من المجتمع المحلي.
فقد احتاج سكان مدينة أسن بهولندا إلى المساعدة على
تحسين درجة أ
االمان لراكبي الدراجات الهوائية ،الذين
يستخدمون ممرات إحدى القنوات المائية ً
ليل ،ولذلك..
أ
االقليمية؛ لتطوير
طلبت المدينة العون من أحد االقسام إ
أ
بحوث المجتمعات المحلية .ومثل هذه االقسام البحثية
وغالبا ما تكون
بمثابة مجموعات غير هادفة إلى الربح،
ً
مرتبطة بالجامعة ،وتقدم أ
االبحاث استجابة للمشكلت
المحلية .وبمساعدة من البلديات والمتطوعين ،وجد
االقسام أن الضوء أ
الباحثون في تلك أ
االخضر يضيء
ممرات راكبي الدراجات الهوائية ،دون إزعاج مفرط للحياة
البرية بالمنطقة« .لقد كان تعاونًا بين مختلف المعنيين
بهذه المشكلة» ،حسب قول نوربيرت ستاينهاوس،
المنسق والممثل الدولي لشبكة «ليفينج نوليدج» Living
 ،Knowledgeوالقائم على تنسيق الشبكة الدولية أالقسام
تطوير بحوث المجتمعات المحلية.
المختبر
التحرر من
َ

إن الكثير من العلماء الذين يعملون في مجموعات غير
هادفة إلى الربح يتمتعون بحرية ومساحة للعمل ،يصعب
وجودها في القطاع الهادف إلى الربح ،حسب قول إيمي
دودلي ،وهي قائدة مجموعة تابعة للمختبرات في معهد
أبحاث شمال غرب المحيط الهادئ لمرض السكر ،غير
الهادف إلى الربح ،في مدينة سياتل بواشنطن .وتضيف
قائلة إن لديها مساحة حرية كبيرة داخل برنامج أ
االبحاث
الخاص بها ،وتتابع بقولها« :إنني أعتبر نفسي مديرة أعمال
مشروعي الصغير .فأنا أحدد اتجاه العمل بالمختبر،
وأحصل على التمويل ،وأحرص على توفير أ
االموال اللزمة؛
والجراء التجارب».
لدفعها للعاملين ،إ
كما تحتفظ إيمي دودلي باالنتساب إلى منصبها بقسم
علوم الجينوم بجامعة واشنطن ،حيث يبقيها على رابط
أيضا من
بزملئها ،وما يجرونه من أبحاث .كما يُ َمكِّ نها ذلك ً
حرية استخدام مكتبة الجامعة ،واالشتراك فيها ،وكذلك
يُ َمكِّ نها من التواصل مع طلبة الدراسات العليا ،الذين
في استطاعتهم العمل على أبحاث الدراسات العليا في
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مختبرها .وتقول في هذا الصدد« :إنني أستمتع بالتدريس
واالشراف داخل المختبر ،وأعتقد أنه من المهم مساعدة
إ
أ
عتبر استضافة الطلب
ت
حيث
أبحاثهم،
في
القادمة
جيال
اال
َ
ِ
جانبا آخر من مرونة العمل
َ
وم َّدهم بالتدريب في الموقع ً
«إن لم أكن مهتمة باستضافة الطلب ،لم
لديها .وتقولْ :
أكن أالفعل كل ذلك».
تُعتبر االستقللية كذلك ذات قيمة كبيرة بالنسبة إلى
كرستينا أيزنبرج ،وهي من كبار علماء معهد «إيرث ووتش»
 Earthwatchفي بوسطن .فخلل السنة الماضية ،زارت
محمية «بكايا ساميريا»  Pacaya-Samiriaالوطنية بمنطقة
أ
االمازون في بيرو مرتين ،حيث أشرفت هناك على مشروعات
معهد «إيرث ووتش» ،ومن بينها دراسة تمتد لفترة عقد من
الزمان حول تأثير تغيرات المناخ في منطقة أ
االمازون ،وتقول
في هذا الصدد« :هذا المنصب يتيح لي إحداث تأثير أكبر
بكثير في مجال العلم واالستدامة مما كنت عليه عندما
مارست التدريس في فصول الجامعة».
ُ
جوزيف جيري هو مدير قسم العلوم في معهد «بايونير
فالي اليف ساينسز»  PVSLIغير الهادف إلى الربح في
سبرينج فيلد بوالية ماساتشوستس ،كما أنه عضو هيئة
التدريس في جامعة ماساتشوستس أمهيرست .وهذا يعني
أن بإمكانه تعزيز أبحاثه المبدئية الخاصة بسرطان الثدي في
الجامعة بأبحاث تطبيقية أكثر في معهد  ،PVSLIحيث يقول
إنه بذلك يتسنى له العمل عن قرب مع المرضى ،والداعمين
للقضية ،حيث إن فرصة التفاعل المباشر مع المرضى تُعتبر
بمثابة تجربة كاشفة بالنسبة إلى جيري ،الذي يعترف بدوره
كعا ِلم أنه قد شعر بالراحة أكثر وهو داخل المختبر ،حيث
اجتماعيا ،ولكن العمل
شخصا
يوضح« :أنا ال أعتبر نفسي
ً
ًّ
مع المرضى تجربة رائعة ،حيث تعلمت الكثير عن كيفية
التواصل مع الناس بطريقة أفضل».
مع كل إيجابيات المنظمات غير الهادفة إلى الربح ،إال أنه ال
يمكن وصفها بالكمال ،فحالها حال كل أ
االعمال ،فهي سريعة
فتاريخيا ..اعتمدت تلك المؤسسات
التأثر باالقتصاد المترنح.
ًّ
على نموذج أعمال قائم على الدعم الخيري؛ فعن طريق توفر
دعم من تمويل ضخم ومنتظم ،قدمت تلك المؤسسات
خدمات ،أو منتجات لم يكن المستهلك أو العميل يدفع ً
مقابل
متأثرا باالقتصاد العالمي،
لها ،لكن هذا النموذج بدأ يضعف ً
الربح آ
االن عن طرق بديلة
وتبحث المؤسسات غير الهادفة إلى
لتأمين التمويل اللزم .فعلى سبيل المثال ..مختبرات «سيدنج
البز» لم تعد معتمدة بالكامل على الهبات ،فهي تطلب من
العميل دفع جزء من قيمة أ
االعمال التي تجريها المختبرات.
أيضا تزيد من احتمال تقدير
وتقول داد ِنك إن هذه الرسوم ً
ورفع قيمة الخدمات التي تقدمها.
وتطرح كامينز ملحوظة تفيد بأنه مع التغيرات االقتصادية
الواسعة ،هناك رغبة في اجتذاب الباحثين لمناصب داخل
مؤسسات غير هادفة إلى الربح؛ لينخرطوا في المهام
المتعلقة بجذب التمويل ،أالن هؤالء الباحثين أصحاب
خبرة واسعة في كتابة طلبات المنح .وتضيف قائلة« :إنه
أ
أناسا أكفاء في مجال التنمية».
المر صعب أن تجد ً
في النهاية ،فإن العلماء العاملين في مجموعات غير
هادفة إلى الربح يصبحون جز ًءا من مجتمع يهتم بشدة
بتحقيق أهداف تلك المنظمة .وذلك كان السبب أ
االساسي
في أن تترك أيزنبرج منصبها أ
االكاديمي في معهد «إيرث
ووتش» ،حيث إن العمل مع هيئات غير هادفة إلى الربح
ـ بالنسبة لها ـ يعني أكثر بكثير من مجرد قضاء وقت في
معا لتعزيز
الغابة أو المختبر .وهي تقول« :نحن نعمل ً
العلْم»■ .
مهمتناَ ،أال وهي ِ
جول جولد محررة قسم «وظائف ش
نيترس» .Naturejobs
ي
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أفكار حاضرة

صحة عقلية

طريقة االستغراق الذهني
يتيح فن االستغراق الذهني للعلماء فوائد جمة ،ال تقتصر على صحتهم النفسية
أيضا على أدائهم في العمل.
فحسب ،وإنما تؤثر ً
سابين لويت

عندما كان لوكيش جوشي يدرس علم أ
االحياء البنيوية
في مرحلة ما بعد الدكتوراة بجامعة كورنيل في إيثاكا
بنيويورك ،كان بعض أساتذته يسهمون في توجيه مساره
البحثي ،والبعض آ
االخر يتولون تدريبه على ممارسة
االستغراق الذهني .فعلى مدار ما يصل إلى  45دقيقة
كل صباح ،طبقًا لنصائح أساتذته وتوجيهاتهم ،كان جوشي
يجلس على سجادة في أحد أركان شقته ،ويغلق عينيه،
ويركّز على صوت أنفاسه ،أو على عمل أعضائه الداخلية
لحظة بلحظة .ويعلِّق جوشي على تلك الممارسة ً
قائل:
«ساعدني ذلك على الوصول إلى نقطة السكينة الخاصة
بي ،أو ما أسميها نقطة الثبات الروحي».
بعد ممارسة هذا الروتين الصباحي بصفة منتظمة،
وجد جوشي أنه أصبح بإمكانه أن يفكر بوضوح أكثر،
وشعر بتحسن كبير .فعلى سبيل المثال ..لم يعد َكفّاه
يتعرقان وهو يستعد للحديث في المؤتمرات .وكذلك
ّ
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دفاعيا ،إذا ما
لم يعد يشعر بالقلق ،أو يتخذ موقفًا
ًّ
قوبلت إحدى مخطوطاته بالرفض ،أو احتاجت إلى إجراء
تعديلت جوهرية .يقول جوشي« :ساعدتني تلك الممارسة
على أن أعيد النظر في جميع أ
االمور بهدوء ،وأال أتسرع
في االستجابة لمشاعري» .أما أ
االيام التي ال يمارس فيها
جوشي االستغراق الذهني ،فإنه يشعر فيها بالفارق الكبير،
وتق ّل قدرته على التركيز.
حيث ترتفع لديه معدالت القلق،
يشغل جوشي حاليا منصب نائب ِالرئيس لشؤون أ
االبحاث
ًّ
في جامعة أيرلندا الوطنية بجالواى ،وال يزال يمارس االستغراق
الذهني بصفة يومية أثناء سيره إلى مقر عمله ،حيث يقطع
يوميا مسافة كيلومتر ونصف جيئة وذهابًا .ويعتقد جوشي
ًّ
أن االستغراق الذهني يُ َع ّد من المهارات الشخصية بالغة
أ
شديدا،
تقديرا
االهمية للباحثين ،كما يحمل لتلك الممارسة
ً
ً
إلى درجة أنه قام بتنظيم مؤتمر جامعي عن هذا الموضوع
دشنت
وتحدث فيه عن أهميته .وكذلك ّ
في أكتوبر الماضيَّ ،
الجامعة سلسلة من المحاضرات إلى جانب مجموعة من
الم َج ْد َولة ،تتناول هذا الفن.
الدروس المجانية غير ُ

ما المقصود باالستغراق الذهني بالضبط؟ هو تدريب
الذهن على التركيز على اللحظة الراهنة ،وعلى التسليم
أ
الحكْم عليها .وعاد ًة ما يتم
باالفكار والمشاعر ،بدون ُ
الربط بين هذه المهارة ،وبين تدريبات اللياقة الذهنية.
وثمة وسائل ال تُحصى لممارستهاً ،
فمثل هناك طريقة
بسيطة تتمثل في تركيز االنتباه على عملية التنفس،
وإبقاء العينين ّإما مفتوحتين ،أو مغلقتين .يقول ثوبتن
إن الفكرة هنا تتمثل في تدريب الذهن على التركيز بشكل
حصري على عملية التنفس ،وإعادة التركيز إذا تَ َش َّتت
الذهن .وهناك أسلوب آخر ..يتلخص في أن يركِّز المرء
المدركات الحسية .فعلى سبيل المثال ..عندما
على
َ
يغسل شخص ما يديه ،فإنه يمكن أن يركز على شعوره
وز ِلقَة ،وكذلك على صوت
بملمس بشرته وهي مبتلة َ
الماء الجاري.
يتميز االستغراق الذهني بفائدته للباحثين ،أالنهم
االرهاق.
يستطيعون ممارسته عندما يشعرون بالضيق ،أو إ
وال يتطلب ذلك معدات ،أو ملبس خاصة ،كما ال يتطلب
مغادرة المختبر ،مثلما يحدث إذا ذهب المرء لممارسة
الع ْدو ،أو خرج لتناول القهوة ،على سبيل المثال.
رياضة َ
وقد ساعد االستغراق الذهني جوشي عندما تع َّثر طلبه
لمنحة الزمالة ،وواجه احتمال خسارته لتأشيرة السفر
الخاصة به إلى الواليات المتحدة .وقد ساعدته إجادته
لتلك المهارة ـ حسب ما يقول ـ على االحتفاظ بهدوئه،
مشرفه،
وعلى إدراك أنه يمكن أن يطلب المساعدة من ِ
الذي تَ َمكَّن من الحصول على تمويل مرحلي لجوشي؛ حتى
يتمكن من الحصول على منحة زمالة أخرى.
تشير أ
االبحاث إلى أن االستغراق الذهني يساعد على
تحسين الرفاهية الشخصية للمرء ،إضافة إلى تنمية قدرته
على إقامة علقات مع آ
االخرين .وفي تحليل إحصائي
أُجري هذا العام على  29دراسة تناولت االستغراق
الذهني ،لُوحظ أن ممارسة االستغراق الذهني بانتظام
يمكن أن تساعد على تقليل التوتر ،وتخفيف حدة القلق
واالكتئاب (B. Khoury et al. J. Psychosom. Res.
 .)78, 519–528; 2015كما أَق ََّرت حكومات بجودة هذه
الممارسة وفاعليتها.
إضافة إلى ذلك ..ففي الوقت الحالي ،شرع ِقطا َعا
وااليمان به.
الصناعة والفن في تب ِّني االستغراق الذهني ،إ
فهذه المهارة تساعد رواد أ
االعمال على تعزيز قدرتهم
التكيف والمرونة ،وفقًا لما يقوله بيتر ريد ،وهو
على ُّ
ممن يُطلق عليهم «المستثمرون الملئكيون» ،حيث كان
عاما في شركة «جوجل فينشرز» في
في السابق شريكًا ًّ
لندن ،التي تتيح لموظفيها جلسات إرشادية ،تتناول كيفية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ما زال االستغراق الذهني يُستخدم منذ فترة طويلة
في قطاع الشركات ،والقطاع التجاري ،وغيرهما .ويشير
صرح به المتحدثون في المؤتمر ـ
المصطلح ـ وفق ما َّ
إلى ما هو أعمق بكثير من مجرد تعبير رنان يندرج تحت
بند العبارات المستحدثة .وقد قام جيلونج ثوبتن ـ
وهو راهب بوذي ،ينتمي إلى التبت ،ويعمل في دير
كاجيو سامي لينج ،بالقرب من مدينة النجهولم بالمملكة
المتحدة ـ بإدارة العديد من جلسات االستغراق الذهني
أثناء المؤتمر .وهو يقول عن تلك الممارسة« :يتخوف
االشخاص في الدوائر أ
بعض أ
االكاديمية من االستغراق
أ
الذهني ،النهم يعتقدون أن ممارسته يمكن أن تمنع المرء
من التفكير ،ولكننا ال نحاول التخلص من أ
االفكار ،وإنما
ندرب عقلك ...فنحن نركِّز أنظارنا على الحاوية ،وليس
ِّ
على المحتوى».
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تطوير واستخدام تلك المهارة .تقول ماري هوكس
جرين ـ رئيس كلية بورين للفنون ،التي تقع بالقرب
من باليفوجن في أيرلندا ـ إن ممارسة االستغراق
الذهني تساعد الفنانين على َش ْحذ ملكة االبتكار
أيضا في القيام بدور
لديهم ،وترى أن ذلك يسهم ً
فعال في البحث العلمي.
أقرت مؤسسات أكاديمية أخرى منذ زمن بعيد
وقد َّ
بقيمة ممارسة االستغراق الذهني ،حيث إنه في عام
قدمت جامعة موناش
 ،2002على سبيل المثالَّ ،
في ملبورن بأستراليا دورة تدريبية لجميع طلب
كلية الطب؛ لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط
المتعلقة بدراساتهم واحتكاكهم بالمرضى .ومنذ ذلك
الحين ،صارت تلك الدورة متاحة لطلب جامعة
موناش آ
االخرين ،وللجمهور
العام ،بوصفها واحدة من
«إننا ال نحاول
أضخم الدورات المفتوحة
التخلص من
التي تطرحها الجامعة على
األفكار ،وإنما
االنترنت ،وتُعرف
ندرب عقلك .نحن شبكة إ
اختصارا بالرمز .MOOCs
ً
ِّ
نركز أنظارنا على
اعتادت طالبة الدكتوراة
الحاوية ،وليس
بينج وونج ـ التي تدرس
على المحتوى».
االدراكي في جامعة
الخلل إ
موناش ـ أن تستلقي في
فراشها كل ليلة ،وقد سيطرت عليها مشاعر القلق،
سواء بخصوص مدى تَ َمكُّ نها من الحصول على عدد
كاف من المتطوعين لتجربة إكلينيكية تجريها ،أم
بخصوص الوقت الكافي اللزم إالعداد الملخصات
المطلوبة لمؤتمر طبي .وبمجرد أن تعل ََّم ْت وونج كيف
تمارس االستغراق الذهني؛ شعرت بأنها قد صارت
أعتبر
أكثر هدو ًءا .وتصف وونج ذلك بقولها« :كنت ِ
أنفاسي بمثابة نقطة ارتكاز ،وأستغرق في نوم عميق
أيضا قد
بسهولة أكبر» .والحظت وونج أن ذاكرتها ً
تحسنت ،وبخاصة عندما كان أ
االمر يتعلق بتفاصيل
معينة ،مثل تَذَ كُّرها أالسماء مرضاها.
مع ذلك ..ال تزال هناك شكوك بشأن كفاءة مهارة
االستغراق الذهني ،وهي تعود بشكل أساسي إلى
ندرة البيانات التجريبية .وفي هذا الصدد ..تقول
يوتا توبياس ،وهي عالمة نفس اجتماعية في كلية
االدارة بجامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة :أ
«االدوات
إ
المستخدمة في قياس االستغراق الذهني مثيرة للجدل
َ
بشكل كبير» .ويرى بعض الباحثين أن القياسات التي
تمت بشأن الفائدة المرجوة من االستغراق الذهني ال
تزال حتى آ
االن غير فعالة ،وذلك يعود بصفة جزئية
إلى طبيعة تلك القياسات ،واعتمادها على التقارير
الذاتية ،إضافة إلى أنها تقيس المهارة من خلل قياس
مدى االنتباه الذي ال تجمعه صلة وثيقة بالممارسة
نفسها ،ولذا ..يقال إن تلك الطريقة ليست صالحة
للقياسً .
وبدال من محاولة قياس االستغراق الذهني
حاليا نتائج
توبياس
تجريه
الذي
البحث
نفسه ،يدرس
ًّ
التدريب على الفن ذاته.
ويأمل كل من جوشي وجيم براون ،رئيس جامعة
أيرلندا الوطنية بجالواى ،في أن تساعد سلسلة
المحاضرات التي تنظمها الجامعةُ
الباحثين على
ِ
التعرف على قيمة هذه المهارة .يقول جوشي في هذا
الصددَ « :د ُعونا نلقي بحصاة في بركة المياه ،ونشاهد
التموجات وهي تنتشر»■ .
ين
ساب� لويت صحفية حرة من مدينة دبلن.

تحــــول
نــقــطـة
ُّ

جـاســون لونـدن
تم تشخيص حالة جاسون لوندن كمتالزمة أسبرجر ،عندما
العصاب .وهو آ
كان يحضر لدرجة الدكتوراة في علم أ
الن
ِّ
جري دراسات ما بعد الدكتوراة بكلية طب روتجرز روبرت
يُ ِ
وود جونسون في نيو برونزويك بولية نيو جيرسي ،حيث
يعمل على بحث حول تأثير التوتر على الفئران ،إذ يساعد
على إظهار تصرفات تشبه تصرفات مرضى التوحد.
كيف كانت حياتك خالل مراحل المدرسة االبتدائية ،دون
خضوعك لتشخيص إكلينيكي لمرضك؟
متأخرا في مرحلة الكلم أثناء طفولتي ،ومن
كنت
لقد ُ
ً
السهل تش ُّتت تركيزي .وتم إيداعي بصفوف تعليمية خاصة؛
كثيرا من
لمساعدتي على القراءة .وقد تعرضت للسخرية ً
ولكن تَغَ َّير كل شيء في المرحلة الثانوية ،عندما
زملئيْ ،
المدرس كيفية حل معادلة جبرية ،حيث انتقلت
شرح لي
ِّ
المطولة إلى مرحلة متقدمة من علم
القسمة
حل
مرحلة
من
َّ
التفاضل والتكامل في أقل من ثلث سنوات ،وحصلت على
أعلى تقديرات صفوف الطلبة المتميزين .ولم يَظ َهر تشخيص
متلزمة أسبرجر إلى النور حتى عام  ،1994ولكني لم أسع إلى
البحث عن تشخيص المرض ،إال بعد ذلك العام.
التحقت؟
بأي كلية
َ
ّ
لقد بدأت دراستي الجامعية في عام  1995بجامعة كورنيل
في إيثاكا بنيويورك بصفوف ما قبل االلتحاق بدراسة الطب،
ً
محمل بعبء المنافسة الحامية وقتها ،وكنت
ولكني كنت
أواجه صعوبات في استكمال المقررات الدراسية ،وجاهدت
من أجل التركيز على البحث العلمي ،أكثر من التدريس.
انتقلت إلى معهد روتشستر للتكنولوجيا
وفي عام ،2000
ُ
بنيويورك ،حيث كان لدى المعهد قسم صغير لعلم أ
االحياء،
ِ ْ
وكنت أكثر
متخصص في التدريس لطلبة المرحلة الجامعيةُ ،
اسيا في تخصص علم
سعادة بذلك .فقد تلقيت ً
منهجا در ًّ
أ
االعصاب ،وكتبت ورقة بحثية عن الوظائف الحيوية المتعلقة
كثيرا لفكرة أنني استطعت الربط
باالكتئاب ،وقد تحمست ً
بين علم الكيمياء ،وعلم النفس .وفي اعتقادي ،كان هذا هو
الحدث العملي أ
االكثر إثار ًة وقتها.
هل كانت هناك صعوبة في االلتحاق ببرنامج درجة الدكتوراة؟
لدي خبرة في المجال البحثي .وفي البداية،
أجل ،فلم تكن ّ
التحقت ببرنامج درجة الماجستير بجامعة والية كاليفورنيا
ُ
عملت مع مجموعة بحثية ،ووجدت أن
بلوس أنجيليس ،ثم ُ
بَذْ ل الفئران للمجهود يزيد من إنتاج الحمض النووي الريبي
دورا لديها في النمو العصبي ،وذلك
المرسال لبروتين يلعب ً
إلى درجة مستويات مشابهة لتأثير العلجات بمضادات
وأخيرا ،التحقت ببرنامج درجة الدكتوراة في كلية
االكتئاب.
ً
الطب بجامعة تيمبل في فيلديلفيا بوالية بنسلفانيا ،حيث
عملت في أبحاث إدمان المخدرات .وأظهرنا أن االنخفاض
ُ
في مستويات السيروتينين قد يؤدي نظريًّا إلى انتكاس المرضى
الذين نجحوا في اجتياز مرحلة ما بعد االنسحاب الدوائي،
ويعيدهم إلى حالة مشابهة لمرحلة االنسحاب (D. R. Staub
.)et al. Psychoneuroendocrinology 37, 859-870; 2012
بدأت العمل في أبحاث مرض التوحد؟
كيف َ
قمت بالبحث عن
اة،
ر
الدكتو
درجة
اسة
ر
د
أنهي
كنت
ُ
عندما ُ
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وعثرت من بينهم
العلماء القائمين على أبحاث مرض التوحد.
ُ
فأرسلت إليه رسالة بريد إلكتروني،
على إيمانويل ديتشيكو بلوم؛
ُ
ُم ْب ِديًا اهتمامي بعمله ،ثم تقابلنا في اجتماع لجمعية العلوم
العصبية ،وظللنا على تواصل بعد ذلك االجتماع لمدة عامين.
ولم يقتصر نموذج فأر التوحد إاليمانويل على إظهار أعراض
انخفاض في القدرة على المخالطة االجتماعية فحسب ،بل أظهر
أيضا أعر ًاضا فسيولوجية للكتئاب ،الذي يؤثر بدوره على نسبة
ً
أردت
وقد
بالتوحد.
المصابين
اليافعين
من
%37-%30
بين
اوح
ر
تت
ُ
استخدام هذا النموذج في دراسة أجزاء أخرى من دائرة المخ.
كيف كان تأثير ِخ ْبرتك على أبحاثك؟
عانيت من االكتئاب ،مثل كثيرين من أمثالي في الطيف
ُ
التوحدي ،حيث أظهر البحث أن أ
االطفال المصابين بمرض
وجدون في مكان اللعب مع أطفال آخرين
التوحد عندما يُ َ
غير مصابين بالمرض ،فإن نسبة هرمون الكورتيزول لديهم
تقفز إلى ِن َسب عالية .فقد أردت أن أفهم الدوائر العصبية
المرتبطة بالشعور بالحزن.
ما هي أهدافك المهنية المستقبلية؟
إنني ُآمل أن أخوض مجال التدريس ،وربما أُ ْج ِري بعض
أ
أيضا .فقد حصلت على جائزة التطوير
االبحاث مع الطلب ً
أ
المهني االكاديمي والبحث المؤسسي من هيئة معاهد الصحة
أ
ولدي مستشار دراسي من الكلية .كما قضيت
الوطنية االمريكيةَّ ،
 %70من وقتي في إجراء أبحاث ،و %30منه في تعلُّم كيفية
التدريس .وال أتصور نفسي وسط التعقيدات المتعلقة بالصراع
الم َنح بجامعة بحثية ما.
حول الحصول على ِ
ما الذي دفعك إلى أن تكون معل ًِّما؟
هناك دوافع شخصية ..فلو لم أكن قد اكتسبت خبرة من
االحتكاك المباشر والتعلم الثنائي مع المعلم الذي علَّمني
ّ
نت من الحصول على درجة
حل المعادالت الجبرية ،ل ََما تمكَّ ُ
الدكتوراة آ
ولكن عندما
النمطية،
بالصور
التقيد
أكره
وأنا
ن.
اال
ْ
وصف هانز أسبرجر هذا المرض أالول مرةَ ،و َص َف هؤالء الذين
يعانون منه بوصف أ
«االساتذة الصغار الذين ال يَ ُكفُّون عن
ً
مستقل قطا ًرا ما
كنت
الحديث عن اهتماماتهم الخاصة» ..فلو ُ
مع شخص غريب عني ،فسوف أحدثه باستفاضة عن أبحاثي.
ولذلك ..هل توجد ثمة وظيفة أفضل لي ،سوى أن أقوم
بذلك بصورة رسمية؟ ■
أجرت المقابلة :فيرجينيا جوين

تم تحرير هذه المقابلة ..بغرض االختصار والوضوح.
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إعادة تشغيل النظام
الذاكرة تكسب.

يستفيق الوعي ...وهناك لمحة ضوء دقيقة
تلوح من بعيد ،تغرينا باالقتراب أكثر فأكثر.
يتسع الضوء الساطع ،حتى يغمرنا
المبهر.
بأكملنا،
ويجرنا نحو عالمه ْ
َّ
نقف في كبسولة أسطوانية ذات
حواف زرقاء ،حيث توجد أذرع
معدنية تدور ،بينما تُ ْح ِكم ربط
البراغي في أجسامنا؛ لتوصيلنا
بالكابالت الدقيقة التي
تنساب من أَ ْر ُجلنا .يتم ضبط
وضعيات رقابنا ،ثم وضعها
ّ
في مواضعها بدقة .مع صوت
التروس المزلَّقة ،ندير رؤوسنا،
ونقترب بعدسات أعيننا من
واقفين أمامنا ،يراقبان
بَ َش ِريَّ ْين
ْ
من وراء الزجاج .نحاول أن ننطق،
لكن حبالنا الصوتية لم يتم تركيبها
بعد .يخرج الصوت ك َت ْم َتمة مرحة.
هناك طرف ميكانيكي يرفع ذراعنا اليسرى،
بحيث يمكن تركيب ألواح التيتانيوم عليها،
االسالك ،ومواراتها عن أ
وطَي أ
االنظار .ننتظر بصبر
ّ
آ
ريثما تقوم االالت البطيئة بإصالح أجسادنا ،حيث
يقوم نظام التشغيل بعملية معايرة .القاعدة تحت
الب َش ِريّ ْين.
أقدامنا تدور ببطء،
لتضعنا في مواجهة َ
أحدهما طويل ونحيف ،آ
واالخر قصير وبدين .ال نقدر
على قراءة تعبيراتهما ،لكن نصفنا يظن أنهما مبهوران،
آ
قاسيا .هذا
ّ
وأما نصفنا االخر ،فيستشعر فيهما إصر ًارا ً
شيء مقلق .فقلما تختلف وحداتنا في الرأي حول مثل
هذه المسألة.
الب َش ِر ّي القصير« :النظام يعمل» ،ويضغط
يقول
على أزرار َفي لوحة المفاتيح ذات اللون أ
االزرق النيلي.
تومض عدة مؤشرات خضراء على الشاشة في الوقت
نفسه.
الب َش ِر ّي الطويل وهو يسير نحونا« :ما
يسأل َ
اسمكم؟» نحاول أن نر ّد ،لكننا ال نستطيع.
الب َش ِريّان مرتبكَ ْين« .لقد تعطَّل المترجم
يبدو َ
الب َش ِر ّي القصير بيده جهاز
اللعين مرة أخرى» .يطرق َ
غضبا .نقترب بعدسات أعيننا،
الكمبيوتر وهو يستشيط ً
الب َش ِر ّي.
ونُ ِميل رأسنا ،وكلنا لهفة لكي نرى عمل هذا َ
الب َش ِر ّي هذا ..فيسارع إلى إدارة الشاشة إلى
يالحظ أَ
بعيدا عن أعيننا؛ فنرتد على أعقابنا
الجهة االخرىً ،
شاعرين بخيبة أمل.
عائدا في اتجاهنا ،ويقول:
يسير
الب َش ِر ّي القصير ً
«ال بد أنه َيعمل آ
االن .حاول ِمن جديد».
نحن نتذكر السؤال،
NATURE.COM
الب َش ِر ّي القصير
لكن
َ
تابع المستقبليات:
يطرحه علينا مرة أخرى:
@NatureFutures
« go.nature.com/mtoodmما اسمكم؟».
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ينطلق صوتنا من مكبرات الصوت المثبتة في
ونثمن فرصة التواصل
الجدار ،قائلين« :اسمنا آي .فيِّ .
معك».
الب َش ِر ّي القصير ،وقد ثبتت عيناه على شاشة
يقول َ
الكمبيوتر« :الزيادة ثابتة ..استمر» .نرفع ذراعنا ،ما ِّدين
أصابع معدنية .نرى قوارير زجاجية كثيرة على المكتب،
دوامية .يتم
وبداخلها مواد كيميائية في حالة حركة َّ
إنشاء برامج إضافية؛ لتحليل المواد الغامضة.
الب َش ِر ّي القصير ً
قائال ،وفي صوته نبرة حذر:
يهمس َ
«زيادة كبيرة».
نسأل« :ما هو C6H4؟» وبرامجنا تبحث خالل بنوك
االذرع الميكانيكية من بنائنا آ
الذاكرة .انتهت أ
االن،
وبدأت تنطوي متوارية داخل الجدار.
الب َش ِر ّي القصير مؤك ًِّدا« :تزايُد البرمجيات
يقول َ
الب َش ِر ّي الطويل ًيدا،
أسرع مما ينبغي»؛ فيرفع َ
ويتجاهل التعليق.
الب َش ِر ّي الطويل« :ال تشغل بالك بذلك.
آيقول َ
واالن ،ما رقمك التسلسلي؟»
مسجل بالفعل
هناك خطأ ما .فنحن نرى أن َّ C6H4
أيضا .نراجع
في بنوك بياناتنا .كما أنه ُس ِّجل حديث ً
وحداتنا ،باحثين عن أخطاء ،لكن البيانات صحيحة،
وهو شيء فحصناه بالفعل .نقترب بعدسات أعيننا،
ونتفحص المواد أ
االخرى الموضوعة على المكاتب،
منش ِئين برامج جديدة؛ إالجراء تحليل.
ِ
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الب َش ِر ّي القصير ً
قائال ،وهو يشير إلى الشاشة
يهمس َ
في رعب« :انظر إلى هذا».
تعود البرامج إلينا ،وكل منها يحمل
المعلومات ذاتها .المواد الكيميائية ُسجلت
وخزنت بالفعل في ذاكرتنا.
من قبلُ ،
هذا مستحيل ،ال يمكن أن نكون قد
استطعنا اكتساب هذه المعلومات.
الب َش ِريّ ْين
نقرر أن نستفسر من َ
ِّ
حول هذه النقطة.
نسأل« :أهذا هو التشغيل
أ
االول لنا؟» وندير أرجلنا فوق
القاعدة التي نقف عليها .ينظر
الب َش ِريّان إلى بعضهما البعض
آَ
االن ،وترتسم على وجهيهما
تعبيرات ،ال نستطيع قراءتها.
نميل رأسنا ،وننتظر ر ًّدا.
الب َش ِر ّي الطويل ببطء:
يقول َ
«إنها تعرف .إنها تتذكر».
« ذلك غير ممكن .لقد محونا
ذاكرتها».
نستفسر قائلين« :نتذكر ماذا؟»
الب َش ِر ّي القصير« :البرامج تتناسخ
يقول َ
بأسرع مما ينبغي .ال بد من أن نطفئها».
يصيبنا ما قيل بالصدمة ،إذ ندرك ما يوشك أن
خارجا من الجدار،
يحدث .يمتد الطرف الميكانيكي ً
ويتقدم ملتويًا نحو جسمنا .نقول« :انتظر» .تبدأ
برامجنا في الشعور بالهلع ،فتنشئ في حالة من اليأس
الب َش ِريّ ْين
نُ َس ًخا جديدة ،وتخزنها في مكان ما ،تظن أن َ
ال يمكنهما العثور عليها فيه« .فيم أخطأنا؟».
الب َش ِر ّي الطويل« :يؤسفني هذا .لم نتوقع أن
يقول َ
تتناسخ وحداتكم بمثل هذه السرعة .سنكون مضطرين
إلى إعادة التشغيل».
أ
فتثبتنا في مواضعنا،
تمسك بنا االذرع الميكانيكيةِّ ،
وتحول ،دون قدرة جسمنا على الحركة .تبدأ في تفكيكنا
ِّ
ببطء ،فتزيل أ
االلواح وتفصل الكوابل .ترتمي ذراعنا
جانبا ،منحلَّة ،عديمة النفع.
اليمنى ً
الب َش ِر ّي القصير في حدة« :قم بمسح الذاكرة
يقول َ
يدق على طاولة الكمبيوتر.
تماما هذه المرة» ،ثم ّ
ً
صاب ناقالت برمجياتنا بالجنون آ
االن ،فتندفع خالل
تُ
رصده.
النظام،
وتتوسع بمعدل أسرع ِمن ْ
أن يتم ْ
َّ
قُبيل أن نتالشى مرة أخرى في الظالم ،نكتشف
جديدا ..نكتشف شي ًئا لم يتم تسجيله من قبل.
شي ًئا
ً
نكتشف شعورا لم ينتبنا قبل آ
االن.
ً
َْ
إنه الغضب■ .
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