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كيف تعمل مضادات ال�تئاب؟
الكشف عن هيكل البروتين الناقل للسيروتونين
« »SERTأثناء ارتباطه بنوعين من مضادات
االكتئاب يلقي الضوء على طريقة عمل هذه
أ
محتملة لعمليات
االدوية ،ويشير إلى أهداف َ
تطوير الدواء في المستقبل.
مارك جي .كارون ،وأولريك جيثر
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المستجد في طقس
التحسن
علم المناخ
ّ
ُّ
الواليات المتحدة ،والتدهور المتوقَّع له
P Egan et al

تطور ديموجرافيا إنسان ما قبل التاريخ في
أمريكا الجنوبية فيما بعد الغزو
A Goldberg et al

وآلية عمل ناقل
أحياء ﺧلوية ِب ْن َية ّ
البشري
السيروتونين
ّ
J Coleman et al

علم األعصاب دارة عصبية البصار أ
االلوان،
ّ إ
الع ِص ّي المخروطية
مبنية على مقاومة ُ
ّ
M Joesch et al

تطور تاريخ منقَّح لعلْم طبقات أ
االرض يَ ِصف
ِ
إنسان  H. floresiensesفي ليانج بوا بإندونيسيا
T Sutikna et al

فلك خريطة للتدرج الكبير لدرجة حرارة النهار
والليل لكوكب خارجي أرضي عملق
B Demory et al
فيزياء الرصد المباشر ل َت َش ُّوش الق َّص
الديناميكي في تعليق كثيف
I Peters et al
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فلك ثقب أسود ..كتلته  17مليار كتلة شمسية
في مجموعة َم َج ِّريَّة ذات نواة انتشارية
J Thomas et al
45
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علم األعصاب النطق الطبيعي يكشف خرائط
دالالت أ
االلفاظ التي تغطّي القشرة المخية للإنسان
A Huth et al
الفيزياء الﻜمية أ
االطوار الك َِّم َّية الناتجة عن
تنافس التفاعلت قصيرة المدى وطويلة المدى
في شبكية بصرية
R Landig et al

ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮﻳﺔ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺤﻴﻂ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ

ﺣﻮض

علم البيئة التدوير السريع للنيتروجين
المتفاعل في طبقة الحدود البحريّة
C Ye et al

رﺳﻮﺑﻲ

علم المناعة تطبيع البيئة يُك ِْسب فئران
المعامل الصفات المناعية للإنسان البالغ
L Beura et al
46
الجيوكيميائية

ﺗﺄﺛﻴـر الﻤطـر ﻋﻠـﻰ
الﺼﺨـور واﻷﻧﻬـار

تحليل حديث أن هطْل أ
ٌ
االمطار هو أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر في تطور القنوات النهرية
يُظ ِْهر
َ
في الجزيرة الكبيرة في هاواي ،حيث تبين تأثيره على قوة صخور القاع ،وليس على تصريف النهر،
كما هو شائع.
أليسون إم .أندرس
صفحة 37
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علم المواد استغلل التجارب الفاشلة في
التعلم �
االلي؛ من أجل اكتشاف مواد جديدة
P Raccuglia et al
المستمر لسموم
التطور
أحياء مجهرية
ّ
ّ
ب�تيريا  Bacillus thuringiensisيتغلّب على
مقاومة الحشرات
A Badran et al
علم الفيروسات بصمة مناعية بشرية
االيبوال في غينيا
فريدة لمرض فيروس إ
P Ruibal et al
الطبعة العربية |

يونيو

5 | 2016

DRAWING ON NEW RESERVES
Oil wealth fuels science ambitions

In 2015 Saudi Arabia had the largest growth of its region in the production of high-quality research
tracked by the Nature Index, propelling the country into a leading position.
Strong and fruitful collaborations with international powerhouses have been integral to the country’s
rapid rise and it now has its sights firmly set on becoming a global player in science.

Access the full report for free today at nature.com/nature-index-saudi-arabia
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افتتاحيات

الﻔﻀاء نتائج من بعثة "أكاتسوكي"
ِمن شأنها أن تشعل االهتمام مجد ًدا
بكوكب الزهرة ص9 .

ﻛيمياء فلﻜية إنتاج
سكريات في ظروف تحاكي
الفضاء ص11 .

ﺷﺨﺼيات وفاة هاري
كروتو الحاصل على جائزة
"نوبل" في الكيمياء ص13 .

ﺿوابـﻂ إنتـاج المحـاصيـل

يجب على العلماء المساعدة في توعية المن ِّ
ظ ِمين الذين يحاولون جاهدين صياغة طرق للتعامل مع الجيل القادم من المحاصيل
وراثيا.
َّ
المعدلة ًّ

تَ َج َّمع ف� باريس ف� يوم  6إبريل ف
الما� عد ٌد من النشطاء؛ لالحتجاج عىل فئة ناشئة
ي
ي
ي
أ
كث� من االحيان ،تص ِّنف الجهات المنظِّمة تلك
المعدلة ور
من المحاصيل
اثيا .ففي ي
َّ
ًّ
المحاصيل بوصفها نتاجا لـ"تقنيات إنتاج جديدة"  ،NBTsتختلف أحيانا عن أ
االصناف
ً
ً
ف
المحتج ي� ـ
بعض
تاريخيا ،ولكن
والمث�ة للجدل
اثيا "،"GM
المعدلة ور
التقليدية
ي
َّ
ِّ
ًّ
ًّ
االرض" ف� باريس ف� أ
مثل أولئك الذين انضموا إىل مظاهرة "أصدقاء أ
االسبوع ف
الثا�
ي
ي
ي
من إبريل ف
مقتنع ي ف� بهذه الحجة .إنهم يُط ِْلقون عىل النباتات الجديدة
الما� ـ يغ�
ِ
ي
اثيا".
"الكائنات الخفية
َّ
المعدلة ور ًّ
ف ي� جميع أنحاء العالم ،تسعى الجهات المنظِّمة جاهدة التخاذ قرارات بشأن طريقة
تكييف القواعد الحالية لتقنيات التعديل الور شا�؛ الستخدامها مع أ
االصناف النباتية
ي
أ
ت
الكث�ون أن آليات التنبيه
ال� تم تصميمها باستخدام االساليب المتطورة .وقد وجد ي
ي
ش
ت
المعدل
عتمد عىل تعريفات "التعديل الور يا�" ـ أو "الكائن
َّ
التنظيمية التقليدية ال� تَ ِ
وراثيا"  GMOـ لم تعد يتنطبق .وهم يتساءلون عما إذا كان من ف
الرصوري تنظيم بعض
ًّ
االنتاج الجديدة بشكل ُم ْ
طلَق ،أم ال.
محاصيل تقنيات إ
يف
الباحث� الذين هم عىل دراية
مستمرا من
إسهاما
إنها مشكلة معقدة ،تتطلب
ً
ًّ
بالعلْم الذي يقف وراء هذه التقنيات.
ِ
يف
المعدلة
االنتاج الجديدة" ،و"الكائنات الخفية
يحاول كال
المصطلح� ـ "تقنيات إ
َّ
وراثيا" ـ وضع مظلة واحدة عىل مجموعة كب�ة من أ
االساليب ،بعضها ليس تقنيات
ي
ًّ
والكث� منها يختلف بشكل ملحوظ عن تقنيات التعديل
جديدة ،وال أساليب إنتاج،
ي
المعدلة باستخدام
الور ش يا� التقليدية .ينطبق المصطلحان ـ ف ي� الغالب ـ عىل المحاصيل
َّ
يف ت
محدد ،أو إحداث
إنزيمات
لتغي� تسلسل حمض نووي َّ
ال� يمكن توجيهها ي
النيوكلي� ،ي
ف
طفرات ،أو إدخال تسلسالت جديدة ي� الجينوم .وعىل سبيل المثال ..تقع تقنية
الشه�ة لتعديل الجينات ضمن هذه الفئة ،يغ� أن مصطلح "تقنيات
"كريس�/كاس"9
ي
ب
أيضا إىل طرق إالسكات الجينات باستخدام تَ َد ُّخل الحمض
الجديدة"
االنتاج
يش� ً
إ
ي
النيوكلي� ،ت
يف
النووي
وح� لتطعيم
الري�؛ إالنشاء طفرات ،دون استخدام إنزيمات
بي
اثيا.
معدل ور
معدل ور
اثيا عىل ِجذْ ر َّ
نبات يغ� َّ
ًّ
ًّ
أحيانًا ما تضع مناقشات الجمهور والجهات التنظيمية جميع تلك التقنيات ف ي� سلة
ت
كب� .وتوجد بعض
ال� تسفر عنها يمكن أن تختلف بشكل ي
واحدة ،مع أن النباتات ي
ف
ف
الطفر ت
ال� يتم استحداثها ي� الجينوم بالفعل ي� الفصائل المتماثلة من النباتات
ات ي
ال�ية ف ي� الطبيعة .إذًا ،هل ينبغي تنظيم مثل هذه المحاصيل بالرصامة نفسها
ب
ت
ت
"كريس�-كاس"9؛ إالدراج
خد َمت فيها تقنية
ال� يتم بها
ب
ال� اس ُت ِ
تنظيم المحاصيل ي
ي
يف
قاعدت� من قواعد الحمض
تسلسالت جديدة ف ي� الجينوم؟ وماذا لو كان قد تم إدراج
النووي؟ أو  200قاعدة؟
من الواضح أن َج ْمع كل ذلك ف ي� إطار تنظيمي متماسك ،ال إفراط فيه وال تفريط
ف
يف
للقائم� بهذه المهمة،
االنتاج الجديدة" ،يمثل تحديًا
ي� تنظيم محاصيل "تقنيات إ
ف
الباحث� اغتنام كل فرصة؛ لتوعية
داف ٌع للتبسيط .كما ينبغي عىل
ي
حتما ِ
وسيكون هناك ً
يف
يشوه مهمة الرقابة.
ال
التبسيط
أن
وضمان
العملية،
المشارك� ف ي�
ِّ
أ
أ
ف
ي ِّ ف
ويب� االسلوب الذي انتهجته وزارة الزراعة االمريكية ي� الرقابة عىل المحاصيل
ش
العلْم .ويعتمد تنظيم
بعيدا عن
ي�د ً
َّ
المعدلة ور ًّ
اثيا كيف يمكن فلنظام تنظيمي أن ُ
سلطتها ف� التحك ُِّم ف� آ
االفات النباتية،
عىل
الوكالة
تلك
�
ا
اثي
ر
و
لة
المعد
المحاصيل
َّ
ًّ
ي
ي
ي
االهمية بالنسبة إىل الجيل أ
واالعشاب الضارة .وقد كان للنظام بعض أ
أ
االول من
مسببات
تلك المحاصيل ،حيث ُصمم ي
الكث� منها باستخدام عنا� وراثية من ِّ
أ
االمراض النباتية.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ف
االنتاج الجديدة"..
هذا ..يغ� أن النظام يفقد أهميته ب�عة ي� مواجهة "تقنيات إ
ففي ش
بأن نباتًا معي َنا ـ تم إنتاجه بتلك التقنيات ـ ال
أك� من  24حالة ،قضت الوكالة ّ
أ
ت
يندرج تحت نطاق اختصاصها التنظيمي ،النه ال ي�تب عىل إنتاجه استخدام آفات
المرجح أن يُ ْس ِفر عن أعشاب ضارة .وقد تكون هذه القرارات سليمة
نباتية ،وليس من َّ
علميا ،لكنها ال تستند إىل أدلة علمية قوية.
ًّ
ف
كب�ة للعلماء
حاليا ي� ذلك الهيكل التنظيمي .وهناك فرصة ي
وتعيد فالوكالة النظر ًّ
ش
�د بعض
للمشاركة ي� بناء هذا الهيكل التنظيمي ،فقد ن�ت الوكالة مسودة بيان َ َ
إبريل ف
المحتملة للتنظيم ،وأُ ِتيح للجمهور التعليق عليها ت
الما�
21
يوم
ح�
االمكانيات
إ
َ
ي
(انظر .)go.nature.com/oftgcw :كما ش َّكلَت أ
االكاديميات
َ
الوطنية للعلوم ،والهندسة ،والطب بالواليات المتحدة
«هناك مجال
لجنة لتقييم التطورات المستقبلية ف ي� مجال منتجات
لحوار صحي ﺣول
المعدلة ،ودراسة
التقنية الحيوية ،بما ف ي� ذلك المحاصيل
َّ
كيﻔية تنﻈيﻢ
أ
كيف يمكن أن تؤثر تلك التطورات عىل االطر التنظيمية.
المحاصيل».
تلﻚ
مؤثرا ،وينبغي أن يشارك
ِومن
َّ
المرجح أن يكون التقرير ً
ف
العلماء ي� المناقشات بشكل مكثف.
وال تقترص مثل هذه الفرص عىل الواليات المتحدة ،ت
اعت�نا المشاركات
إذا
فح�
ب
من المناطق أ
االخرى قائمة بشكل يغ� ش
مبا� ،إال أنها قد تكون مؤثرة .فعىل سبيل
أ
المثالً ..
تقرير طال انتظاره من المفوضية االوروبية؛ لتوجيه
بدال من التطلع إىل
الجهات المنظمة ،قامت "منظمة ٍعلوم النبات أ
االوروبية" ف ي� بروكسل بالفعل بإصدار
االنتاج الجديدة
عدة بياناتَ ،
معا ،تتعلق بتقنيات إ
وض َّمت مجموعة مواد تعليمية ً
(انظر.)go.nature.com/vcedfo :
هناك مجال لحوار صحي حول كيفية تنظيم تلك المحاصيل .فقد يؤيد البعض
آ
ف
ولك يكون
�ورة وجود مزيد من الرقابة ،وقد يريد البعض االخر تخفيف القيود .ي
مثمرا ،ينبغي أن تتوفر له المعلومات الالزمة بشكل جيد .وتقع مسؤولية
هذا ال ِّنقاش ً
ضمان ذلك عىل العلماء الذين لديهم اهتمام بهذا المجال.

دروس مستﻔـادة من
اﻹنسـان القـديـﻢ

تشير المراحل النهائية من نزاع دائر حول رفات أحد السكان
االمريكيين أ
أ
االصليين إلى ضرورة وجود قواعد أوضح ،تتحكم في
مصير هذه البقايا البشرية.
ت
ال� تعود
مص� رفات إ
شهدت العقود الماضية نشوب �اع حول ي
االنسان القديم ،ي
إىل  8,500عام مضت ،وأُط ِْلق عليه اسم "إنسان كينويك" .وها نحن عىل وشك
أ
أ
خ� من إبريل ف
الما� ،قررت حكومة
أن نشهد نهاية هذا الرصاع .ففي االسبوع اال ي
ي
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هذا الشهر افتتاحيات

الواليات المتحدة أن هذه الرفات تعود إىل إنسان أمريك من السكان أ
اال ي ف
صلي�،
ي
رفات السكان أ
مريكي�ف
اال
وبالتاىل فهي تخضع للقانون الذي يضمن استعادة
ي
أ ي
صلي� ،أ
اال ي ف
واالعمال الفنية.
وتتنافس خمس قبائل ل َن ْيل الوصاية عىل بقايا العظام .وإذا ما تمكَّ نت أي قبيلة
من إثبات تبعية "إنسان كينويك" لها؛ فسوف تحصل عىل حق إعادة دفن الرفات،
وهو أ
االمر الذي تطالب به القبائل منذ اكتشاف البقايا عىل ضفاف نهر كولومبيا
ف
ف
االنسان
بالقرب من كينوويك ي� واشنطن ي� عام  .1996ومن شأن العثور عىل إ
يف
القديم ـ كما تُط ِْلق عليه القبائل ـ أن يساعد ف� رأب الصدع ي ف
الباحث� ،والسكان
ب�
صلي� .هذا ..باالضافة إىل أن ي أ
مريكي� أ
أ
االمر بأكمله يستدعي إعادة النظر �ف
اال ي ف
يف
اال
إ
ي
ف
ف
و� عرصنا هذا ،الذي تمكِّ ننا فيه دراسة الجينومات القديمة من كشف
ي
القوان� .ي
أوا� الصلة المذهلة ي ف
ب� الشعوب التاريخية ،يتوجب علينا ّأال نتوقف بالسؤال
غ� ذلك ،بل َمن
عما إذا كان يجب دفن الرفات ،أم ي
ّ
أساس؟
أي
وعىل
ذلك،
ر
يقر
ِّ
«يُعتبر التحليل
وقد َم َّهد جينوم "إنسان كينويك" ـ الذي ن ش�
الما� ف� دورية  Natureالدولية ُ( M.الجينومي أداة فعالة
ف
ف ي� العام
ي ي
 )Rasmussen et al. Nature 523,في إعادة صياغة
455-458; 2015
المهندس� ف� الجيش أ
اال يم�ك ،التاريخ البشري».
يف
فيلق
ـ الطريق أمام
ي
ي
الذي يدير المنطقة ت
ال� ُع ش� فيها عىل الرفات ،إالعالن
أ ي
مريكي� أ
اال ي ف
يف
صلي� ،بينما قبل شن� هذه الورقة البحثية ،كانت
نَ َسبه إىل السكان اال
ف
وغ� مسموح باالطالع عليها
معروضة،
تكن
ولم
النسيان،
طي
ي
هذه العظام ي� ّ
ت
ال� تسعى للحصول عليها من أجل إعادة دفنها.
سوى للعلماء ،وللقبائل ي
ولقد أثبت الجينوم المنشور أن "إنسان كينويك" ش
أك� ارتباطًا بالشعوب
أ
أ
أ
ت
ال� أخذت منها عينات الدراسة.
االمريكية االصلية منه إىل الشعوب االخرى ي
ت
ال� نَ َس َبت "إنسان
وقد كانت تلك النتيجة أمتوقعة ،كما أنها قضت عىل النظريات أي
اال ي ف
صلي� باليابان،
كينويك" إىل الشعوب االوروبية ،أو إىل إحدى جماعات السكان
أيضا أن هناك جماعات ف ي� أمريكا الجنوبية ـ مثل قبيلة كاريتيانا،
لكن وجد الباحثون ً
ْ
ال� تعيش ف� أعماق غابات أ
االمازون ـ تبدو ش
ت
أك� ارتباطًا بإنسان كينويك من
ي
ي
أ
ف
ت
ال� تسكن منطقة
العديد من القبائل ي� أمريكا الشمالية ،مثل قبيلة االوجيبوا ،ي
البح�ات العظمى.
ي
ومن ي ف
ب� القبائل الخمس المطالبة بإعادة دفن الرفات ،ق ََّد َم أفراد القبائل
المتحالفة ضمن إطار محمية كولفيل عينات من الحمض النووي الخاص بها؛ إالجراء
نسبيا ي ف
ب�
المقارنة ،وإثبات الصلة .وقد خلصت النتائج إىل وجود صلة نسب وثيقة ًّ
ت
ال� تربطه مع
أفراد هذه القبيلة ،و"إنسان كينويك" ،لكنها صلة ال تختلف عن تلك ي
مجموعات أخرى من أمريكا الشمالية والجنوبية.
وتعطي هذه النتائج حول أصول السكان أ
اال ي ف
صلي� لمحةً حول حركة إعمار

أ
يف ت
حواىل  15,000عام ،عندما َع ب َ َ�ت جماعات
اال
ال� يرجح أنها بدأت قبل آ ي
مريكت� ،ي
عرف االن بـ"أالسكا" .وال يزال الباحثون يحاولون
من آسيا ج� يب�نج ب
ال�ي إىل ما يُ َ
عت� واحدة من ش
ت
أك� المساحات البحثية
ت
ال�
المضنية،
الطويلة
دراسة هذه الرحلة
ُ
ي ب
وتش� العينات الجينومية ـ سواء المأخوذة من
العشائر.
اثة
ر
و
علم
إثار ًة ف ي� مجال
ي
االنسان القديم ،أم ِمن المعا� ـ إىل أن تلك الرحلة لم تكن بسيطة بأي شكل
إ
كان ،فربما تضمنت استقرار موجات متعددة من ش
الب� ف ي� القارات ،وتن َّقلَت فيما
يف
السابق� لهم.
بعدُ ،م ْس َت ْو ِليةً عىل أماكن السكان
أ
أ
وستمثل عالقة "إنسان كينويك" الوراثية بالشعوب االمريكية االصيلة المعا�ة
ت
ال� تنتظر حكومة
مهما ف ي� عملية
ـ بما فيها قبيلة كولفيل ـ
عنرصا ًّ
اتخاذ القرار ي
ً
ف
قانونيا بالرفات.
المطالبة
�
الحق
لها
القبائل
أي
تحديد
الواليات المتحدة ،وهي
ًّ
ي
وستحتاج القبائل ـ من أجل إثبات أحقيتها ف ي� الحصول عىل الرفات ـ إىل إثبات
ثقافيا ،من خالل االعتماد عىل أدلة أثرية ،وجغرافية،
انتماء "إنسان كينويك" إليها
ًّ
وغ�ها من قبائل
كولفيل
قبيلة
اد
ر
أف
كان
فربما
المعضلة،
وبيولوجية .وهنا تكمن
ي
والية واشنطن أ
االربع الساعية إىل نَ ْيل حق إعادة دفن الرفات بالفعل ينتمون إىل
أيضا عىل جماعات أخرى عديدة ،ومنها
نسل "إنسان كينويك" ،لكن هذا قد ينطبق ً
بعض الجماعات ف ي� أمريكا الجنوبية .فهل من حق قبيلة مثل كاريتيانا المطالَبة
أيضا؟
بالرفات ً
ومن المحتمل أن يتمكن الباحثون من العثور عىل أشخاص ش
أك� ارتباطًا بإنسان
كينويك من أبناء القبائل (أولئك الذين لهم تاريخ ت
مش�ك من ت ف
ال�اوج ،وربما لديهم
كب�ة ف� فهم التنوع الجي�ف
عالقات ارتباط
مماثلة بإنسان كينويك) ،فهناك فجوات ي ي
ي
االمريك أ
نسان أ
غ�
صالت
وجود
عن
النووي
الحمض
تحليل
يكشف
وقد
.
صىل
اال
لالإ
ي
ي
ي
ف
ف
الما� ،ذكرت أن قبيلة كاريتيانا
العام
�
أجريت
اسة
ر
د
وجدته
ما
وهو
متوقعة،
ي
ابة غ� متوقَّعة يمع السكان أ
اال ي ف
صلي� لقارة
وقبيلة أخرى أمازونية تمتلكان صلة قر ي
ت
أس�اليا (.)P. Skoglund et al. Nature 525, 104-108; 2015
ف
عت� التحليل الجينومي أداة فعالة ي� إعادة صياغة التاريخ ش
الب�ي ،لكن
وي ُ ب
يتوجب عىل حكومة الواليات المتحدة الحذر ف
مص� الرفات .وقد ينتهي
تقرير
�
ي
أ ي
االرض ،وحينها سيشعر العلماء بحجم
االنسان القديم إىل قاع
المطاف برفات إ
ال�اعات الدائرة ي ف
أيضا بارقة أمل ف� أن تنتهي ف ف
ب� العلماء
هناك
لكن
ً
الخسارة ،أ ْ
ي
الما� ،وأن تضم أ
صلي� ،وتصبح جزءا من ف
ف
االجيال الجديدة من علماء
والسكان اال ي
ً
ي
الوراثة السكان أ
اال ي ف
صلي� ف ي� بحوثهم ،من خالل وضع خطط للتعامل مع الرفات
ش
الب�ية ،قبل أن يتم اكتشافها.
أما ف ي� الوقت الراهن ،فقد يكون موقف علم الوراثة من تحديد هوية أحفاد
غامضا ،لكن شإ�اك العلم ف ي� هذه القضية هو أفضل سبيل
"إنسان كينويك"
ً
للكشف عن تاريخ العالقات ش
الب�ية الممتد إىل آالف السنوات ،وهو ما سيعود
بالنفع عىل الجميع.

توقُّــع الـذكــاء
االصطنـاعي

ف
تقدم الذكاء االصطناعي ف ي� مجاالت الروبوت ،والحوسبة السحابية،
و� ظل ُّ
ي
ف
التغ�ات التكنولوجية المهمة،
والتصنيع الدقيق ،سوف بت�ز نقاط حرجة ي� أي من تلك ي
إن التقدم ف ي� الرؤية
حاسم
كب�ة .ويمكن القول بشكل
ِومن الممكن أن تحدث ب�عة ي
ّ
ت
الروبو� ـ ودمجهما مع الذكاء االصطناعي ـ يسمح للروبوتات بإدراك
الروبوتية والسمع
ي
وهو ما قد يؤدي إىل سيل من تطبيقات الروبوت الذكية ،بما �ف
أفضل،
بيئاتها بشكل
ي
ت
ال� ستعمل فيها الروبوتات عن ق ُْرب مع ش
الب�.
ذلك تلك ي
أ
المتشكك�ف
ف
دوما يب�
وقد كان الجدل االكاديمي حول الذكاء االصطناعي
ي
مستقطبا ً
ً
يف
يف
الحاىل عىل ف�ورة إيجاد أرض
لكن هناك إجماع ف ي� الوقت
والمستقبلي�
الحالم�ْ ،
ي
أ
ت
مش�كة ،واالتفاق عىل أن بحوث الذكاء االصطناعي سيكون لها بالغ االثر عىل المجتمع.
ف
ف
المتشكك� ي� أن هذا التطور أوشك عىل التحقق ،فيجب علينا أن نضع
وبالنسبة إىل
ي
ف ي� االعتبار أن ش�كات مثل "جوجل" ،و"تويوتا" ،و"فيسبوك" ،و"ميكروسوفت" ،ش
و�كات
تصب مليارات الدوالرات ف ي� بحوث الذكاء االصطناعي والروبوت ،وترى فيها ِآخر
أخرى ّ
لتحقيق أ
وت�ة البحوث يجب أن
ت�يع
إىل
امية
ر
ال
الجهود
فإن
ولذا..
رباح.
اال
صيحة
ي
ش
المحتملة لهذه التقنيات القوية.
اك
ال�
ضد
للحماية
آليات
تصحبها
َ
أن ستيوارت راسل ـ عا ِلم الكمبيوتر ف ي� جامعة
وإلحاقًا بهذا الموضوع ،نلحظ ّ
ف
االفراط ف� توقُّع آثار التطور ف
التق�
حول
المتشككة
كىل ،المعروف بآرائه
إ
ي
كاليفورنيا ي� يب� ي
ي
ـ مقتنع بأن الوقت قد حان لتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة .يقول راسل ،الذي
كان قوة دافعة وراء الخطاب المفتوح الذي َوق ََّعه ماسك وهوكينج" :إن هناك تقنيات
عديدة بلغت مستوى ،يمكن فيه أن تتطور ف ي� اتجاهات ضارة محتملة".
آ
ت
ال� تعمل بشكل
إذًا ،ما هي المخاطر المحتملة؟ يمكن لالالت والروبوتات ي

إن المخاوف المتعلقة بالذكاء االصطناعي ال تهدف إلى إثارة
الذعر ،فالتقدم في هذا المجال سيكون له بالغ أ
االثر على
سيصب
المجتمع ،وينبغي علينا التأكد من أن هذا التأثير
ّ
في مصلحة الجميع.
ف
ف� يناير ف
س مجموعةً من
الما�َ ،م َن َحت مؤسسةُ "تقنية المعلومات
ي
واالبتكار" ي� واشنطن دي ي
ي
ف
ف
الالمع� ـ الذين أثاروا المخاوف والهلع ي� عام  2015بشأن الذكاء االصطناعي،
نجوم العلم
ي
وما قد يعنيه هذا من فَناء لالإنسانية ـ جائز َة "الديت"  Ludditeالسنوية .وكان من ي ف
ب� أسماء
ممنوحي الجائزة ت
المخ�ع الرائد إلون ماسك ،وعا ِلم ي ف
الف�ياء ستيفن هوكينج.
ِ
ف
ف
مفتوحا ،يحث عىل القيام بأبحاث ،ووضع
الما�َ ،وقَّع كالهما خطابًا
و� يناير من العام
ً
ي
ي
أطر عمل تنظيمية وأخالقية؛ لضمان أن يعمل الذكاء االصطناعي عىل إفادة ش
الب�ية ،ولضمان
"أن تقوم أنظمة الذكاء االصطناعي الخاصة بنا بما نريدها نحن أن تفعل".
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افتتاحيات هذا الشهر

ش ف
ش
تطور نفسها؛ لتخرج عن سيطرتنا ،وقد ال تتوافق
سء أن ِّ
أفضل من الب� ي� كل ي
تجاهله ـ هو
َمصا ِلحها مع َمصا ِلحنا .إن هذا السيناريو المتطرف ـ الذي ال يمكن
ُ
أك� اهتمام
شع� ،وسيكون من الخطأ أن نتجاهل كافة هذه المخاوف.
ما يجذب ب
واال ي شك� إلحاحا ،نجد ف� ظل وجود بعض التطبيقات أ
االنية ب أ
ب� المخاطر آ
فمن ي ف
االولية
ً
ِ َّ
ي
ت
للذكاء االصطناعي ،ال� يمكنها القيام ببعض المهام بشكل أفضل من ش
الب�،
ي
اال تن�نت
الكث� من الناس أن يفتح إ
لم يتوقع ي
الجمهور
اقبة
ر
لم
الطريق
التقنيات
وغ�ه من
ُّ
ي
«في ظل تقدم الذكاء
ت
جانب
من
ـ
عشوائية
تكون
ما
ا
غالب
ال� ً
ـ ي
االصطناعي في مجاالت
وكاالت المخابرات ،وجهات إنفاذ القانون،
َّ
المرجح أن
الروبوتياتِ ،من
وهو ما يهدد مبادئ الخصوصية والحق ف ي�
وقوة تحدث تغيرات تكنولوجية
ال� قد تصبح ش
ت
انتشارا
أك�
ً
المعارضة ،ي
مهمة بسرعة كبيرة».
بمساعدة الذكاء االصطناعي.
وهناك أيضا تهديدات أ
لك� ف
اال ت
و�
من
اال
ً
إ
ي
ال� أصبحت ش
"السي ب� ّي" للمدن الذكية ،والب ف َ� التحتية ،والصناعات ت
أك� اعتما ًدا عىل
ِ
َّ ْ َ ِ
ي
ف
ت
الذكاء االصطناعي ،ش
وغ�ها
وأك�ها
طيار ،ي
ال� ي
ً
تط� بدون ّ
وضوحا يتمثل ي� الطائرات ي
من أنظمة أ
ت
ال� قد تتخذ قرارات قاتلة بمفردها.
االسلحة
الذاتية ،ي
أ
لقد بدأت الموجة االوىل من الذكاء االصطناعي تجتاح حياتنا بشكل يغ� واضح ،بد ًءا
من تقنيات التعرف عىل الصوت ،والحديث ،ومحركات البحث ،ت
ح� تصنيف الصور،
وباتت السيارات ذاتية القيادة ،والتطبيقات المرتبطة بالرعاية الصحية عىل مرمى

تغ� قطاعات واسعة من االقتصاد ،والعلوم،
البرص ،وبإمكان الموجات الالحقة أن ي ِّ
ولكن لمن؟
شك،
كب�ة بال
والمجتمع .وهذا سيقدم فوائد ي
ْ
االنظمة أ
تاريخيا ،تسببت حركة التحول إىل أ
االوتوماتيكية ف ي� المجال الزراعي والصناعي
ًّ
ف
تغ�ات مجتمعية عميقة؛ بما فيها التوسع
ي� انقراض جماعي للوظائف ،كما أ َّدت إىل ي
ف
أك� ،من خالل الوظائف
الحرصي ال�يع ،لكن خسائر الوظائف تم تعويضها بشكل ب
ال� نشأت ف� قطاعات الخدمات والتكنولوجيا الفائقة .أما آ
ت
كث�ون
اء
خ�
فيشعر
ن،
اال
ي
ب
ي
ي
بالقلق من طغيان أجهزة الذكاء االصطناعي والروبوتات؛ حيث أصبحت تقوم بالوظائف
وال� كان يعتقد أنها تفوق قدرة آ
ت
ت
االالت ،وأصبحت هناك رؤية
ُ
ال� تتطلب مهارة ،ي
ي
تخيله لمجاالت وظائف جديدة .إن شبح البطالة الجماعية
ضبابية يغ� واضحة لما يمكن آ ُّ
االن ،إىل جانب عدم المساواة عىل طول الخطوط الطبقية
حقيقيا
الدائمة ربما يكون
ًّ
والعرقية والجنسية.
إن المجتمع الذي يعتمد عىل الذكاء االصطناعي يمكن أن يستفيد من خواصه الهائلة
والم�ايدة ،لكن مع أ
واسعة النطاق ،إذا ما تمت مشاركة ش
ال�وات الناتجة ت ف
االسف ..نجد
أن أغلب تلك الفوائد مركَّز ف ي� ش
بحامىل أسهمها ،بما فيها
ال�كات ،ورأس المال الخاص
ّ
ي
نسبة  %1سيئة السمعة.
ف
جيدا،
تقابل حركةَ التقدم ف ي� التكنولوجيا
ٌ
ممولة ً
بحوث قويةَّ ،
إنه لمن الرصوري أن ِ
االصالحات السياسية واالقتصادية
تستطيع توقُّع السيناريوهات المستقبلية ،ودراسة إ
للمترصرين من تكنولوجيا آ
ال� تسمح ف
ت
االالت الحديثة بالمشاركة ف ي� المجتمع.
المتاحة ،ي
ف
وإذا كان ذلك منظور جائزة "الديت"؛ فلتستمر ي� سعيها.

االتجاه نحو كوكب الزهـرة

وكذلك أسباب دورانه حول محوره ف� اتجاه معاكس التجاه دوران كوكب أ
االرض .ويبقى
ي
السؤال :هل يحدث بَ ْرق هناك؟
يشعر العلماء المتخصصون ف ي� دراسة كوكب الزهرة بأن كوكبهم يتعرض لحالة من إاالهمال.
ال� تم تنظيمها إىل الكوكب ف� العقود أ
ت
االوىل من زمن استكشاف
ي
فرغم سلسلة الرحالت ي
الكواكب ،إال أن وكالة "ناسا" لم تقم بأي رحالت إىل هناك منذ نهاية بعثة "ماجالن" Magellan
ف
إكس�س"  Venus Expressـ الخاص
ي� عام  .1994ورغم نجاح المسبار المداري "فينوس ب
أ
ف
ف
ف
االستكشا� فيما يب� عامي ،2006
بوكالة الفضاء االوروبية ـ ي� ملء جزء من هذا الفراغ
ي
نسبيا؛ إذ لم تتجاوز ي ف
م�انيتها  220مليون يورو (أي 252
و ،2014إال أن البعثة كانت ي
صغ�ة ًّ
أمريك) .ومن ثم ،فهي لم تفلح إال ف ي� مشاهدة الكوكب من بعيد ..من المدار.
مليون دوالر
ي
ف
محركه الرئيس
ُّف
ق
تو
بعد
ُقد
ف
قد
ون
الكث�
ه
اعت�
الذي
ـ
أكاتسوك
اليابا�
المسبار
أما
ي
ب
ي
ي
ِّ
عن العمل ف ي� عام  2010ـ فقد تمكَّن بعد رحلة شاقة من دخول مدار كوكب الزهرة ،وهو
مث�ة حول الطبيعة المناخية للكوكب .وعىل إثر ذلك ..يلوح بصيص جديد من
يُظ ِْهر نتائج ي
أ
وع� الستكشاف كوكب الزهرة ِضمن خمسة ت
ف
ش
حاليا
درس
ت
حات
مق�
م�
اج
ر
إد
تم
االمل ،حيث
ُ
ي
ًّ
ت
ف
ال� تبلغ يم�انيتها
يس َكف َِري"
من أجل بعثة ِ"د ْ
 Discoveryالقادمة ـ التابعة لوكالة "ناسا" ـ ي
والمقرر إطالقها ف
الع�ينات من القرن الحاىل .ومن ت
ش
المف�ض
أوائل
�
 500مليون دوالر،
ي
َ
ي
"ف�يتاس" ( VERITASوهو اختصار السمه:
الجودة
عالية
ادارية
ر
ال
ائط
ر
الخ
أن يقوم رسام
ي
 )Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopyبدراسة
ش
"دافن�" ( DAVINCIوهو اختصار السمهDeep:
الكوكب من الفضاء؛ بينما يُ تف�ض عىل مسبار
ي
 )Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imagingأَ ْخذ
ت
ال� ستستغرق ساعة كاملة.
عينة من الغالف الجوي للكوكب أثناء عملية الهبوط إىل السطح ،ي
ت
ش
أكاتسوك
ال� تتوصل إليها بعثة
ي
ويأمل المسؤولون عن الم� فوعات أن تؤدي النتائج المبهرة ي
إىل زيادة االهتمام بالكوكب ي� الوقت المناسب لذلك.
أ
نظرا إىل كون
ويمكن َف ْهم استبعاد كوكب الزهرة من قوائم االولويات االستكشافيةً ..
دائما نقاط ارتكاز أساسية إالرسال
أهمية الحياة والقدرة
عىل المحافظة عىل استمرارها هي ً
أي بعثة كوكبية ،وأن أ
االمل الوحيد لوجود حياة عىل سطح كوكب الزهرة سيكون ف ي�
الطبقات العليا من غالفه الجوي فقط ،إال أن الكوكب ال يزال يحتفظ بنقطة رابحة ف ي�
اللعبة البحثية؛ حيث يُ ْج ِري علماء الفلك ف ي� الوقت الراهن بح ًثا حثي ًثا عن كواكب أرضية
خارجية (وهي كواكب تقع خارج المجموعة الشمسية ،يمكن الرهان بثقة عىل وجود حياة
أ
ف
و� هذا السياق ،يحمل تاريخ كوكب
نظرا إىل تشابهها مع كوكب االرض) .ي
عىل سطحهاً ،
ف
الزهرة رسالة مهمة وتحذيرية؛ فرغم توافر جميع مقومات الحياة عىل سطحه ي� البداية،
إال أن الوضع تَغَ ي� فيما بعد ،وتَ َحول الكوكب إىل كوكب جهنمي ،ف
حم� وجاف ،حسبما
َّ
َّ
ي
نعرفه اليوم .ورغم انعدام فرص وجود حياة
ب� أدغال هذا الكوكب ،إال أن َفهمنا أ
يف
ARABICEDITION.NATURE.COM
لالسباب
ْ
للتعليق على المقاالت ،اضغط
ت
حولت مسار تكوينه بهذا الشكل قد يكون
ال� َّ
ي
على المقاالت االفتتاحية بعد
مهما جدا للعثور عىل مقومات للحياة �ف
أمرا ًّ ًّ
الدخول على الرابط التالي:
ي
ً
أي مكان آخر.
go.nature.com/nqvdkp

نتائج من بعثة "أكاتسوكي"ِ ...من شأنها أن تشعل االهتمام مجد ًدا
االقرب لكوكب أ
بالجار أ
االرض.
آ أ
ت ف
المىلء
ُص ِّمم المسبار اال يىل االول ،الذي اخ�ق ي� عام  1967الغالف الجوي لكوكب الزهرة ي
تماما؛
بالس ُحب ،بحيث يطفو عىل سطح الكوكب .كان سطح كوكب الزهرة آنذاك ً
غامضا ً
ُّ
ت
"فين�ا  Venera 4 "4أن عملية
واعتقد المهندسون المسؤولون عن المسبار
السوفيي� ي
ي
الهبوط قد تتم ف ي� محيط واسع عىل سطحه .وانطلق خيال ُك ّتاب أعمال الخيال العلمي
ونظرا
نحو وجود مستنقعات استوائية ،أو غابات ،أو عوالم مائية تحت هذه
السحبً .
ب� كتلة كوكب الزهرة ،وكثافته ،وتركيبته من جانب ،وكوكب أ
الكب� ي ف
االرض من
إىل التشابه ي
أ
جانب آخرً ،
فضال عن كونه أقرب الكواكب إلينا؛ بدا االمر بمثابة رهان مضمون إالمكانية
اكتشاف حياة عىل سطحه ،بل وإمكانية استعماره من ِق َبل ش
الب�.
فين�ا  4تحطَّم قبل أن يصل إىل سطح الكوكب .وكشفت القراءات
هذا ..إال أن مسبار ي
المساب� ت
تعرض المسبار
عن
ًا،
ق
الح
إرسالها
تم
ال�
من
وكذلك
هبوطه،
المسجلة من عملية
َّ
ُّ
ي ي
لمستوى ضغط بالغ االرتفاع ،ودرجات حرارة حارقة ،ت
اق�بت من  500درجة مئوية ،إىل
ف
ثا� أكسيد الكربون .وعىل الرغم من أن
جانب غالف جوي يتكون بنسبة أ  %95من غاز ي
كث� من المحيطات،
كث�ا ،وربما احتوى ً
أيضا عىل ي
كوكب الزهرة كان يشبه كوكب االرض ي ً
تحول بفعل أثر االحتباس الحراري الجامح إىل حفرة من الجحيم؛ ال تصلح ـ فيما
إال أنه َّ
يبدو ـ أالي شخص أن ف
يق� فيها إجازته ف ي� أي وقت قريب.
ي
أك� أ
ساعدت الطبيعة المعادية للحياة عىل كوكب الزهرة ـ وهو ش
االجرام السماوية
سطو ًعا ،باستثناء الشمس والقمر ـ ف ي� تحويل اهتمام ش
الب�ية نحو كوكب المريخ ،وهو
لالرض .لم يكن الكوكب أ
ثا� أقرب الكواكب أ
ف
ش
االحمر مجرد مرشح يصلح أك� الستضافة
ي
أ
أيضا .فلم يكن من الممكن
قاعدة خارجية من كوكب االرض ،وإنما كان استكشافه أسهل ً
المكونة
السحب
من
كثيفة
رصد سطح كوكب الزهرة من الفضاء ،ف ي� ظل وجود طبقات
َّ
ف
ف
حاليا
مركبت�
الك�يتيك ،سوى باستخدام جهاز رادار .وبينما تقوم
ي
ي
من حمض ب
متجولت� ًّ
باستكشاف كوكب المريخ ،ومن المتوقع أن ينضم إليهما المزيد ف ي� وقت قريب ،يجب
المساب� المصممة للهبوط عىل سطح كوكب الزهرة قادرة عىل التعايش ف ي� بيئته
أن تكون
ي
الم ِذيبة للمعادن.
ُ لذا ..ف�غم كونه الكوكب أ
استكشافيا ،فال يُعرف عن
مسبارا
االول الذي يستقبل
ب
ً
ًّ
ح� آ
كوكب الزهرة ت
االن سوى القليل .يحتوي غالفه الجوي عىل مادة غامضة ،تم رصدها
لقدرتها عىل امتصاص أ
االشعة فوق البنفسجية ،لكنها ال تزال مجهولة الهوية .كما لم
ت
ال� يتم من خاللها إعادة تكوين سطح الكوكب ـ وهو
يتفق العلماء بعد حول الطريقة ي
آلية هبوب الرياح العاتية عليه ـ
وتظل
اكينه.
ر
ب
نشاط
نسبيا ـ أو مدى
ّ
حديث التكوينًّ ،
الكيلوم�ات ف
ت
ت
يستع� َف ْهمه،
ا
�
ـ
الواحدة
الساعة
�
من
مئات
عدة
ال� تبلغ �عتها
ي
ي
ي
ًّ
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أﺿــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤـﺎث

مقتطفـات من ا دبيات العلميـة

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ

محير من
عثر علماء الفلك على نوع Ä
المجرات
المجرات الصغيرة .تشكلت
ّ
ّ
القزمة من المادة المظلمة في بداية
نشأة الكون ،ولم يكتشف العلماء منها
سوى أعداد قليلةَ .د َر َس ياشار هيزافيه
من جامعة ستانفورد بوية كاليفورنيا
صورا عالية الدقة ،التقطتها
وزمؤه ً
مصفوفة مرصد أتاكاما الملÄيمترية/
تحت الملÄيمترية الكبيرة )مرصد ألما(
مجرة تعمل
في شيلي .ووجد الفريق ّ
كالعدسة ،فهي تحني الضوء القادم
مجرة أخرى أبعد بواسطة الجاذبية؛
من ّ
ليظهر على شكل حلقة من الهات في
الصور .حظ الفريق وجود "بقعة"
إضافية على تلك الهات ،بسبب
مجرة قزمة أخرى غير مرئية تدور حول
³
المجرة التي لها تأثير العدسة.
³
ويقول المؤلفون إن مرصد "ألما"
يستطيع استكشاف المزيد من
المجرات القزمة المظلمة ،التي من
ّ
تعزز النماذج الحالية
شأنها أن Ä
للمادة المظلمة.
;Astrophys. J. In the press
preprint at http://arxiv.org/
)abs/1601.01388(2016
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ

أﻓﺨﺎخ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
كشفت دراسة في البرية باستخدام
الكاميرات الحساسة للحركة أن
المراعي والسهول الفيضية هي موطن

ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ

ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﺒﻌﻮض
أظهر َر ْصد بالفيديو أن البعوض يمضي أغلب الوقت بالقرب
من رأس الشخص النائم تحت الناموسية في الليل.

ولكن
البعوض
حمل
ُ
َ
يَ ِ
العديد من امراض البشريةْ ،
ميدانيا .فقد استخدم ديفيد تاورز وزمؤه
استه
ر
د
تصعب
¢
في جامعة وارويك في مدينة كوفنتري في المملكة المتحدة
خلفية ضوئية من 
اشعة تحت الحمراء ،عن طريق دايود
ضوئي؛ لجعل البعوض مر ¢ئيا في الفيديوَ .ص ³ور الباحثون
الحشرات باستخدام كاميرتين أثناء الليل حول ناموسية
في مختبر ميداني في تنزانيا .وط َ³ور الفريق خوارزميات
للمجتمعات 
اكثر تنو ًعا من الثدييات
في شمالي بتسوانا.
وح ³للَت ليندسي ريتش من الجامعة
َ
والمعهد التقني بوية فيرجينيا في
بكسبرج وزمؤها أكثر من ثمانية
آف صورة ربعة وأربعين نو ًعا من
الثدييات ،التقطتها فخاخ كاميرات
في أكثر من مئتي موقع عبر دلتا
أوكافانجو في بتسوانا في الفترة بين
شهري فبراير ويوليو من عام 2015
)في الصورة ،أنثي القط 
انمر
 .(Leptailurus servalط َ³ور أعضاء
الفريق نماذج؛ لتقدير التوزيعات
المكانية للثدييات؛ واكتشفوا زيادة
التنوع بزيادة التوغل داخل المناطق
انواع 
المحمية .ولُوحظ أن 
اكبر
ّ
ِ Ù

واكلة للعشب هي أكثر انواع
حجما
ً
تواجدا من غيرها في تلك المناطق،
ً
ّأما تنوعات الحيوانات متوسطة

ل َت َت ºبع أفراد البعوض؛ فوجدوا أن تلك الحشرات ك ³ثفت
المستلقي
جهودها حول قبة الشبكة فوق رأس الشخص
ِ
تحتها )مسارات البعوض في الخطوط الملونة في الصورة(.
وكان البعوض ـ الذي ينقل فيروس غرب النيل )Culex
 (quinquefasciatusـ أكثر نشاطًا من البعوضة )Anopheles
 (gambiaeالحاملة للمريا البشرية.
وهذه الطريقة قد تساعد على تحسين َف ْهم أثر سلوك
البعوض على نقله 
امراض.
)J. R. Soc. Interface 13, 20150974 (2016

الحجم ،فكانت أكثر في المناطق
غير المحمية .ويذكر الباحثون أن
أساليبهم قد تكون فعالة في َج ْمع
بيانات؛ للحفاظ على مجتمعات

احياء البرية.
J. Appl. Ecol. http://doi.org/
)bfqr (2016
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻤ ِﺴﻨﱡ ﻮن
ﻟﻤﺎذا ُﻳﺼﺎب ُ
ﻛﺜﻴﺮا؟
ﺑﺎﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ً
إن تقليص رد الفعل الناتج عن أحد
ّ
أنواع الخيا المناعية قد يسهم
انفلونزا عند كبار السن.
في عج Ü
فالغالبية العظمى من الوفيات
بانفلونزا تحدث
اصابة Ü
الناتجة عن Ü
لكبار السن .ولمعرفة 
اسباب التي

تجعلهم أكثر عرضة لÜصابة بالمرض،
عقدت أكيكو إيواساكي ـ بكلية الطب
بجامعة ييل في نيو هيفن بوية
كونيتيكت ـ وزمؤها مقارنةً بين كرات
الدم البيضاء من متطوعين أصحاء
في العشرينات من العمر ،وأخرى
من أشخاص فوق الخامسة والستين
من العمر .وعند إصابتها بفيروس
انفلونزا ،أنتجت الخيا في المجموعة
Ü
المسنة مستويات أقل من البروتينات
المقاومة للفيروس ،المعروفة
ِ
بـ"إنترفيرونات" النمط 
اول.
وقد نتج عن تعطيل الجينين
 ،Mavsو Tlr7في الفئران ،اللذين
يسهمان في تنشيط استجابات
أن أصبحت الفئران أكثر
Ü
انترفيرونْ ،
بانفلونزا والعدوى
عرضة لÜصابة Ü
ولكن َحذْ ف
البكتيرية في الرئةّ ،
الجي َنين  ،Casp1و Casp11اللذين
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اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻣﺠﺮة ﻗﺰﻣﺔ
ﱠ
ﺗﺘﺮك ﺑﻘﻌﺔ

أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

يساعدان على تنشيط خيا مناعية
تُسمى "الخيا المتعادلة" أس َهم
في حماية الفئران .ويشير الباحثان
إلى أن خفض استجابات التهابية
لهذه الخيا قد يكون طريقة لعج
انفلونزا في البالغين المسنين.
Ü
)Science 352, 463–466 (2016
أﺣﻴﺎء ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ

اﻷﺣﻴـﺎء اﻟـﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣﻌﺎء ﺗﺸﻜﱢﻞ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

SCI. TRANSL. MED.

قد تتسبب البكتيريا التي تعيش في

امعاء ـ والتي تثبط التطور المناعي ـ

في إصابة اطفال بأمراض مناعية ذاتية.
وتنتج بكتيريا Escherichia coli
عديد السكاريد الشحمي السطحي
) ،(LPSالذي يساعد الخيا
المناعية على النضوج .فقد َد َر َس
رامنيك زافيير ـ من كلية الطب
بجامعة هارفارد في بوسطن بوية
ماساتشوستس ـ وفريقه 
احياء
الدقيقة التي تعيش في 
امعاء،
اكلينيكي لما يزيد على
والتاريخ Ü
مئتي طفل من دول مختلفة ،تتراوح
أعمارهم ما بين حديثي الودة،
وثثة أعوام.
احتوت أمعاء 
اطفال الفنلنديين ـ
تعدت ِن َسب إصابتهم بأمراض
الذين ³
مناعية ذاتية نسب 
اطفال الروس
ِ َ
ـ على مستويات أعلى من فصائل
العصوانيات ،بالمقارنة ببكتيريا
 ،E. coliأما 
اطفال الروس ،فقد
احتوت أمعاؤهم على مستويات أعلى
من بكتيريا  .E. coliوفي خيا الدم
المستزرعة ،يثبط
البيضاء البشرية
َ
عديد السكاريد الشحمي السطحي
الذي تنتجه بكتيريا Bacteroides
 doreiالمح Äفزات المطلوبة لدعم
تطور الجهاز المناعي.
º
قد يحتاج الجسم في وقت مبكر
من العمر إلى بعض أنواع عديد
السكاريد الشحمي السطحي المحفزة
للمناعة؛ لتعليم الجهاز المناعي أن
يتعرف على الجزيئات الغريبة على
نحو أَ َد ّق.
Cell http://dx.doi.
org/10.1016/j.cell.2016.04.007
)(2016
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

َ
وﺣﺎﻓ ْﻆ
ِ
اﻟﻌﺎﻟﻢ،
َأ ْﻃ ِﻌﻢ
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺠﺎر
إذا تَ َح ³ول سكان الكوكب في جميع
أنحاء العالم في عام  2050ـ الذين
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تشير التقديرات إلى أن تعدادهم
سوف يبلغ  9.7مليار نسمة ـ إلى
النظم الغذائية النباتية؛ فإنهم قد
يستطيعون تأمين الغذاء نفسهم،
دون َقطْع المزيد من 
اشجار.
ابتكر كارل هاينز إرب وزمؤه ـ من
نموذجا
جامعة كجنفورت في فيينا ـ
ً
للنظام الزراعي العالمي ،يتنبأ فيه
اعوام 
بالوضع خل 
اربعة والثثين
القادمة ،بنا ًء على توقعات لكميات
المحاصيل التي ينتجها الهكتار الواحد،
ومقدار التوسع في 
اراضي الزراعية،
وجودة تربية الماشية ،والتغيرات
في النظام الغذائي البشري ،إضافة
إلى متغيرات أخرى .ويرى الفريق
أنه بافتراض حدوث زيادة هائلة في
الر ْعي،
المحاصيل الزراعية ،ومع تكثيف ³
قد تبقى النظم الغذائية على حالها،
بدون إزالة الغابات .ومع هذا ..فإن
التحول إلى النظام الغذائي النباتي
البحت ،أو النباتي في معظمه ،قد
يتيح التوسع بقدر كاف في المحاصيل
المزروعة عضويا في 
اراضي التي
¢
ستخدم سابقًا في الرعي ،بدون
كانت تُ َ
الحاجة إلى زيادة المحاصيل.
وسيكون من الضروري زيادة
انتاج
التجارة بين المناطق ذات Ü
العالي للغذاء ،والمناطق شديدة
أي من
الطلب للغذاء؛ Üتاحة تحقيق æ
هذه السيناريوهات.
Nature Commun. 7, 11382
)(2016
أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ

ﺟﺰيء ﻳﺬﻳﺐ
اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول
السح القادم الذي
قد يكون
ُ
سيستخدم لعج أمراض القلب
ُ
حاليا لزيادة قابلية
مرك ً³با ،ويُستخدم ¢
الدواء للذوبان.
في حالة تصلºب الشرايين ،تتجمع
لويحات تحتوي على كريستات
الكوليسترول؛ لتسد 
اوعية الدموية.

وقد اختبر إيكي تز وزمؤه ـ في
مستشفى بون الجامعي في ألمانيا ـ
مرك ً³با يُدعى )-2هيدروكسي بروبيل-
بيتا -سيكلودكسترين( ،وهو يزيد من
قابلية الكوليسترول للذوبان؛ لمعرفة ما
إذا كان يمكنه تخفيض اللويحات ،أم
 .ووجد الباحثون أن نسبة اللويحات
تقلصت في الفئران المصابة بتصلب
الشرايين ،التي تناولت السيكلودكسترين
)على اليسار صورة للوعاء الدموي،
وكريستات الكوليسترول باللون
ابيض( ،مقارنة بنسبتها في 

اوعية
الدموية للفئران غير المعالَجة )في
الصورة على اليمين(.
وقد ارتبط الدواء مع كريستات
الكوليسترول وأذابها ،كما أنه زاد
من عمليات أيض الكوليسترول في
خيا مناعية تُدعى "الخيا البلعمية
الكبيرة" ،التي عاد ًة ما تسهم في
تصلب الشرايين عن طريق إحداث
التهابات ،ك ََر ّد ِف ْعل للنسب الزائدة
للكوليسترول .وأعاد السيكلودكسترين
برمجة الخيا في اللويحات؛
مؤديًا إلى زيادة في معدت نقل
بعيدا عن
الكوليسترول المذاب ً
اللويحات ،والحد من التهابات
الضارة .وقد شوهدت تأثيرات مماثلة
عينات بشرية للويحات ُعولجت
في Ä
بالمرك³ب المذكور.
Sci. Transl. Med. 8, 333ra50
)(2016
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب

ﻗﺪ َﻳ ْﺒ َﻘﻰ اﻟﻤﺦ
ﻣﻨﺘﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ
ً
تفسر الفروق في نشاط المخ بين
قد
ايمن 
فصيه  Ä
سبب عدم قدرة
يسر
وا
 َ
ْ ³
احيان ـ على
اشخاص ـ في أغلب
جيدا في البيئات الجديدة.
النوم ً
التقطت يوكا ساساكي وزمؤها
ـ من جامعة براون في مدينة
صورا
ـ
بروفيدنس بوية رود أيند
ً
شخاص أثناء نومهم في بيئات غير

مألوفة لهم ،وقاس الفريق نشاط
مصاحبة
الموجة البطيئة ،وهي إشارة
ِ
لمرحلة نوم حركة العين غير
السريعة " ."NREMفي أول الليل،
الفريق َض ْعف نشاط الجزء
وجد
ُ

ايسر من المخ بالمقارنة بنشاط

النصف ايمن ،وهو التأثير الذي
تشى في الليالي التالية .كما اكتشف
أيضا أنه بتشغيل أصوات
الباحثون ً
بالقرب من 
اذن اليمنى )يعالجها
فص المخ 
ايسر(؛ أ ³دى ذلك إلى
تنشيط المخ بقدر أكبر ،بالمقارنة
بالفعل ذاته بالقرب من 
اذن
اليسرى ،ولذا ..كان 
لذن اليمنى
تأثير أشد في إيقاظ الشخص النائم.
يفترض المؤلفون أن عدم
استغراق أحد ف َ³صي المخ في النوم
العميق قد يرجع إلى حاجته إلى
البقاء يَ ِقظًا في البيئات الجديدة.
Curr. Biol. http://dx.doi.
org/10.1016/j.cub.2016.02.063
)(2016
ﻛﻴﻤﻴﺎء ﻓﻠﻜﻴﺔ

إﻧﺘﺎج ﺳﻜﺮﻳﺎت ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﻔﻀﺎء
أساسيا موجو ًدا
ك َ³ون العلما ُء جزيء سكر
¢
في الحمض النووي ،تحت ظروف
بالمذَ ن³بات.
مشابهة لتلك المحيطة ُ
ويشكÄل جزيء الريبوز العمود الفقري
لكل من الحمض النووي ،والحمض
النووي الريبي ،لكن ما زال مصدره
ً
مجهو .وقد حاكى العا ِلمان كورني
ميينرت ،ويوي مييرهينريتش من
جامعة نيس سوفيا أنتيبوليس في
فرنسا وفريقهما الظروف الجوية
ُلمذَ ن³ب صناعي ،عن طريق تكثيف
مياه وميثانول وأمونيا في غرفة مفرغة
عند درجة حرارة  195درجة مئوية
تحت الصفر .و ُع Äر َضت المادة لÜشعاع
بواسطة الضوء فوق البنفسجي؛
المذَ ن³بات.
تكون الثلوج على ُ
لمحاكاة º
واحتوت البقايا التي تكونت بعد تدفئة
المادة عند درجة حرارة الغرفة على سكر
الريبوز ،من ضمن سكريات أخرى في
كميات ،وليس مجرد آثار.
المذَ ن³بات
أن
ويشير الباحثون إلى
ُ
والنيازك هي مصدر الجزيئات
العضوية ،التي جعلت الحياة على
سطح 
ارض ممكنة.
)Science 352, 208–212 (2016
ARABICEDITION.NATURE.COM
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ﻳﻮﻣـﺎ
ﺛﻼﺛـﻮن
ً

مـوجــــز ا خــبـــــار

أﺣﺪاث

أﺟﻨﺪة اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ

ذكرت أكاديميات علمية على مستوى
العالم للزعماء الدوليين ـ قبل مؤتمر
مجموعة الدول الصناعية السبع ،الذي
ُعقد في اليابان في مايو الماضي ـ
إن مجات معينة ،مثل علوم المخ،
والقدرة على مواجهة الكوارث ،ورعاية
العلماء الصغار ،هي مجات في حاجة
ماسة إلى جهود دولية موحدة .وتم Äثل
³
البيانات التي تَ َلق³اها رئيس الوزراء
الياباني شينزو أبي في التاسع عشر من
إبريل الماضي آراء أكاديميات علمية
من ثث عشرة دولة ،بما فيها الدول
واكاديمة 
السبع الصناعية 
افريقية
للعلوم .وترى 
اكاديميات أن حجم

الخسائر الواقعة على الصحة واوضاع
اقتصادية بسب أمراض المخ ،وحجم

اضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية،
جيدا ،بحيث
مدربين ً
والحاجة إلى علماء ³
يستطيعون إشراك الجمهور في العلم،
هي مجات ذات اهتمام عالمي.

ﻓﻴﺮوس "زﻳﻜﺎ"

أعلنت المراكز 
امريكية للتحكم
في 
امراض والوقاية منها ""CDC
أن فيروس "زيكا" ـ الذي ينتقل عبر
يسبب مرض صغر حجم
البعوض ـ Ä
الرأس ،حيث تُولَد المواليد برؤوس
باضافة
صغيرة على نحو غير طبيعيÜ ،
إلى عيوب أخرى في مخ المولود .وقد
| 12

ﻳﻮﻧﻴﻮ

| 2016

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

)NASA/ESA/A. PARKER (SOUTHWEST RES. INST.

ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺮﻳﺦ

أعلنت شركة "سبيس إكس" في هاوثورن
بوية كاليفورنيا في السابع والعشرين
من إبريل الماضي عن ِن ³يتها إرسال مركبة
فضائية بدون طاقم إلى المريخ بحلول
عام  .2018وتعد هذه هي المرة 
اولى
َُ ّ
زمنيا
ا
إطار
الشركة
تحدد فيها
التي Ä
ً ¢
لتحقيق هدفها ـ الذي ظلت تخطÄط
طوي ـ باستكشاف الكوكب 
له ً
احمر.
معدلة
نسخة
المهمة
م
ستخد
ت
وسوف
َ
³
ِ
من المركبة الفضائية "دراجون" ـ التابعة
حاليا في توصيل
للشركة،
َ
والمستخدمة ¢
Üامدادات إلى محطة الفضاء الدولية
مزود ًة بنظام دفع جديد ،بحيث
ـ ³
تستطيع الهبوط على سطح المريخ.
وتعتزم وكالة "ناسا" تقديم استشارات
تقنية لشركة "سبيس إكس" في مقابل
الحصول على معلومات من هذه المهمة
المسماه "ريد دراجون".

ﻇﻬﻮر ﻗﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮق "ﻣﻴﻜﻤﻴﻚ"

صغيرا حول كوكب في أطراف
قمرا
ً
اكتشف علماء الفلك ً
النظام الشمسي .فكوكب "ميكميك" القزم ،الموجود في
حزام كايبر ،ويبلغ قطره  1,400كيلومتر ،هو ثاني أكثر

اجسام التي تدور حول الشمس سطو ًعا بعد بلوتو فيما
وراء نبتون .وقد أعلن علماء الفلك أن القمر المصاحب
تقريبا كان شبه ُم ْخ َت ٍف،
له ،الذي يبلغ قطره 175
كيلومترا ً
ً
بسبب سطوع "ميكميك" ،إ أن تليسكوب وكالة ناسا
استند Üاعن ـ الذي جاء في الثالث
عشر من إبريل الماضي ـ إلى مراجعة

لدلّة ،ق َ³دمها باحثون بالمراكز )انظر:
S. A. Rasmussen et al. http://doi.
 .(org/bfc2; 2016ومع اقتراب موسم
انتشار البعوضة في الويات الجنوبية
من الويات المتحدة 
امريكية ،ترى
مسببة
المراكز أن إرسال رسائل قوية ³
سيد Äعم Üارشادات احترازية .ويحذ Äر
بعض العلماء من أن هذا Üاثبات
ما زال غير قاطع ،إ أنهم يعذرون
المراكز في اتخاذها هذا Üاجراء على
سبيل احتراز.
ﺳﻴﺎﺳﺎت

ﻣﺨﺘﺒﺮ
دواء ﻏﻴﺮ
َ

َوق َ³ع ْت الرئيسة البرازيلية ديلما
روسيف على قانون؛ يسمح للمرضى
بتعاطي مرك³ب لم يُ ْخ َت َبر ،ولم يُ ْع َت َمد
بعد ،ولكن البعض يزعمون أنه
"المعجزة" لعج السرطان.
الدواء
ِ
القانون ـ الذي ف ُÄعل
ويسمح
هذا..
ُ
في الرابع عشر من إبريل الماضي ـ

الفضائي "هابل" رصده على بعد حوالي  21,000كيلومتر
من الكوكب القزم .ورصد الفريق البحثي ـ بقيادة أليكس
باركر ،من معهد أبحاث ساوث ويست في بولدر بوية
واحدا فقط في إبريل
يوما ً
كولورادو ـ وجود القمر المظلم ً
مداره غير مكتشف حتى Ù
ان.
من عام  ،2015ولذا ..ما زال
َ
وسيحصل القمر ـ المعروف مؤق ًتا بـ" "MK2ـ على اسمه
الرسمي من اتحاد الفلكي الدولي.

للذين يحملون شهادة تثبت إصابتهم
بالسرطان بالحصول على الدواء ،دون
الحاجة إلى وصفة طبية .جاءت تلك

انباء بعد أسابيع من إصدار وزارة
العلوم البرازيلية للتكنولوجيا وابتكار
المختبر ،التي تُظ ِْهر أن المرك³ب
نتائج
َ
 يقتل الخيا السرطانية في مزرعة
الخيا .ولطع على المزيد ..انظر:
.go.nature.com/gwzsswx

ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ

صرحت وزارة الزراعة 
امريكية ـ في
َ ْ َ³
الثالث عشر من إبريل الماضي ـ أنها لن
اثيا
تنظم تداول "المشروم"
³
المعدل ور ¢
باستخدام تقنية "كريسبر/كاس "9
حاليا
لتعديل الجينات .هذا ..ويُسمح ¢
بزراعة "المشروم" وبَ ْيعه ،دون المرور
بالعملية التنظيمية للوزارة ،أي أن هذا
معدل
"المشروم" هو أول كائن حي ³
باستخدام تقنية "كريسبر" يحصل على
اخضر من الحكومة 
الضوء 
امريكية.
وفي سياق متصل ،أعلنت شركة
"دوبونت بايونير" في جونستون بوية
أيوا عن خطط لتسويق أنواع من الذَ ºرة،

تحتوي على ِن َسب عالية من النشويات،
ومعدلة بتقنية كريسبر؛ لمضاعفة
³
المحاصيل .وتأمل الشركة أن تكون
الذَ ºرة متاحةً في خل خمس سنوات.
ﺑﻴﺌﺔ

ﻫﺠﻮم اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت

يشير تحليل للمادة الوراثية ـ َص َدر في
السادس والعشرين من إبريل الماضي
ـ إلى أن المرض الف ّتاك الذي انتشر
ول مرة في قارة آسيا ،والذي يصيب
القمح ،سببه كائن ُم ْم ِرض ،قد يكون
مصدره البرازيل .ومنذ فبراير الماضي،
والمزارعون في بنجديش يكافحون
الفطر  Magnaporthe oryzaeالذي
يصيب القمح ،والذي ظهر من قبل في

امريكتين فقط )انظرNature 532, :
توصل فريق
 .(421–422; 2016وقد ³
بقيادة اختصاصي وراثيات الميكروبات
بالمعهد الفيدرالي السويسري
للتكنولوجيا في زيوريخ إلى أن السلة
المتفشية في القمح مرتبطة ارتباطًا
وثيقًا بالست المنتشرة في البرازيل.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﻳﻮﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﺛﻼﺛﻮن ً
MICHAEL SCATES/AP/PRESS ASSOCIATION IMAGES

ويقول الفريق إنه على البلدان
اسيوية 
Ù
اخرى التي تستورد القمح
من البرازيل تَ َو Äخي الحذر.

ﺗﺴﺮب ﻧﻮوي
ﱡ

تصاعدت حدة تسريب النفايات النووية
بموقع "هانفورد لتخزين النفايات
النووية" في وية واشنطن .وأكدت
وزارة علوم البيئة في وية واشنطن
ـ في الثامن عشر من إبريل الماضي
ـ أن النفايات المشعة تتسرب من
الصهريج الرئيس داخل حاوية التخزين
ذات الجدار المزدوج إلى الفراغ بين
الصهريجين ،الرئيس والثانوي .وقد َعل³ق
الموقع الجهو َد المبذولة Üزالة النفايات
ُ
الزائدة بصورة آمنة ،حتى يتسنى
للمهندسين تقييم الموقف .وقد أك³د
المسؤولون عدم وجود أي مؤشر على
تسرب النفايات إلى البيئة.
º
ﻣﻨﺸﺂت

ﺿﻮء أﺧﻀﺮ

ذكرت لجنة من الخبراء ـ في الثاني
عشر من إبريل الماضي ـ أن خطط
وكالة الفضاء 
اوروبية الطموحة لبناء
مكشاف في الفضاء لرصد الموجات
الجاذبية هي خطط قابلة للتنفيذ،
وربما تُ ْطلَق المهمة في وقت أقرب مما
مقر ًرا )انظرNature 531, 30; :
كان ³
 .(2016قال رئيس الفريق استشاري
لمرصد الموجات الجاذبية الفيزيائي
مايكل بيريمان بكلية دبلن الجامعية
لمحطة "بي بي سي" إن المجموعة
ستقترح إطق المهمة ،البالغة تكلفتها
مليار يورو ) 1.1مليار دور أمريكي(
في عام  ،2029أي قبل الموعد المحدد
لها بخمسة أعوام.

ﺷﺨﺼﻴﺎت

وﻓﺎة ﻫﺎري ﻛﺮوﺗﻮ

توفي الكيميائي Üانجليزي هاري كروتو ـ
الحاصل على جائزة "نوبل" في الكيمياء
بالمشاركة في عام  ،1996كتشافه
"الفوليرينات" ـ في الثثين من إبريل
عاما.
الماضي ،عن عمر يناهز ستة وسبعين ً
اكتشف كروتو )في الصورة( مع زمئه ـ
ومنهم روبرت كيرل ،وريتشارد سمولي ـ
"الفوليرينات" في عام  ،1985وهي هياكل
كروية معقدة من الكربون .وأطلق الباحثون
على تلك الهياكل ـ التي تشبه كرة القدم ـ
ذلك اسم ،نسبةً إلى المهندس المعماري
باكمينستر فولير ،الذي َص ³م َم ق ُ³بة بالشكل
أيضا
نفسه .والكُ َرات التي يُ ْطلَق عليها ً
" ُكرات باكي" هي من ضمن أكثر 
اشكال

ايقونية في الكيمياء ،ويُعتقَد أنها توجد
في الفراغات الواقعة بين النجوم .وقد
ُولد كروتو )هارولد والتر كروتوتشينر( في
وايزبيك بالمملكة المتحدة في عام 1939
بوين ألمانيين كانا قد هربا من النازيين.

مليارات يورو ـ الموضوعة منذ عام
 2005لدعم 
اداء البحثي فضل
الجامعات في البد .فقد أعلنت
وزيرة 
ابحاث الفيدرالية جوانا وانكا
ـ في الثاني والعشرين من إبريل
الماضي ـ أنه بداية من عام 2017
التقدم بطلب
سوف يُتاح للجامعات º
للحصول على دعم حكومي إضافي
من وعاء تمويلي سنوي بقيمة 533
مليون يورو )ما يعادل  600مليون
دور أمريكي( .وبالتوازي مع توصيات
ق َ³د َمتها مراجعة مستقلة ،سيتلق³ى
بحثيا مبالغ تتراوح بين
خمسون ً
مركزا ¢
ثثة إلى عشرة ميين يورو سنوي¢ا.
وستتلق³ى ما بين ثماني إلى إحدى
عشرة "جامعة متميزة" ـ تضم مركزين
اثنين ـ بحد أدنى ـ من تلك المراكز
ً
تموي يتراوح بين  10إلى 15
البحثية ـ
مليون يورو سنوي¢ا.
أﻋﻤﺎل

إﻟﻐﺎء َد ْﻣﺞ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ

مقترح بين شركتين
أُل ِْغي اندماج َ
دوائيتين كبيرتين ،حيث أعلنت شركتا
"فايزر" في نيويورك سيتي ،و"أليرجان"
في دبلن ـ في السادس من إبريل
الماضي ـ أنهما أَ ْلغَ َتا عملية دمج
مقترحة ،كانت ستمكÄن الشركة الناتجة
َ
من استفادة من الضرائب المخف³ضة
في أيرلندا .جاءت 
انباء بعد يومين

من كشف وزارة المالية امريكية عن

أﺑﺤﺎث

ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﺼﻮر

أظهر ٌ
تحليل كثر من  20,600ورقة
بحثية في مجال الطب الحيوي ،نُشرت
في الفترة بين عامي  ،1995و 2014في
أربعين دورية علمية أن نسبة  %4منها
مكررة بقصد ،أو بدون
تحتوي على صور ³
قصد )E. M. Bik Preprint at bioRxiv
 .(http://doi.org/bfnw; 2016وقد
انتشرت الصور غير المناسبة ،التي
تسببت في عرض التجارب بطريقة خاطئة
بنسب تتفاوت ما بين  %12في الدورية
الدولية لعلم 
اورام "إنترناشونال
جورنال أوف أونكولوجي" ،و %0.3في
دورية علم أحياء الخلية "جورنال أوف
سيل بيولوجي" .وقد أبلغ مؤلفو الدراسة
ـ التي صدرت منها نسخة ما قبل الطبع
في العشرين من إبريل الماضي ـ عن
جميع 
اوراق البحثية التي ُوجدت بها
تلك المحظات للدوريات العلميةّ ،كل
فيما يخصه .ونتج عن ذلك ـ حتى Ù
ان
وس ْحب لست
ـ اثنان وستون
ً
تصحيحاَ ،
أوراق بحثية .ولطع على المزيد..
انظر.go.nature. com/axjb6l :

ﺗﺤﺮﻳﺮ َ
اﻷ ِﺟﻨﱠ ﺔ

SOURCE: ARC CENTRE OF EXCELLENCE FOR CORAL REEF STUDIES

ذكر باحثون بجامعة جوانجزهو الطبية
في الصين قيامهم بإجراء تعديت على
جينات جنة بشرية غير قادرة على الحياة؛
َلج ْعلها تقاوم Üاصابة بفيروس نقص
المناعةَ .ج َم َع الفريق  213بويضة ملق³حة
مريضا ،كجزء من العج
فرض قوانين أكثر صرامة على الشركات
ممنوحة من ً 87
بالتلقيح الصناعي داخل 
ﺗﻤﻮﻳﻞ
انابيب ،التي
التي تسعى لنتقال إلى الخارج؛
لتجنب دفع الضرائب 
يصعب زرعها في الرحم؛ حتوائها على
امريكية.
º
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
َد ْﻓ َﻌﺔ
مجموعة إضافية من الكروموسومات.
تَ َع ³ه َدت "فايزر" أن تعلن في نهاية
ﱡ
تخطÄط الحكومة 
ستكمال
لمانية
ا
وقد استخدم الباحثون تقنية "كريسبر-
عما إذا كانت ستبيع
الحالي
العام
ّ
المبادرة ـ التي تصل تكلفتها إلى عدة
كاس "9لتحرير الجينوم؛ من أجل إحداث
أجزاء من شركتها ،أم .
طفرة 
خاصا بالخلية
ا
ن
جي
Äل
ط
تع
جنة
با
ً ¢
المناعية ،يُسمى  .CCR5يحمل بعض

اشخاص هذه الطفرة الوراثية بشكل
طبيعي؛ مما يُ ْح ِدث تغييرات ببروتين
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
ﺷﺤﻮﺑﺎﺎ
ﺷﺤﻮﺑ
اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳﺰداد
ً
الجين  CCR5بطريقة تمنع فيروس نقص
أﺛﺮ اﻻﺑﻴﻀﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ .واﻷﺟﺰاء اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
في واحدة من أسوأ 
اﺑﻴﻀﺖ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﱠ
ﺗﺄﺛﺮا ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺄﺛﺮ
احداث المرصودة،
المناعة من دخول الخلية التي يحاول
ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ً
كشفت عمليات مسح جوية وبحرية أن
إصابتها .وقد أظهر التحليل الجيني أن
أربعة من إجمالي ستة وعشرين من 
ﻟﻢ ﺗُ َﺼﺐ ﺑﺎﻻﺑﻴﻀﺎض
ﻃﻔﻴﻒ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺑﻴﻀﺎض ﺷﺪﻳﺪ
 %93من الحاجز المرجاني العظيم في
اجنة
أستراليا تأث³ر بابيضاض .وابيضاض هو
البشرية المستهدفة تغير بها الجين ،CCR5
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ) 522ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺔ(
وأصيبت بالطفرة ،إ أن هناك أَ ِج ³نة لم
العملية التي تطرد فيها الشعاب المرجانية
تتأثر فيها كل مجموعات الكروموسومات
الطحالب التكافلية ،بسبب زيادة درجة حرارة
اﻟﻘﻄﺎع اﻷوﺳﻂ ) 226ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺔ(
بالطفرة ،فبعضها احتوى على الجين بدون
المياه ،وقد يؤدي إلى موت تلك الشعاب
تعديل ،واكتسب البعض Ù
ﻛﻴﺮﻧﺰ
اخر طفرات
التميز
إذا اشتدت حدته .ووجد مركز أبحاث
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ) 163ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺔ(
مختلفة .في إبريل من عام  ،2015أعلن
لدراسات الشعاب المرجانية بالمجلس

فريق صيني آخر أنه أجرى تعديت على
استرالي في تاونزفيل بكوينزند أنه من
جين مرتبط بمرض في الدم في أجنة
إجمالي  911من الشعاب المرجانية ،نجا
بشرية غير قادرة على الحياة؛ مما أشعل
تأثرت
 68منها فقط من ابيضاض ،بينما
أﺳـــﺘـــﺮاﻟـــﻴـــﺎ
Rockhampton
عاصفة عالمية حول المخاوف 
اخقية
المئات منها بشدة .ولطع على المزيد..
لهذا Üاجراء .ولطع على المزيد ..انظر:
انظر.go.nature.com/xamggr :
.go.nature.com/igymgu

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |
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الفضاء المركبة الفضائية «أكاتسوكي»
ترسل نتائجها أ
الولى من كوكب الزهرة
ُ ِ
ص16 .

ذكاء اصطناعي النتقال إلى مجال
حماسا قويًّا ..وبعض القلق
الصناعة يثير ً
أيضا ص18 .
ً

فيزياء لعبة حاسوبية تُظ ِْهر
براعة العقل البشري في ف ْهم
ميكانيكا الك َّم ص21 .

التجارب على الحيوان الصين
تثبت مكانتها كرائد عالمي ألبحاث
الرئيسيات ص22 .

STR/AFP/GETTY

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تحقق في األسباب التي أدت إلى فشل «هيتومي».

علم الفلك

خطـأ برمجي ُي ِ
فشـل القمـر الصنـاعي
اليـابـاني «هيتـومي»
وكالة الفضاء اليابانية تعلن عن فقدان قمر صناعي خاص أ
بالبحاث الفلكية.
ِ
ألكسندرا ويتز

يُ َع ّد «هيتومي» ـ الذي أُطلق بنجاح في  17فبراير الماضي
ـ هو القمر الصناعي الفلكي أ
البرز في اليابان ،لكنه خرج
عن السيطرة بعد خمسة أسابيع ،ربما بسبب خطأ هندسي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أساسي .أ َّدى ارتباك في توجيه «هيتومي» في الفضاء،
وفي محاولته التحكم في دورانه حول نفسه ـ على ما
أمرا ألجهزة
يبدو ـ إلى إصدار نظام التحكم الخاص به ً
بالطالق في التجاه الخاطئ؛ مما أ َّدى إلى
الدفع النفاث إ
تسريع دوران القمر الصناعيً ،
بدل من إبطائه.

في  28إبريل الماضي ،أعلنت وكالة استكشاف
الفضاء اليابانية «جاكسا» عن َفقْد القمر الصناعي،
الذي كلَّفها  31مليار ين ياباني ( 286مليون دولر
أمريكي) .وقد انفصل عن الجسم الرئيس للقمر
«هيتومي» ما ل يقل عن عشر قطع ،من بينها
الطبعة العربية |

يونيو
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مجموعتا أ
اللواح الشمسية التي أمدت القمر
الصناعي بالطاقة الكهربائية.
مستقبل الدراسات
باعتباره
كان يُنظر إلى «هيتومي»
ِ
الفلكية أ
بالشعة السينية .يقول ريتشارد ماشوتزكي،
عا ِلم الفلك في جامعة ميريالند في كوليدج بارك:
«إنها مأساة علمية».
هذا ..إل أن «هيتومي» تَ َمكَّن من إنجاز أحد أهم
أ
الرصاد الفلكية قبل وقوع الحادث ،وذلك بالتقاطه
حركات الغازات في تشكيل نجمي في كوكبة «حامل
رأس الغول» .كان الجهاز الذي نجح في الرصد ـ وهو
مستخد ًما في البحوث على
بمثابة مطياف عالي الدقة ـ
َ
مدى ثالثة عقود ،وفُقد إصداران سابقان منه في مهمات
فضائية منيت بالفشل.
بدأت ُ ِ َمشكالت «هيتومي» التقنية في أ
السابيع التي
تَل َْت إطالقه ،مع نظام «التعقب النجمي» الخاص به،
مصممة للحفاظ على القمر
وهو واحد من عدة أنظمة
َّ
موج ًها في الفضاء بشكل صحيح .كان نظام
الصناعي َّ
ً
أعطال كلما مر فوق الساحل الشرقي
التعقب يعاني
ألمريكا الجنوبية ،في المنطقة المعروفة بـ«شذوذ جنوب
أ
أ
الشعاعية
الطلسي» .في تلك المنطقة ،تميل الحزمة إ
أ
المغلفة لالرض إلى الهبوط ً
نسبيا داخل الغالف
قليال ًّ
الجوي؛ مما يعرض أ
القمار الصناعية لجرعات زائدة من
ِّ
الجسيمات عالية الطاقة.
لم يكن ممك ًنا أن تكون تلك مشكلةً خطيرة في حد
ذاتها ،ولكن أعطال نظام التعقب النجمي فتحت الباب
الخفاقات المتتالية .ففي الساعة 3:01
لسلسلة من إ
صباحا بتوقيت اليابان ،يوم  26مارس الماضي ،بدأ
مبرمجة مسبقًا لتغيير وجهة الرصد
«هيتومي» مناورة َ
مجرة «ماركاريان  .»205أ َّدت
إلى
من «سديم السرطان»
ّ
أعطال نظام التعقب النجمي خالل هذه العملية إلى
تحول «هيتومي» إلى نظام آخر بديل ،تَ َم َّثل في مجموعة
ُّ
المصممة لقياس التجاه في الفضاء.
من الجيروسكوبات،
َّ
كانت هذه الجيروسكوبات تعطي قياسات خاطئة ،أَ ْو َحت
بأن القمر الصناعي كان يدور بمعدل  20درجة في الساعة

تقريبا .ومن ثم ،بدأت المحركات الدقيقة المعروفة باسم
ً
المفترض.
«عجالت رد الفعل» في العمل؛ لمنع الدوران
َ
دوران «هيتومي»

بمجرد أن وصلت عجالت رد الفعل إلى أقصى دوران
المفترض أن
لها ،وحتى ل تخرج عن السيطرة ،كان ِمن
َ
يتدخل قضيب مغناطيسي؛ للتحكم فيها ،ومنعها من
موج ًها بدقة
التسارع .وكان يجب أن أ يكون هذا القضيب َّ
البعاد؛ ليقوم بدوره ،ولكنه في
في المستوى ثالثي
فتسارع دوران
الفعل؛
رد
عجالت
إبطاء
النهاية فشل في
َ
«هيتومي» أكثر فأكثر.
عندها ،تحول «هيتومي» تلقائيا إلى الوضع آ
ال ِمن .وفي
ًّ
صباحا ،انطلقت صواريخ الدفع في
حوالي الساعة 4:10
ً
ولكن تسببت قوة الدفع في زيادة
ان،
محاولة لوقف الدور
تسارع القمر الصناعي ،أل ْن أ
المر
ُ
برمج الذي تم تحميله كان خاط ًئا« .حصلنا على
الم
َ
ُ
(تم تحميل أ
المر الخاطئ قبل بدء ثالثة أيام فقط
الرحلة بأسابيع ،دون اختبار دقيق ،من الرصد ،وكنا
وتقول جاكسا إنها تحقِّق في ذلك) .نتطلع إلى عشر
حدث كل هذا
حين كان سنين».
«هيتومي» على الجانب آ
الخر من
أ
الرض بالنسبة إلى اليابان؛ وبالتالي لم يستطع التواصل
آنيا مع وحدات التحكم الخاصة به ،بينما في الوليات
ًّ
المتحدة ،ذهب العلماء المنتمون إلى الفريق إلى بيوتهم
يوم الجمعة الموافق  25مارس الماضي ،بعد أن احتفلوا
بالبداية الناجحة للمهمة ،ليستيقظوا صباح يوم السبت
مقتضبة من مدير المشروع ،تادايوكي
على رسالة إلكترونية َ
تاكاهاشي ،يخبرهم فيها أن المهمة في خطر.
أ
صورا لدوران «هيتومي»
التقطت التليسكوبات الرضية ً
تقريبا.
وهو يكمل دورة كاملة حول نفسه ،مرة كل ٍ 5.2
ثوان ً
الفرص الضائعة

ساعد دان مكامون ـ وهو عا ِلم فلك في جامعة
ويسكونسن ماديسون ـ في تصميم وبناء النسخة العلمية

أ
الولية لهيتومي ،التي كانت بمثابة مسعر أشعة سينية
أ
يمكنه قياس طاقة فوتونات الشعة السينية بدقة شديدة.
عمل مكامون على هذه التكنولوجيا ألكثر من ثالثة عقود،
حيث َه َّيأ إصدارات منها لتحلِّق مع بعثة «أسترو-إي»
 ،ASTRO-Eالتي فشلت في النطالق في عام ،2000
وخصص بعضها آ
الخر للمركبة الفضائية «سوزاكو» ،التي
ّ
فشلت أجهزتها بعد أسابيع من انطالقها في عام 2005؛
تسرب الهيليوم.
بسبب ُّ
مكامون إن أ
المر سيكلِّف «ناسا» حوالي  50مليون
يقول
دولر أمريكي ،ومن  3إلى  5سنوات أخرى ،لبناء مسعر
بديل .ومن المقرر أن تُرسل نسخة منه في بعثة «أثينا»
التابعة لوكالة الفضاء أ
الوروبية ،التي لن تنطلق قبل
عام .2028
يقول ماكوتو تاشيرو ـ عا ِلم الفيزياء الفلكية في جامعة
سايتاما في اليابان ـ إن المسعر هو الخسارة الكبرى ..فقد
خسرنا بخسارته ما جمعه من بيانات تفصيلية غير عادية
عن النجوم المتفجرة ،والتشكيالت النجمية ،والغازات بين
المجرات ،وغير ذلك الكثير .يقول تاشيرو« :لقد خسرنا
ّ
العلم الجديد».
ِ
هذا ..وما زال بإمكان «هيتومي» أن يسهم في
العلم ..فبالستفادة من الفشل المبكر لسوزاكو ،خطَّط
علماء «هيتومي» لعملية رصد مبكر مهمة .فبعد حوالي
أشعته السينية على
 8أيام من إ
الطالقَ ،سلَّط «هيتومي» َّ
تشكيلة نجمية في كوكبة «حامل رأس الغول» ،تبعد عن
أ
الرض حوالي  250مليون سنة ضوئية ( 77مليون فرسخ

فلكي) .وبقياس سرعة تدفق الغاز من التشكيلة ،تَ َمكَّن
تغير كتلة التشكيالت
«هيتومي» من الكشف عن كيفية ُّ
النجمية على مر الزمن ،بينما تُولد النجوم وتموت،
اختبارا لعامل كوني مهم ،معروف باسم
وهو ما يمثل
ً
«الطاقة المظلمة».
إن بإمكان هذه المالحظة الوحيدة أن
يقول ماشوتزكي ّ
تثمر مجموعة من أ
الوراق البحثية حول أرصاد «هيتومي».
أيضا« :حصلنا على ثالثة أيام فقط من الرصد،
ويقول ً
وكنا نتطلع إلى عشر سنين»■ .

الفضاء

المركبة الفضائية «أكاتسوكي» ُت ِ
رسل
نتائجها األولى من كوكب الزهرة
مقوس في الغالف الجوي.
من بين الكتشافات التي توصلت إليها المركبة ..غيوم حمضية مخ َّططة ،وشكل َّ
إليزابيث جيبني

دورة لم يكن مخ َّ
ططًا لها ،امتدت لخمس سنوات،
بعد ٍ
عاد مسبار كوكب الزهرة الياباني «أكاتسوكي» Akatsuki
مثيرا ضجة كبيرة .ففي الفترة ما بين الرابع
للعملً ،
والثامن من شهر إبريل الماضي ،قدمت وكالة استكشاف
الفضاء اليابانية «جاكسا»  JAXAالنتائج العلمية أ
الولى

القادمة من المركبة الفضائية ،منذ أن تم إنقاذها من
مدار منحرف حول الشمس ،وإعادة توجيهها للدوران
| 16

يونيو

| 2016

الطبعة العربية

حول كوكب الزهرة ،قبل ذلك بأربعة أشهر .تشمل هذه
ً
وشكال
النتائج لقطات مفصلة لغيوم حمضية مخطَّطة،
غامضا في الغالف الجوي للكوكب.
مقو ًسا ً
َّ
وعلى الرغم من تع ُّثر المسبار حول النظام الشمسي،
إل أن أجهزته ما زالت تعمل «بشكل شبه تام» ،وفق ما
صرح به ماساتو ناكامورا ،مدير المشروع ،وعا ِلم كواكب في
َّ
«معهد وكالة جاكسا لعلوم الفضاء والمالحة الفلكية» في
ساجاميهارا في اليابان خالل مؤتمر كوكب الزهرة الدولي،
الذي ُعقد في أكسفورد بالمملكة المتحدة .وإذا نجحت

المركبة في إجراء مناورة صغيرة أخرى في غضون عامين،
كما يقول ،فقد تتجنب منطقة الظل الخاصة بكوكب الزهرة،
والمستنزفة للطاقة الشمسية ،ومن ثم ستكون قادرة على
ِ
الدوران حول الكوكب لمدة خمس سنواتً ،
بدل من السنتين
اللتين ُخطِّط لهما من البداية.
أُطلقت أكاتسوكي ـ وهو اسم يعني «الفجر» باللغة
المفترض أن
اليابانية ـ في عام  ،2010حيث كان ِمن
َ
تدخل في مدار حول كوكب الزهرة في وقت لحق من
ذلك العام؛ لدراسة غالفه الجوي الكثيف .وكانت المهمة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أﺧبـــــــــــار
SOURCE: JAXA

ﺗَ َﺒ ﱡﺪل اﻟﻤﺪار

ﻣﻘﺮرا ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ .وﻳﺆﺛﺮ اﻟﻤﺪار اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪار أﻛﺎﺗﺴﻮﻛﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪار اﻟﺬي ﻛﺎن
ً
ﻈﻬﺮ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﺿﻮح ﺻﻮر ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺰﻫﺮة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﺢ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗُ ِ
اﻟﻤﺪار اﻟﺤﺎﻟﻲ 10 :أﻳﺎم وﻧﺼﻒ ﻳﻮم
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺑﻌﺪ 370,000 :ﻛﻢ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﻗﺮب :ﺣﻮاﻟﻲ  4000ﻛﻢ

ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺰﻫﺮة
اﻟﻤﺪار اﻟﻤﻘﺮر 30 :ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺑﻌﺪ 80,000 :ﻛﻢ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﻗﺮب 300 :ﻛﻢ

ISAS/JAXA

البحث عن عالمات لبراكين نشطة ،وعالمات
تشمل كذلك
َ
جيولوجية أخرى .وعند دخولها المدار ،حدث خطأ في
أحد الصمامات؛ أ َّدى إلى انفجار المحرك الرئيس .ومن
ثم ،درات المركبة حول الشمسً ،
بدل من كوكب الزهرة.
ومع مرور أكاتسوكي بالقرب من كوكب الزهرة في شهر
ديسمبر الماضي ،تمكَّن مهندسو وكالة «جاكسا» من إنقاذ
المهمة ،عن طريق إصدار أوامر لدافعات السفينة الثانوية
أ
الصغر بكثير ،لدفعها إلى حلقات مدار بيضاوي الشكل
العالن عنها في
حول الكوكب .ال ُتقطت النتائج التي تم إ
أكسفورد من هذه النقطة ،باستخدام مجموعة من خمس
كاميرات تقوم بالتقاط أشعة ضوئية تتراوح بين أ
الشعة
تحت الحمراء ،أ
والشعة فوق البنفسجية.
ومن بين ما ال ُتقط من صور ،ظهرت لقطة واضحة
ومفصلة عالية الدقة لطبقات كثيفة في ُس ُحب حمض
الكبريتيك الخاصة بكوكب الزهرة؛ فأثارت تصفيق
الحاضرين .قال تاكيشي إيمامورا للحاضرين ،وهو أحد
العلماء العاملين بالمشروع« :تُ َع ّد تلك هي الصورة
العلى جود ًة ـ المصورة أ
أ
بالشعة تحت الحمراء ـ لهذا
َّ
المنظور للكوكب .وهي تشير إلى أن العمليات التي تكمن
تعقيدا مما كان يُعتقد
السحب قد تكون أكثر
ً
وراء تكوين ُّ
من قبل».
وما زال الفريق البحثي يتوقع ورود نتائج أفضل؛ حيث
تم التقاط الصورة من على بُعد  100,000كيلومتر ،أي
أكثر من  10أضعاف بُعد المسبار عن الكوكب في موقعه
أ
القرب منه .وأضاف تاكيهيكو ساتوه ،وهو الباحث الرئيس
أ
لكاميرا الشعة تحت الحمراء ـ ذات نطاق الميكرومترين
ـ الخاصة بالمسبار « ،»IR2التي التقطت الصورة« :نحن
حاليا لتحقيق دقة مكانية أفضل ..ونَ ِعد بتقديم
نسعى
مجموعة ر ًّائعة من البيانات أ
لالوساط البحثية على مدى
السنوات القادمة».
المقوس في الصور
الشكل
رؤية
عند
تكهنات
وقد برزت
الحرارية التي تم التقاطها باستخدام كامير َّا أ
الشعة تحت
الحمراء ذات الموجات الطويلة ( ،)LIRإذ بدا أن تشكيل
السحابة المتحركة ـ التي تحركت من قطب إلى آخر عبر
الكوكب على مدى أيام ـ يدور مع سطح كوكب الزهرة،
وليس مع غالفه الجوي المتحرك بسرعة أكبر.
ومن جانبه ،يقول ماكوتو تاجوتشي ـ الذي يقود عمل
كاميرا  LIRـ إن تلك الحركة تشير إلى أن الجبهة قد تكون
مرتبطة بسمات معينة على أ
الرض؛ بينما احتار آخرون
أ
ممن كانوا في المؤتمر في سبب حدوث المر« .إنها
غامضة بالتأكيد»؛ هكذا وصفتها المتخصصة في علم
الكواكب ،سوزان اسمريكر ،من مختبر وقود النفاثات،
التابع لوكالة «ناسا» في باسادينا في كاليفورنيا.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وقد احتفى الباحثون بنجاح أكاتسوكي ،ل سيما وهو آ
الن
المسبار الوحيد الذي يعمل حول كوكب الزهرة .أ
«الجواء
جدا» ،كما يقول كولن ويلسون ،المتخصص في
جيدة ًّ
علم الكواكب في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.
إن مدار المركبة ـ الذي ُع ّدل بعض الشيء في الرابع من
شهر إبريل الماضي؛ إلعطاء المسبار فرصة أفضل ليدوم
لسنوات عديدة قادمة ،وكذلك لتقديم منظور علمي جيد
ـ سيسمح له بمسح خط استواء كوكب الزهرة ،كما كان
مقر ًرا في البداية .وستكمل الصور الناتجة عمليات مسح
َّ
قطبي الكوكب ،التي قامت بها المركبة «فينوس إكسبرس»
 Venus Expressالخاصة بوكالة الفضاء أ
الوروبية ،التي

أنهت مهمتها في عام  ،2014إل أن فرصة عودة أكاتسوكي
للعمل قد تصاحبها عدة تنازلت ..فمدارها التشغيلي
تقريبا
الحالي الذي يستغرق أ 10أيام ونصف يوم يبعدها ً
الصلي الذي كان مخططًا له ،وذلك
 5مرات عن مدارها
عند النقطة أ
البعد التي تصل إليها المركبة عند كوكب
«تبدل المدار») .وباستثناء تلك الصور
الزهرة (انظرُّ :

راﺋـﺪة
اﻟﻌﻠـﻮم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ
ﻣﺘـــﺎﺣــﺔ اﻵن
ٌ
ﻟﻠﺠـﻤـﻴـــــﻊ ..
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء

التي ال ُتقطت خالل تلك الفترة القصيرة التي يحوم
ّ
ستقل دقة وضوح
فيها المسبار بالقرب من الكوكب،
الصور الملتقطة عما كان مخ َّ
ططًا؛ ما يعني أن الدراسات
التي تتطلب وضوح التفاصيل ـ مثل تلك التي تتضمن
التقاط ومضات البرق ـ سوف تستغرق وق ًتا أطول ،إل
صرح بأنه يخطط لالستفادة قدر المستطاع
أن الفريق َّ
من مدار المسبار الواسع؛ للتقاط صور للكوكب بأكمله،
تتتبع مالمحه العامة على مدار الزمن.
َّ
لم تتجاهل البعثة كل عواقب النحراف الطويل غير
المتوقَّع الذي حدث في رحلة المسبار حول الشمس.
وحسب قول ساتوه ،تعطلت إحدى الكاميرات في شهر

يناير الماضي ـ في الغالب ـ بسبب التلوث التدريجي
لسائل التبريد ـ الهيليوم ـ ببخار الماء على مر السنين،
مؤخرا بإصالح المشكلة؛ عن طريق
إل أن المهندسين قاموا
ً
التبريد؛ لتفريق البخار ،لكن أ
المر
رفع درجة حرارة سائل
استغرق بعض الوقت .لقد «مررنا بفترة عصيبة ،بلغت
شهرا ً
تقريبا ،لم نَ َتل َّق فيه أي نتائج».
كامال
ً
ً
وبرغم أنه سيتحتم على متخصصي علم الكواكب من
خارج وكالة «جاكسا» النتظار لمدة عام من بعد ظهور
النتائج؛ للحصول على البيانات ،إل أنهم متحمسون
لنجاح المسبار المبدئي .وهناك مشروعان قائمان على
استكشاف الكوكب ،يُحتمل إطالقهما في أوائل عشرينات

ذكاء اصطناعي

شركات الذكاء االصطناعي
تستقطب األكاديميين
أيضا.
حماسا قويًّا ..وبعض القلق ً
النتقال إلى مجال الصناعة يثير ً
إليزابيث جيبني

عندما ترك أندرو ِنج جامعة ستانفورد في عام ،2011
وانتقل إلى شركة «جوجل» ،كان حينها من بين مجموعة
صغيرة جدا من خبراء الذكاء الصطناعي « »AIفي أ
الوساط
ًّ
أ
الكاديمية ،الذين تولوا مناصب في مجال الصناعة .وبعد
مرور خمس سنوات على ذلك ،زاد الطلب على خبراء
الذكاء الصطناعي بشكل مذهل؛ ومن ثم اتجه سيل من
الباحثين إلى اتباع مسار ِنج نفسه .تكتظ مختبرات عمالقة
التكنولوجيا «جوجل» ،و«مايكروسوفت» ،و«فيسبوك»،
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النترنت
و«آي بي إم» ،و«بايدو» ـ عمالق خدمات شبكة إ
في الصين ـ بعلماء أكاديميين سابقين ،جذبتهم الشركات
الخاصة بمواردها الحاسوبية الخارقة ورواتبها العالية.
علي لبدء هذا التجاه»،
«هناك أكاديميون يلقون باللوم َّ
كما يقول ِنج ،الذي انتقل مرة ثانية في عام  2014إلى
«بايدو»؛ ليصبح كبير العلماء هناك ،وهو يعمل في مختبر
أبحاث الشركة في «سيليكون فالي» بكاليفورنيا.
يرى كثير من العلماء أن اهتمام الشركات المكثف يعود
بالنفع على مجال الذكاء الصطناعي ،فهو يجلب موارد هندسية
هائلة إلى المجالُ ،مظ ِْه ًرا أهميته في العالم الواقعي ،كما

يجذب الطالب المتحمسين ،إل أن بعضهم يشعر بالقلق إزاء
الثار التي ستتبع هذا النتقال الصناعي؛ أ
آ
المر الذي قد يترك
الجامعات خالية ـ مؤق ًتا ـ من أفضل المواهب ،كما يمكن
مساع تجارية تأتي على حساب
يغير وجهة المجال نحو
أن ِّ
ٍ
البحوث أ
الساسية.
تستثمر الشركات الخاصة بشكل كبير آ
الن في الذكاء
وتحديدا في تقنية تُدعى «التعلم العميق» ـ
الصطناعي ـ
ً
لتفي بالوعد الذي قطعته بأن تصل إلى ف ْهم جيد؛ من خالل
جمع كميات هائلة من البيانات .وقد تستطيع أنظمة الذكاء
الصطناعي المتطورة خلق مساعدين شخصيين رقميين
فعالين ،أو التحكم في سيارات ذاتية القيادة ،أو القيام
ّ
بمهام أخرى شديدة التعقيد بالنسبة إلى طرق البرمجة
التقد َم الذي قد
التقليدية .وتتيح موارد مختبرات الشركات ُّ
القسام أ
ل يكون ممكنا في أ
الكاديمية ،كما يقول جيفري
ً
هينتون ،وهو رائد في مجال التعلم العميق في جامعة
تورونتو في كندا ،ويعمل في شركة «جوجل» منذ عام
 .2013ويستطرد ً
إن مجالت التعبير والتعرف على
قائال ّ
الصور ً
مثال تم تعليق العمل فيها لسنوات ،بسبب عدم
وجود بيانات كافية ل ُتستخدم في خوارزميات التدريب،
ولوجود نقص في أ
الجهزة .وقد استطاع التغلب على تلك
العقبات في شركة «جوجل».
«إن مجال الذكاء الصطناعي نشط جدا آ
الن .وهناك
ًّ
الكثير من الفرص ،لكن عدد المتخصصين الذين يمكن أن
جدا» ،حسب قول ِنج ،الذي يضيف ً
قائال
يعملوا بها قليل ًّ
إنه قد جذبه الكم الهائل من البيانات في الشركة ،والقوة
الحاسوبية بها ،وقدرتها على معالجة مشكالت العالم
الواقعي .وإضافة إلى ذلك ..يكمن أحد الغراءات أ
الخري
إ
في الرواتب «الفلكية» التي تقدمها الشركات الخاصة ،كما
تقول تارا سنكلير ،كبير القتصاديين في شركة «إنديد»
 ،Indeedومقرها في أوستن بولية تكساس؛ حيث تقوم
النترنت ،وقد
الشركة بجمع الوظائف المنشورة على شبكة إ
سجلت وجود طلب متزايد على الوظائف في مجال الذكاء
الصطناعي في بريطانيا والوليات المتحدة.
ويشير الحماس حيال الفكرة إلى كون مجال الذكاء
آ
أثرا
الصطناعي في مرحلة الن يمكن له فيها أن يحقق ً
في العالم الواقعي .والشركات هي السبيل الطبيعي
لتحقيق ذلك ،كما يقول بيتر أبييل ،المتخصص في مجال
الذكاء الصطناعي والتعلم العميق في جامعة كاليفورنيا
في بيركلي .وقد حدثت هجرة وظيفية مماثلة في مجال
الموصالت في الخمسينات ،عندما تم جذب
أبحاث أشباه
ِّ
العديد من الشخصيات البارزة في المجال إلى مناصب
رؤساء مختبرات البحث والتطوير في المصانع ،كما يقول
روبرت تيجسين ،عا ِلم الجتماع في جامعة ليدن في هولندا.
ومن ثم ،فإن تحرك أ
الكاديميين يجلب الخبرات إلى مجال
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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رئيس شركة بايدو  -عمالق اإلنترنت في الصين  -روبن لي ،يزيح النقاب عن المساعد الرقمي الذكي الخاص بالشركة «دوير» .Duer

القرن الواحد والعشرين ،ضمن خمسة مقترحات تُدرس
حاليا من ِق َبل وكالة «ناسا»؛ ومن المتوقع أن تحسم
ًّ
الوكالة أمرها في نهاية شهر ديسمبر المقبل .وقد
تحصل بعثات كوكب الزهرة تلك على دفعة داعمة ،إذا
ما نجحت أكاتسوكي ،خاصة إذا وجدت المركبة مالمح
مثيرة لالهتمام على الكوكب تتطلب متابعة؛ كما تقول
المقدمة التي
إسمريكار ،التي تقود أحد المقترحات
َّ
تدرسها وكالة «ناسا» ،وهي المركبة الرادارية «فيريتاس»
 .VERITASوتضيف« :إذا استطاعوا رؤية نشاط بركاني
جديدً ،
مثال ،فمن المؤكد أن ذلك سيجعلهم يقررون
العودة لستكشاف المزيد»■ .

في دائرة الضوء أﺧبـــــــــــار

»ﺟﻮﺟﻞ دﻳﺐ ﻣﺎﻳﻨﺪ« ﺗﻨﺘﺰع اﻟﻤﻮاﻫﺐ
ﺷﺮﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﺟﻮﺟﻞ دﻳﺐ ﻣﺎﻳﻨﺪ"  -وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن  -ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2014رﻓﺾ ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ً
ﺑﺎﺣﺜﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،أي ﻣﺎ
ﺑﺎﺣﺜ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﺠﺮة اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دورﻳﺔ  Natureﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ 144
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻴﻬﻢ ﺗﻢ ﺟﺬﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

ﺣﻮاﻟﻲ  %65ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ "ﺟﻮﺟﻞ دﻳﺐ ﻣﺎﻳﻨﺪ" أﺗﻮا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ
اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،واﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮراة واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( .ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎن
دﻳﻤﻴﺲ ﻫﺴﺎﺑﻴﺲ ،وﺷﻴﻦ ﻟﻴﺞ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2010
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أﻳﻀﺎَ .ﻳﺴﺘﺜﻨِ ﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ" ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻹدارﻳﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ُﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ دورﻳﺔ  Natureﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ "ﺳﻜﻮﺑﺲ"  ،Scopusو"ﻟﻴﻨﻜﺪ إن"  ،LinkedInو"ﺟﻮﺟﻞ ﺳﻜﻮﻟﺮ"  ،Google Scholarوﺻﻔﺤﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ً
ﺣﺴﺐ أﻟﻘﺎﺑﻬﻢ )"ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﺜﻲ" ،أو "ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺤﺜﻲ" ً
ﻣﺜﻼ( أو ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.

يمد شبكات التواصل بين الشركات الجديدة
الصناعة ،بينما ّ
وزمالء الباحثين وطالبهم السابقين ،وهو أمر «مربح لكل
أ
الطراف» ،كما يقول تيجسين.
أوجه التعاون بين الشركات

يؤيد هذا الرأي هيرمان هيرمان ،مدير المركز الوطني
أ
المريكي لهندسة الروبوتات ،ومقره في جامعة كارنيجي
ميلون في بيتسبرج في بنسلفانيا .في عام  ،2015قام
تطبيق «أوبر»  Uberلطلب السيارات ـ الذي كان يتعاون
مع المركز في حينها ـ بتوظيف ما يقرب من  40ـ 150
باح ًثا من باحثي المركز ،ل سيما أولئك الذين يعملون على
السيارات ذاتية القيادة .أشارت التقارير في ذلك الوقت
إلى أن المركز قد واجه أزمة حقيقية ،إل أن هيرمان يقول
أ
واحدا من
إن المر كان ُم َبا َلغً ا فيه .فقد كان هذا المشروع ً
بين عشرات المشروعات في المعهد الذي يضم  500عضو
هيئة تدريس .وكانت تلك الخطوة فرصة جيدة لضخ دماء
جديدة .وسرعان ما تبرعت شركة «أوبر» بمبلغ  5.5مليون
دولر أمريكي؛ لدعم المنح الدراسية للطالب وأعضاء هيئة
التدريس في المعهد .وفي الوقت نفسه ،رفعت الدعاية من
مكانة أ
العمال التي يقوم بها المركز ،حسب قول هيرمان؛
وارتفعت أعداد طلبات التقديم.
ويثير فقدان الخبرات في المجال أ
الكاديمي قلق يوشوا
بنجيو ،عا ِلم الحاسوب في جامعة مونتريال في كندا ،الذي
المقدمة للدراسات
أيضا ارتفا ًعا مفاج ًئا في الطلبات
شهد ً
َّ
المعي ِنين
التدريس
هيئة
أعضاء
بعض
احتفظ
ما
فإذا
العليا.
َّ
في مجال الصناعة بأدوارهم في الجامعات ـ كما فعل
هينتون في جامعة تورونتو و ِنج في جامعة ستانفورد في
ولية كاليفورنيا ـ فإنهم عاد ًة يَ َظلُّون قلة قليلة ،كما يقول
بنجيو .ومن جانبه ،يضيف أبييل ً
قائال إن فقد أعضاء من
هيئة التدريس يقلل عدد الطالب الذين يمكن تدريبهم،
خاصة في مرحلة الدكتوراة.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ّأما هينتون ،فيتوقع أن نقص خبراء التعلم العميق لن
يدوم ً
طويال« .إن السحر الخاص بأبحاث الدراسات العليا
وتدرك
عليه.
الحفاظ
ينبغي
شيء
الجامعات
في
التي تتم
ِ
تمول الشركة
وبالفعل،
يقول.
كما
ذلك»،
‹جوجل›
شركة
ِّ
الم َنح
ات
ر
وعش
ا،
أكاديمي
ا
بحثي
ا
ع
مشرو
250
من
أكثر
حاليا
ً
ِ
ًّ
ًّ
ًّ
الدراسية لدرجة الدكتوراة.
ومن خالل إمداد مجال الصناعة بالمواهب ،فإن
الجامعات تحقِّق بذلك دورها الطبيعي؛ حسب قول
مايكل وولدريدج ،عا ِلم الحاسوب في جامعة أكسفورد
في المملكة المتحدة .وفي ظل الهتمام العام المتزايد
بالذكاء الصطناعي ،يرجو وولدريدج أل يرى الجامعات
تُترك مهجورة .فقد تعاقدت شركة «جوجل ديب مايند»
 Google DeepMindـ ومقرها لندن ـ مع عشر باحثين
من جامعة أكسفورد في عام
 ،2014إل أن جوجل قد «هناك الكثير من
ماليا الفرص ،لكن عدد
منحت الجامعة
ً
إسهاما ًّ
بلغ عدة ماليين ،كما شكلت المتﺨصصين الذين
تعاونًا
بحثيا معها (انظر :يمكن أن يعملوا
ًّ
تنتزع
مايند
ديب
«جوجل
بها قليل ﺟدًّا».
المواهب») .ول زال العديد
من أ
الكاديميين الذين تم جذبهم لمجال الصناعة

مهامهم
محتفظين بمناصبهم التدريسية ويمارسون
ّ
فرصا للطالب ،ربما لم يكونوا
هناك ،وهو ما يعطي ً
أبدا بأي وسيلة أخرى.
ليحظوا بها ً
الثار طويلة أ
ويشعر بنجيو بالقلق أيضا إزاء آ
المد
ً
إن الباحثين في مجال
لهيمنة الشركات .يقول بنجيو ّ
الصناعة يحافظون على السرية بشكل أفضل .فبرغم أن
العلماء في بعض مختبرات الشركات ـ مثل تلك الموجودة
في «جوجل» ،و«بايدو» ـ ل يزالون ينشرون أوراقًا علمية
ورموزا حاسوبية بشكل مفتوح ـ مما يسمح آلخرين بأن
ً
يستخدموا أعمالهم كأساس لبناء أبحاثهم ـ إل أن بنجيو

يجادل بأن باحثي الشركات ل يزالون ـ في كثير من أ
الحيان
ـ يتجنبون مناقشة أعمالهم قبل نشرها ،إذ إنهم أكثر َم ْي ًال
من أ
الكاديميين إلى التقدم للحصول على براءات اختراع.
أمرا أكثر صعوبة».
ويضيف« :هذا يجعل من التعاون ً
المط َِّل ِعين على تلك الصناعة قلقهم بشأن
ويبدي بعض ُ
أيضا .ففي شهر ديسمبر من عام  ،2015كان إيلون
الشفافية ً
واحدا من ضمن
ـ
SpaceX
اكس»
«سبيس
س
مؤس
ً
َمسك ـ ِّ
مجموعة من المستثمرين في «سيليكون فالي» ،الذين أطلقوا
شركة غير ربحية تُدعى «أوبن إيه آي»  OpenAIفي سان
وعدا من مسانديها
فرانسيسكو بكاليفورنيا .وإذ تلقَّت الشركة ً
بمنحها مليار دولر أمريكي ،فهي تهدف إلى تطوير الذكاء
الصطناعي؛ من أجل الصالح العام؛ إذ تقوم بمشاركة براءات
الختراع الخاصة بها ،وتتعاون مع مؤسسات أخرى ِب ُح ِّريَّة.
وعلى الرغم من التزام «جوجل» ،و«فيسبوك» ،وما
شابههما حاليا بمعالجة المسائل أ
الساسية في مجال الذكاء
ًّ
ً
طويال،
الصطناعي ،إل أن بنجيو يخشى ّأل يدوم ذلك
ويقول« :ل تهتم المشروعات الرأسمالية سوى أ
بالهداف
قصيرة المدى .إنها طبيعة ذلك الوحش» .وهو في ذلك
يستشهد بشركتي التصالت «بيل لبز»  ،Bell Labsو«إيه
تي آند تي»  AT&Tكمثالين على الشركات التي كانت لديها
مختبرات بحثية قوية ،لكنها في نهاية المطاف خسرت
كثيرا على الهدف قصير المدى
مواهبها ،عن طريق التركيز ً
لجني أ
الموال لصالح الشركة.
أ
ويص ّر هينتون على أن البحوث الساسية تستطيع أن
ِ
نظرا إلى الحاجة
تزدهر في مجال الصناعة ،ويقول إنه ً
الم ِل َّحة إلى أبحاث الذكاء الصطناعي ،فإن بعض التوسع
ُ
الحادث اليوم في البحوث أ
حتما داخل
ال
ساسية يجري ً
الوساط أ
الشركات ،لكن ستستمر أ
الكاديمية في لعب دور
حاسم في أبحاث الذكاء الصطناعي .ويضيف ً
قائال« :هذا
هو المكان أ
ً
احتمال للحصول على أفكار جذرية
الكثر
جديدة منه»■ .
الطبعة العربية |
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علم الزالزل

كوريا الشمـالية تسمح للعلماء
بتفحُّـص بركـان هائـل
صور سيزمية أظهرتها بحوث دولية مشتركة غير مسبوقة تشير إلى تهديدات
باندلع براكين في المستقبل.
ألكسندرا ويتز

في تعاون نادر بين علماء من كوريا الشمالية وعلماء
غربيين ،تفحص العلماء طبقات أ
الرض تحت بركان خطير
َّ
يقع على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية .ويُل ِْقي
عملهم الضوء على التركيب الجيولوجي ،الذي قد يؤدي
محتمل لبراكين.
إلى اندلع مستقبلي
َ
وتقول كايال ياكوفينو ،عالمة البراكين في هيئة المسح
الجيولوجي أ
المريكية في مينلو بارك بكاليفورنيا« :إنها
نظرتنا أ
الولى إلى ما يبدو عليه البركان من الداخل».
استخدمت هي وزمالؤها ـ بقيادة ري كيونج سونج
من إدارة الزلزل في بيونج يانج بكوريا الشمالية ـ بيانات
زلزالية؛ لتحديد موقع الصخور المنصهرة تحت الجبل
بدقة .وقد نُشرت ورقتهم البحثية في  15إبريل الماضي
في دورية «ساينس أدفانسيز».1
المسمى «جبل بايكتو» Mount Paektu
يُ َع ّد البركان
َّ
والمسمى ـ في الوقت ذاته
الشمالية،
كوريا
على جانب
َّ
ـ «جبل تشانجباي»  Changbaishanعلى الجانب
واحدا من أخطر البراكين في المنطقة .وفي
الصيني،
ً
تقريبا ،أَ ْطل ََق أحد أقوى النفجارات
الميالد
قبل
946
عام
ً
البركانية في التاريخ المسجل ،حيث طال رماده مسافات
كب ْعد اليابان .ويعيش اليوم أكثر من  1.6مليون
بعيدةُ ،
شخص في محيط  100كيلومتر من بايكتو .يقول جيمس
هاموند ،عضو الفريق ،وعالم الزلزل في كلية بيركبيك
حاليا ،لكنه بالتأكيد
بجامعة لندن« :هذا البركان خامد ًّ
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مؤهل لالنفجار؛ ولذا ..يجب أن نبقيه تحت المراقبة».
الح َمم البركانية المندلعة أن تصل إلى 20
تستطيع ِ
كيلومترا من قمة الجبل ،حسب قول هايتشوان وي ،عا ِلم
ً
البراكين في إدارة الزلزل الصينية في بكين ،الذي درس
النشاط السابق للجبل البركاني.2
أ
ولن البركان يمتد عبر الحدود بين الصين وكوريا
الشمالية ،فإن الدراسات العلمية حوله مش َّتتة بين البلدين.
وتقول ياكوفينو« :هناك أشخاص أمضوا حياتهم كلها
يدرسون البركان ،ولم يروا جانبه آ
الخر قط» .ويحظى
الجبل بمكانة خاصة في كوريا
الشمالية ،لكونه مسقط رأس «بإمكاننا اآلن أن
كل من مؤسس المملكة الكورية نبدأ ـ على األقل
أ
الولى ،والزعيم السابق لكوريا ـ في رسم صورة
الشمالية ،كيم جونج إل.
لما يحدث».
اندلع بركان بايكتو آخر مرة في
عام  .1903وفي عام  ،2002بدأ يضطرب ،مول ًِّدا آلف
تحرك الصخور المنصهرة
الزلزل أالصغيرة ،ربما بسبب ُّ
الرض .وانتهى ذلك الضطراب الزلزالي بعد عدة
تحت
شجع
الهدوء
هذا
لكن
كانية،
ر
ب
م
م
ح
أي
اندلع
بدون
سنوات
ِ َ
َّ
العلماء ـ على جانبي الجبل ـ على إعادة تقييم ما يعرفونه
يفجره في المستقبل.
عن البركان ،ومحاولة الستعداد لما قد ِّ
في عام  ،2011وبدعوة من حكومية كوريا الشمالية ،زار
هاموند البالد بصحبة كليف أوبنهايمر ،عا ِلم البراكين في
جامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة .وأسفرت الزيارة عن
تعاون غير مسبوق؛ لمحاولة ف ْهم «بايكتو» بشكل
مشروع ُ

وأشارت دراسات سابقة إلى وجود صخور منصهرة تحت
البركان ،حسب قول هايبو زو ،المتخصص في علوم أ
الرض
في جامعة أوبورن بألباما ،لكنه يرى أن «أي بحث جديد
مثيرا لالهتمام».
وجا ّد يُ َع ُّد ً
ويراقب العلماء الصينيون والكوريون الشماليون «بايكتو»
باستخدام شبكاتهم للرصد الزلزالي ،إلى جانب عينات من
لكن إلى أن يتكون
الغاز ،تم جمعها من الينابيع
الساخنةْ ،
لدى المتخصصين في علوم أ
الرض ف ْهم أفضل للنشاط
السابق للبركان ،سيكون من الصعب إبالغ مسؤولي الطوارئ
بكيفية الستعداد لالندلع المستقبلي للبراكين ،حسب قول
ياكوفينو .وعلى سبيل المثال ..كانت ياكوفينو تقوم برصد
مواقع الرماد والحجر الخفّاف وغيره من الحجارة التي أطلقها
البركان لدى اندلعه في عام  946قبل الميالد على الخرائط
الجيولوجية .فقد انهمرت على جوانب الجبل كميات هائلة
من ُسحب الغاز فائق الحرارة والرماد ،تَ ِب َعتها انهيارات أرضية
مدمرة .وإذا كان البركان «بايكتو» سينفجر مجد ًّدا ،فقد يرسل
ً
سيول من الماء ،تنحدر من البحيرة الواقعة أعلى القمة ،أو
قد يبث ُس ُح ًبا من الرماد باتجاه السماء ،وهو ما قد يؤثر
على الرحالت الجوية المارة بكوريا واليابان.
ووجدت ياكوفينو ـ من خالل دراسة الصخور التي تم
جمعها خالل زيارة عام  2013ـ أن انفجار عام  946قبل
الميالد ربما ضخ كميات من ثاني أكسيد الكبريت في الغالف
الجوي ،أكثر مما ذكرته الدراسات السابقة ،4مما يشير إلى أن
«بايكتو» لديه القدرة على تغيير المناخ العالمي.
زار هاموند بيونج يانج في إبريل الماضي ،حيث ناقش
مقترحات لتوسيع الدراسات حول «بايكتو» .يقول« :نو ّد
حقًّا أن نعمل مع الصينيين والكوريين الشماليين لدراسة
البركان ،باعتباره بركانًا ً
معدات على جانبي
كامال ،باستخدام ّ
الحدود .وفي النهاية ،أ
معا ،وربما
ليعملوا
لهم
متروك
مر
ال
ً
ءا من هذا العمل»■ .
أمكننا أن نكون جز ً
1. Ri, K.-S. et al. Sci. Adv. 2, e1501513 (2016).
2. Wei, H., Liu, G. & Gill, J. Bull. Volcanol. 75, 706
(2013).
3. Hammond, J. ‘Understanding volcanoes in isolated
locations: Engaging diplomacy for science’ Sci.
Diplom. 5, No. 1 (2016).
4. Xu, J. et al. Geophys. Res. Lett. 40, 54–59 (2013).
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جبل بايكتو ُ(يسمى ً
أيضا جبل تشانجباي) والبحيرة الواقعة أعلى فوهته البركانية ،حيث ُي ْش ِرفان على الحدود الصينية الكورية الشمالية.

أفضل على جانبه الكوري .3وبدعم دبلوماسي من الجمعية
أ
المريكية لتطوير العلوم في واشنطن العاصمة ،والجمعية
الملكية في لندن ،قام هاموند بترتيبات إلرسال ستة مقاييس
للزلزل على أحدث الطرز المتطورة إلى كوريا الشمالية.
لم يكن أ
المر ً
سهال ..فقد استغرق استخراج تصاريح
الستيراد المطلوبة سنوات ،واضطر الفريق إلى إلغاء
الخطط المقررة لقياس التصال تحت البركان ،ألنه كان
للمعدات المطلوبة استخدام آخر في رصد الغواصات .وفي
النهاية ،استطاع هاموند وزمالؤه عمل مقاييس للزلزل على
كيلومترا إلى الشرق من قمة جبل بايكتو ،في قلب
امتداد 60
ً
المناطق الريفية .يقول هاموند« :إنني أزور هذه العائالت
بالنابة عنا .لقد كانت رغبة
كل عام .إنها تعتني بمحطاتنا إ
جلية».
كان
هذه العائالت في ف ْهم هذا البر
َّ
وظلت مقاييس الزلزل في مواضعها منذ أغسطس
 ،2013حتى أغسطس ( 2015وهو ما يعني أنها لم تكن
السلحة النووية أ
موجودة خالل أي من تجارب أ
الربع في
ٍّ
كوريا الشمالية) .ووجد العلماء ـ من خالل تحليل كيفية
مهما من
تحرك
موجات الزلزل تحت البركان ـ أن جز ًء أا ًّ
ُّ
القشرة أ
القل .تقول
الرضية ل بد أنه منصهر ،جز ًّئيا على
ياكوفينو« :السؤال أ
الهم هو ما إذا كان هذا النصهار
آ
لكن بإمكاننا الن أن نبدأ ـ على
سيتحول إلى انفجار بركانيْ ،
أ
القل ـ في رسم صورة لما يحدث».

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
SCIENCEATHOME.ORG

حاسوب أن يترجم تحركات الفأرة التي قاموا بها إلى حلول
لنموذج صندوق البيض الك َّمي في العالم الحقيقي.
واستطاع فريق شيرسون البحثي الوصول إلى حوالي
مرة
 300شخص للعب هذه المرحلة فقط ّ 12,000
على منصة أبحاث تطوعية تُسمى «ساينس آت هوم»
 .ScienceAtHomeومن ثم ،قام الباحثون بإدخال الحلول
البشرية إلى جهاز حاسوبي؛ إلجراء المزيد من التعديالت،
فاتضح أن أكثر من نصف الحلول المستوحاة من البشر كانت
أكثر كفاءة من تلك التي تنتجها الخوارزميات الحاسوبية
وحدها ،كما أنه من خالل الجمع بين أفضل استراتيجيتين
هجينتين ،تم الحصول على نتيجة أفضل مما قد يحققه
أسرع حاسوب على إالطالق .يقول شيرسونُ « :د ِه ْش ُت حقًّا
عندما رأيت النتائج».
ميزة بشرية

ألعاب تمكِّن الباحثين من االستعانة بالجمهور؛ لحل المسائل العلمية.

فيزياء

العا َلم َ
الك ِّمي ..قد يكون
عا َل ًمـا حدسيًّـا
لعبة حاسوبية تُ ْظ ِهر براعة العقل البشري في استيعاب قوانين ميكانيكا الك َّم الغريبة.
إليزابيث جيبني

عاد ًة ما يُعتبر العالَم الك َّمي ذا طبيعة غير متوقَّعة ،إذ
يتضمن وجود جسيمات في مكانين مختلفين في الوقت
ومؤخرا ،ابتكرت مجموعة من العلماء لعبة
نفسه.
ً
فيديو تتبع قوانين ميكانيكا الك َّم ،يستطيع الالعبون غير
المتخصصين في علم الفيزياء التفوق فيها (J. J. W. H.
 .)Sørensen et al. Nature 532, 210–213; 2016وأحد
آ
الثار المترتبة على ما ابتكره فريق العلماء هو أن الجهود
الرامية إلى أن نهج استخدام ألعاب الحاسوب لجمع حلول
حاليا في
للمسائل العلمية من الجمهور يمكن أن يُط ََّبق ًّ
مجال فيزياء الك َّم إذ إنه في الماضي ،اقتصرت مشروعات
«ابتكار أ
اللعاب»  gamificationتلك على المسائل التي
طي
تمثل تحديًا ،لكنها ليست فائقة التعقيد ،مثل عملية ّ
البروتينات ً
مثال.
وتشير النتائج كذلك إلى أن العقل البشري قد يكون
أكثر قدرة على استيعاب قواعد العالَم الك َّمي الغريب عما
كان يُعتقد في السابق ،وهو اكتشاف قد تترتب عليه آثار
عدة في كيفية تناول العلماء لفيزياء الك َّم ،حسب قول
جاكوب شيرسون ،المتخصص في علم فيزياء الك َّم في
جامعة آرهوس في الدنمارك ،الذي قاد تلك الدراسة.
ويضيف« :ربما ينبغي علينا السماح لحدسنا الطبيعي أن
يتدخل في طريقتنا لحل المشكالت» .كما أن العلماء الذين
إن إيجاد نهج
يدرسون أسس فيزياء الك َّم يقولون منذ زمن ّ
َم يمكن أن يساعد في حل أ
اللغاز
أكثر حدسية لفيزياء الك ّ
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المذهلة ،على الرغم من عمل كثيرين على إمكانية تحقيق
ذلك ،دون التوصل إلى نظريات جديدة.
تعتمد لعبة «كوانتم موفز»  Quantum Movesعلى
مسألة حقيقية في مجال الحوسبة الك َّمية ،هي :ما مدى سرعة
لذرة من تجويف إلى آخر في ِب ْن َية تأخذ
تحريك شعاع ليزر ّ
الذرة ،وهي في حالة
طاقة
تغيير
دون
شكل صندوق بيض،
ّ
كمية حساسة؟ في العالم الك َّمي ،تتوازن السرعة مع الطاقة،
ويحدهما مبدأ عدم التيقن الخاص بهايزنبرج؛ وبالتالي،
ّ
يكمن السر في العثور على النقطة أ
النسب ،التي يكون
عندها النتقال من مكان إلى آخر
أسرع ما يمكن ،دون إرباك الحالة «يجب علينا أن
الك َّمية .ويوجد عدد غير نهائي نحاول أن نكون
من التشكيالت الممكنة للحركة أكثر عفوية
والتوقيت ،وقد قام العلماء وبديهية حيال
بتصميم خوارزميات حاسوبية حل المشكالت».
ضمن محاولت لحل المسألة.
يعبر عن الذَّ َّرة في شكل سائل يتحرك
في هذه اللعبةَّ ،
داخل تجويف ،ليعكس الطبيعة الموجية للجسيم الك َّمي.
في إحدى مراحل اللعبة ،يقوم الالعبون بتحريك المؤشر؛
للتحكم في تجويف آخر ،يستخدمونه لتجميع السائل
المتحرك؛ لعادته إلى قاعدته أ
الساسية .يتصرف السائل وفقًا
إ
لقوانين ميكانيكا الك َّم ،وليس كوعاء ماء ً
مثال .ومن أجل تجميع
السائل ،يقوم الالعبون بدفعه للتحرك في «نفق ك َِّمي» يمتد
من تجويف إلى آخر ،وهو ما يجب على الالعبين تعلُّم التكيف
معه .وبمجرد أن يجدوا طرقًا لنقل السائل ،يمكن حينها لجهاز

إن ما تضيفه القدرات البشرية إلى هذا المزيج غير واضح.
فعلى الرغم من وجود عالقة بين الهتمام بعلم الفيزياء
الحظ عالقة مماثلة مع سنوات دراسة
والمهارة في اللعب ،لم تُ َ
فيزياء الك َّم .ويشير شيرسون إلى أن الستراتيجيات البشرية
العظيمة تنبع من قدرة العقل على التقاط جوهر المشكلة.
لعبة معينة
وقد تبدو المفاهيم الك َّمية أقل غرابة للناس في ٍ
مما هي عليه في سياقات أخرى ،إذ إنها بيئة يتوقعون فيها
أن تُ ْخ َرق القواعد ،حسب تفسير سابرينا مانيسكالكو من مركز
توركو لفيزياء الك َّم في فنلندا ،الذي يدير ملتقى يهدف إلى
صناعة ألعاب قد تفيد في مجال فيزياء الك َّم.
أيضا إلى أن
وبالنسبة إلى شيرسون ،تشير النتائج ً
الفيزيائيين يمكنهم استخدام حدسهم الخاص بشكل أكبر.
ويقول« :يجب علينا أن نحاول أن نكون أكثر عفوية وبديهية
حيال حل المشكالت» .وتحقيقًا لهذه الغاية ،يقوم فريقه
ببناء نسخة من اللعبة ،يستطيع فيها الفيزيائيون تفصيل
يقدم لهم ذلك
السيناريو لتمثيل تكوينات مختلفة ،بحيث ِّ
تبص ًرا أعمق ألبحاثهم.
ُّ
ويتفق علماء آخرون متخصصون في فيزياء الك َّم على ّأن
بأن بإمكان الناس تطوير حدسهم نحو
ما تم التوصل إليه ّ
مثير للدهشة ،إل أنهم يعتقدون أن العلماء
العمليات الك َِّم َّية
الحدس ٌبالفعل لحل المسائل الكَمية ،على أ
القل
يستخدمون
ّ
في مجال الرياضيات .ومن خالل تلك اللعبة ،يكتسب الناس ـ
على أ
الرجح ـ ً
شكال من أشكال الحدس ،كما يقول سيث لويد،
الفيزيائي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كمبريدج.
الطفال توقُّع بقاء أ
كما أشار إلى أنه قبل تعلُّم أ
الجسام
في أماكنها ،يتكون لديهم شكل من أشكال الحدس الك َّمي،
يتخلصون منه فيما بعد .ويقول« :إذا اختفى الجسم قبل
ثالثة أشهر ،سيعتقدون أنه هكذا تسير أ
المور في العالَم،
لكن بعد ثالثة أشهر سوف يتساءلون‹ :أين ذهبت اللعبة؟›».
ْ
كبيرا من نجاح لعبة «كوانتم
يقول لويد ً
أيضا إن جز ًءا ً
موفز» يرجع إلى تصميمها الذكي ،الذي يقوم بترجمة مسألة
ك َِّم َّية بنجاح إلى مشكلة بصرية ،لكنه قد يفشل مع المشكالت
الكَمية أ
تعقيدا.
الكثر
ً
ّ
إن الفيزيائيين الذين يحاولون تطوير خوارزميات حاسوبية
ك َِّم َّية هم بالفعل يلعبون بواجهات رسومية؛ لمساعدتهم على
تحسين الحلول الموجودة ،كما يقول تشارلز طاهان ،الفيزيائي
النظري في جامعة ميريالند في كوليدج بارك ،إل أنه يعتقد أن
تدريس الحدس الكَمي من خالل أ
اللعاب له فوائد؛ إذ ابتكر
ّ
سمى «ميكا ِنك»  ،Meqanicيقوم فيها الالعبون
لعبة أخرى تُ َّ
بإجراء عمليات حسابية كمية أساسية .وتفرض قواعد اللعبة
اتباع الحدس أثناء اللعب .وهو يأمل في أن تع ِّزز من قدرات
الطالب؛ وتسهل العثور على أ
الشخاص ذوي الموهبة الفطرية
ِّ
غير المستغلَّة؛ من أجل هذا المجال■ .
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يونيو

21 | 2 0 1 6

مملكة القردة
الصين تثبت مكانتها كرائدة
عالمية ألبحاث الرئيسيات
ديفيد سيرانوسكي

على بعد ساعة بالسيارة من كونمينج جنوب غرب الصين ،خلف حوائط الطوب أ
الحمر،
ُْ
أ
والغابات مترامية أ
الطراف ،تقع حديقة حيوان غير عادية ،هي بمثابة مجمع محاط بالسوار
وله بوابة ،يخيم عليه الهدوء الشديد ،وتسوده أجواء شاعرية .في الداخل ترى سلسلة من
بيوت الحيوانات أ
السمنتية رمادية اللون ،متراصة على تل أخضر ،لكل منها سقف بالستيكي
شفاف يسمح بمرور الضوء .هذا هو مختبر يونان الرئيس للبحوث الطبية الحيوية للرئيسيات،
ستخدم جميعها ألغراض بحثية.
وهو يضم حوالي  1,500قرد ،تُ َ
المختبر الزخم والنشاط الهائل بداخله ..فإثر افتتاحه
يخيم على
َ
يخفي السكون الذي ِّ
في عام  ،2011سرعان ما أصبح المختبر ِقبلةَ البحوث المتطورة الخاصة بالرئيسيات،
المراض ،بجانب نشر العديد من الدراسات أ
مصدرا حيوانات نموذجية؛ لدراسة أ
والبحاث
ُ َ ِّ ً
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ILLUSTRATION BY JONNY WAN

شخصا يتهافت الكثيرون للتعاون
المبتكرة التي جعلت من مدير المختبر ـ جي ويزي ـ
ً
جينيا ،التي تُستخدم كنماذج لدراسة
الم َّ
معه .يحوي المختبر مجموعة من القردة ُ
عدلة ًّ
أمراض معينة ،مثل الحثل العضلي دوشين ،والتوحد ،ومرض باركنسون .ويخطط جي
الف َرق العاملة هناك ،من  10رؤساء إلى  20في السنوات الثالث
لمضاعفة عدد رؤساء ِ
المقبلة ،كما ينوي توسيع نطاق التعاون الدولي ،إذ يتعاون بالفعل مع علماء من أوروبا
والوليات المتحدة .يقول أحد المتعاونين معه ،وهو كينيث تشاين ،المتخصص في
أمراض القلب بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم:
منصة تكنولوجية ،فجي يسبقنا
«من ناحية كونها َّ
جميعا» ،غير أن جي ليس وحده الذي لديه طموح
ً
لمستقبل بحوث القردة .فقد انتشرت مراكز أ
البحاث
المتطورة الخاصة بالرئيسيات في كل من شينزين،
وهانجزو ،وسوجو ،وجوانجو خالل العشر سنوات
الماضية ،بدعم من الحكومات المركزية والمحلية.
وفي شهر مارس الماضي ،وافقت وزارة العلوم على
إطالق مركز جديد في معهد كونمينج لعلم الحيوان،
ويُتوقع أن تبلغ تكلفة بنائه ماليين الدولرات .ويمكن
لهذه المراكز أن توفر أعدا ًدا كبيرة من القردة للعلماء،
إضافة إلى رعاية عالية الجودة للحيوانات ،ومعدات
متطورة بأقل قدر من التعقيدات الروتينية .وسيركِّز
أحد المشروعات الرئيسة ألبحاث المخ ـ والمتوقَّع
إطالقه قريبا في الصين ـ الجزء أ
الكبر من جهده على
استخدام ًالقردة في دراسة أ
المراض.
يتناقض هذا الحماس تناقضا صارخا مع أ
الجواء
ً
ً
تخيم على النشاط البحثي في الغرب ،حيث
التي ِّ
تسببت مجموعة متشابكة من العقبات التنظيمية
والقيود المالية والعتراضات المتعلقة بأخالقيات
العلوم الحيوية في تع ُّثر بحوث الرئيسيات غير
البشرية بشكل متزايد .وقد انخفض عدد القردة
المستخدمة في أ
البحاث في أوروبا بين عامي  2008و 2011بنسبة  ،%28كما أَ ْح َج َم
َ
أ
تماما عن محاولة إجراء مثل هذه البحاث في الغرب.
بعض الباحثين ً
وهكذا ،شرع الكثيرون في نقل تجاربهم إلى الصين ،من خالل إيجاد متعاونين ،أو إنشاء
مختبراتهم الخاصة هناك .وهناك مراكز صينية تَ ِصف نفسها بأنها مراكز بحوث الرئيسيات
الدوات أ
التي يقصدها العلماء لالستفادة من أ
الحدث ،مثل أدوات التحرير الجيني ،وأدوات
أ
التصوير المتقدمة .يقول ستيفان ترو ،وهو عا ِلم أعصاب ،يرأس المركز اللماني للرئيسيات
في جوتنجن بألمانيا« :قد تصبح تلك المراكز مماثلة لمختبر «سيرن»  CERNفي سويسرا ،حيث
أُنشئ مركز ضخم يقصده الناس من جميع أنحاء العالم؛ للحصول على بيانات».
في ظل ازدهار الصين السريع كمركز عالمي لبحوث الرئيسيات ،يخشى بعض العلماء
يعجل ذلك بضمور مثل هذا العلم في الغرب ،وأن يؤدي إلى ما يشبه الحتكار،
أن
المراض أ
حيث ِّيعتمد الباحثون على دولة واحدة بشكل زائد لجراء؛ بحوث أ
الساسية،
إ
الدوية .يقول إيروان بيزارد ،مدير معهد أمراض أ
واختبار أ
العصاب في جامعة بوردو في
فرنسا ،كما أسس شركته الخاصة لبحوث الرئيسيات «موتاك»  Motacفي بكين« :ل ترى
ضخما» .وعلى حد قوله ،ل تزال
خطرا
ً
الحكومات ول يرى السياسيون ذلك ..لكننا نواجه ً
أوروبا والوليات المتحدة تملكان الهيمنة والريادة في بحوث الرئيسيات ،لكن يمكن لذلك
أن يتغير مع هجرة الخبرات نحو الشرق .ويضيف« :ستصبح الصين المكان الذي يتم
فيه التحقق من صحة كل الستراتيجيات العالجية .هل نرغب في ذلك؟ أم نو ّد أن يظل
كل شيء تحت سيطرتنا؟».

من  9,868إلى  35,385حيوانًا خالل تلك الفترة .كما تزداد كذلك أعداد قردة المارموسيت في
المزارع (وهو نوع آخر من القردة ،يستخدم بكثرة في أ
البحاث).
ُ
َ
يتم شحن أغلب القردة إلى شركات المستحضرات الصيدلية ،أو الباحثين في أماكن أخرى
حول العالم ،إل أن تقدير العلماء المتنامي لستخدام نماذج هذا الحيوان قد حفَّز استثمار
الحكومات المحلية والشركات الخاصة في المناطق البحثية المخصصة لذلك .وقد َو َض َعت
خطة الدولة الخمسية الصادرة في عام  2011نماذج أمراض الرئيسيات كهدف وطني؛ وأعقبت
ذلك وزارة العلوم بضخ  25مليون يوان (أي 3.9
ماليين دولر أمريكي) في المبادرة عام .2014
إن العلماء الذين يزورون الصين بصفة عامة
راضون عن مستوى الرعاية الذي تحظى به الحيوانات
في هذه المرافق ،كما حصل أغلبها على المعيار
الذهبي في رعاية الحيوانات ،أو ل يزال يسعى
تقدمها مؤسسة
للحصول عليه ،وهو شهادة اعتمادِّ ،
 AAALACالدولية.
إن مختبر يونان الرئيس ـ الذي يديره جي ـ هو
أكثر مراكز بحوث الرئيسيات نشاطًا ،لكن أ
المر ل
يخلو من المنافسة .فقد تم تمويل مركز القردة
الجديد في معهد كونمينج لعلم الحيوان كجزء من
الخطة الوطنية لتنمية معدات العلوم الضخمة ،التي
تتضمن التليسكوبات ،والحواسيب الفائقة .وسيسهم
التمويل في مساعدة المعهد على مضاعفة مستعمرة
القردة الخاصة به ،التي تضم  2,500قرد من قردة
المكاك ( )Macaca fascicularisوريسوس.
من جانبه ،يقول تشاو شودونج ،الذي يدير مركز
إن الخطة تقتضي أن «يُ َج َّهز
أبحاث الرئيسياتّ ،
المكان كما تُ َج َّهز المستشفيات ،بأقسام منفصلة
للعمليات الجراحية وعلم الوراثة وتقنيات أ
الشعة»،
أ
إضافة إلى سير متحرك؛ لنقل القردة بين القسام
المختلفة .وسيكون هناك نظم لقياس درجة حرارة الجسم ،ومعدل ضربات القلب ،وغيرها
من البيانات الفسيولوجية؛ لتحليل الخصائص أو أ
«النماط الظاهرية» للحيوانات التي سيكون
قد تم تعديل جينات الكثير منها .ويضيف تشاو« :إننا نسمي هذه الخطة ‹محلِّل مقارنة النمط
الجيني بالنمط الظاهري›» .وسوف يستغرق أ
المر  10سنوات حتى يكتمل ،إل أن تشاو يأمل أن
أ
آ
يبدأ البناء في العام الحالي ،وتبدأ أ
البحاث خالل ثالث سنوات من الن .أما المنشآت الخرى،
أ
حجما ،إل أنها تتوسع هي الخرى وتتنوع .ويخطط معهد العلوم العصبية
فرغم أنها أصغر ً
في شنجهاي لزيادة أعداد قردة العالَم القديم من  600إلى  800في العام المقبل ،وتوسيع
مجموعة قردة المارموسيت الثالثمائة الخاصة بها.

«ستصبح الصين
المكان الذي
يتم فيه التحقق
من صحة كل
االستراتيجيات
العالجية».

تشابه القردة

كان الباحثون يعتمدون لعدة عقود على القردة؛ لتسليط الضوء على وظائف الدماغ وأمراضه،
نظرا إلى تشابهها مع البشر .وقد أ َّدى نمو أبحاث العلوم العصبية إلى زيادة الطلب عليها.
ً
يحدان من استخدام هذه الحيوانات في
ورغم أن ارتفاع التكلفة ودورات التكاثر الطويلة كانا ّ
السابق ،إل أن تقنيات التكاثر الجديدة ،وتقنيات الهندسة الوراثية ،مثل «كريسبر/كاس »9تساعد
الباحثين في التغلب على تلك العيوب ،ما يجعل من هذا الحيوان أداة تجريبية أكثر فعالية.
هناك أعداد كبيرة من قردة المكاك في الصين ،وهي أساس أبحاث الرئيسيات غير البشرية.
وبرغم انخفاض عدد قردة ريسوس ( )Macaca mulattaالبرية ،إل أن عددها في المزارع قد
ارتفع .وحسب البيانات التي أصدرتها إدارة الدولة للغابات في الصين ،فقد زاد عدد الشركات
التي تقوم باستيالد قردة المكاك؛ لستخدامها في المختبرات ،من  10إلى  34شركة بين عامي
 2004و ،2013وقفز عدد الحيوانات التي يمكن لتلك الشركات بيعها في الصين أو خارجها
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مسألة تكلفة

أ
تماما خارج الصين .فقد أغلقت كلية هارفارد للطب مركز أبحاث
اتجاها
تسلك الرقام ً
معاكسا ً
ً
أ
تابعا لها في شهر مايو من عام  2015لسباب استراتيجية .وفي شهر ديسمبر الماضي ،قررت
ً
معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية إنهاء التجارب التي تتم على الرئيسيات غير البشرية بشكل
تدريجي في أحد مختبراتها ،وأعلنت بالتالي أنها ستعيد النظر في كل أ
البحاث التي تتم على
أ
الرئيسيات غير البشرية التي تقوم بتمويلها .وفي أوروبا ،يقول الباحثون ّإن الجواء أصبحت
غير مرحبة بمثل تلك أ
البحاث.
ِّ
تُ َع ّد التكلفة العالية عقبة جوهرية .ففي عام  ،2008ساعد لي سياو جيانج ـ عا ِلم الوراثة
1
في جامعة إيموري في أتالنتا في جورجيا ـ في إنشاء أول نموذج في العالم لمرض هنتنجتون
اثيا ،وذلك بالتعاون مع زمالء في مركز يركيس الوطني ألبحاث الرئيسيات.
في قرد ُم َح َّور ور ًّ
يوميا،
ا
دولر
20
رعايته
ِّف
ل
وتك
دولر،
6,000
يكلف
المتحدة
الوليات
في
قرد
يقول لي ّإن شراء
ً ًّ
في حين أن شراء قرد في الصين يكلِّف ألف دولر فقط ،ورعايته  5دولرات فقط في اليوم.
ويضيف« :بما أن التكلفة أعلى؛ فينبغي أن تطلب منحة أكبر ،ومن ثم ستكون معايير التقييم
أكثر صرامة» ،إذ إن وكالت التمويل «ل تحبذ حقًّا أ
البحاث التي تُجرى على الحيوانات الكبيرة».
ّ
ِّ
آ
منصبا مشتركًا في
ورأْى لي أن الحل بسيط للغاية ..فلنذهب إلى الصين .يشغل لي الن
ً
معهد علم الوراثة وعلم أ
الحياء التنموي في بكين ،حيث يسمح له بالوصول إلى حوالي
 3,000قرد من نوع  Macaca fascicularisفي مزرعة في جوانجو ،وحوالي  400قرد ريسوس
في مركز رعاية القردة ،التابع أ
لالكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين .وقد أصدر سلسلة
من المنشورات المتعلقة بالقردة ذات ال ُّن َسخ المعدلة من الجينات التي تتورط في مرض الحثل
العضلي دوشين ،2ومرض باركنسون.3
أما عالمة أ
العصاب آنا وانج روو ،فتقول ّإن التعقيدات الروتينية كانت هي الدافع ل َت َو ُّجهها
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نحو الصين .يحاول فريق روو في جامعة فاندربيلت في ناشفيل بولية تينيسي دراسة ترابط
قدرا
الوحدات أفي المخ .وحسب قولها ،فقد أقضت هي وزمالؤها  %25من وقتهم ،وأنفقوا ً
الدوية التي يقدموها للقردة ،وطريقة تناولها بمقتضى
كبيرا من الموال في توثيق جرعة كل من
ً
واحدا كل  15دقيقة .هذا ليس خطأً،
ا
ئ
شي
نسجل
«إننا
اللوائح والقوانين .وحول ذلك تقول:
ً
ً
قدرا ً
هائال من الوقت».
لكن المشكلة أنها تستهلك ً
في عام  ،2013اقترحت روو أن تقوم جامعة تشجيانج في هانجزو ببناء معهد للعلوم
العصبية ،بعد انبهارها بأجواء التعاون السائدة هناك .في اليوم التالي مباشرة ،وافقت
الجامعة ،وأصبح لديها آ
الن ميزانية تكفي
لمدة خمس سنوات تبلغ  25مليون دولر.
«فور اتخاذ القرار ،يمكنك البدء في إصدار
الشيكات» ،كما تقول روو .وهي تقوم آ
الن
بإغالق مختبرها في الوليات المتحدة؛ لتحتل
منصب مدير معهد تشجيانج للعلوم العصبية
والتكنولوجيا ذي التخصصات المتعدية ،حيث
تأمل في بدء استخدام حزمة من معدات
وأجهزة تحليل المخ أ
الحدث ،منها جهاز جديد
قوي للتصوير بالرنين المغناطيسي ،بقوة 7
تسال ،وتقول إنه سيلتقط صور دقيقة بشكل
غير مسبوق ألدمغة الرئيسيات.
شعر بوب ديسيمونيه بانبهار مماثل من السرعة التي تتحرك بها دولة الصين .ولكونه عالم
أعصاب يترأس معهد مكجفرن ألبحاث المخ التابع لمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في
وتعريفيا مع عمدة مدينة شينزين في شهر يناير من عام
ترحيبيا
كمبريدج ،فقد َعق ََد لقا ًء
ًّ
ًّ
 .2014وفي شهر مارس ،تَ َب َّرع العمدة بمبنى في حرم معهد شينزين للتكنولوجيا المتقدمة؛
أ
مديرا
إلنشاء مركز لالبحاث على القردة ،ووعد ليبينج وانج ،الذي كان من المقرر أن يتم تعيينه ً
للمركز بعد ذلك بقليل ،بأن يتم استكمال تجهيز المركز وإعداده قبل حلول فصل الصيف .ظن
ً
مستحيال ،وراهن بزجاجاتين من أفضل أنواع الخمور الصينية على أن المركز
ديسيمونيه أن ذلك
لن يصبح جاه ًزا في الوقت المحدد؛ وقد خسر الرهان .نجح الفريق في تجميع جزء كبير من
بالضافة إلى مبلغ صغير من معهد
مبلغ العشرة ماليين دولر الالزمة من ِم َنح تنمية المدينة ،إ
مكجفرن .وسرعان ما بدأت عملية تسكين الحيوانات أ
الولى في معهد بحوث إالدراك العقلي
أ
واضطرابات الدماغ .يقول ديسمونيه« :يساعد هذا المكان على حدوث الشياء بشكل أسرع».
لكن أ
الموال والقردة فقط ل تكفي للوصول إلى اكتشافات جديدة .يقول الباحثون إن
أ
الصين تفتقر إلى العلماء الموهوبين؛ لالستفادة من الفرص التي توفرها البحاث المجراة على
الحيوانات .ولذا ..يأمل منظمو مراكز الرئيسيات الجديدة في الصين في استقطاب العلماء
الجانب لمناصب دائمة ،أو للتعاون .وحتى آ
أ
الن ،كان أغلب الذين ينتقلون إلى الصين إما
اهتماما ،كما يقول عا ِلم
صينيين ،أو أجانب ،لهم ارتباط سابق بالدولة ،بينما يُظ ِْهر آخرون
ً
أ
العصاب جووبينج فينج ،الذي يعمل كذلك في معهد مكجفرن .وقد قام مركز شينزين
ألبحاث الرئيسيات بالفعل بتعيين باحثين من أوروبا والوليات المتحدة .يقول ديسيمونيه إنه
أي شخص يرغب في إجراء بحوث على القردة يستطيع
سيصبح «قاعدة تكنولوجية مفتوحةّ ..
أن يأتي هنا».

المراض أ
ومن ضمن نماذج أ
الخرى في مركز جي ..نموذج قردة مصابة بأمراض القلب
أ
والوعية الدموية ،وهو نموذج يعمل عليه جي بالتعاون مع معهد كارولينسكا .وفي العام
الماضي ،عمل جي على استيالد أول قردة هجينة في العام باستخدام خاليا جذعية
4
اثيا بشكل
جنينية  ،وهو سبق علمي قد يسهل آمن عملية إنتاج الحيوانات المعدلة ور ًّ
جينيا
كبير .أما السؤال الذي يطرح نفسه الن ،فهو :هل ستساعد هذه القردة المعدلة ًّ
في تحسين ف ْهم وظيفة العقل البشري وخلل وظائفه؟ يقول جي« :ل يمكنك استبعاد
جين ،وتعتقد أنك ستحصل على نمط ظاهري يشبه النمط الذي يظهر في البشر».
ويرى الباحثون في أ
المر فرصة ،ليس فقط
أ
أيضا.
تطور البشر ً
لفهم المراض ،بل لفهم ُّ
فمن جانبه ،يتعاون سو بينج ـ عا ِلم الوراثة
في معهد كونمينج لعلم الحيوان ـ مع جي
لهندسة قردة تحمل النسخة البشرية من
جين يسمى  ،SRGAP2يُعتقد أنه المسؤول
عن إكساب العقل البشري قوة معالجة ،من
خالل السماح بنمو الرتباطات بين الخاليا
أيضا لستخدام
العصبية .ويخطط سو ً
«كريسبر/كاس »9إلدخال نسخ بشرية من
جين  MCPH1المرتبط بحجم المخ ،وجين
 FOXP2البشري الذي يعتقد أنه يمنح البشر
القدرة الفريدة على اكتساب اللغات ،إلى جينات القردة .وعن ذلك ..يقول سو« :ل أعتقد أن
القرد سيبدأ الكالم فجأة ،لكن قد يحدث بعض التغيير السلوكي».

«يساعد هذا المكان
على حدوث األشياء
بشكل أسرع».

الم َع َّدلة
القردة ُ

على أ
الرجح ،سيؤدي النتشار السريع ألداتي التحرير الجيني «كاسبر/كاس ،»9والتالينات
أ
( )TALENsإلى تسريع الطلب على أبحاث القردة ،إذ تُ َح ِّول تلك الدوات عملية التعديل الجيني
المهندسة،
نسبيا ومباشرة .وبخالف الفئران
َ
للقردة من مهمة مضنية ومكلفة إلى مهمة سريعة ًّ
التي يمكن تربيتها وإرسالها حول العالم« ،من الصعب إرسال القردة؛ ولذا ..سيكون من
أ
السهل أن يذهب الباحث الرئيس أو باحث ما بعد الدكتوراة إلى هناك» ،حسب قول ترو.
تشتد المنافسة ..بينما يتسابق الباحثون لقطف الثمار الدانية ،من خالل عمليات هندسة
أ
أ
تقريبا المتعلقة
الجينات ذات الدوار الراسخة أفي المراض البشرية والتطور .وكل التقارير ً
جينيا بهذه الساليب قد أتت من الصين .ويتوقع ديسيمونيه أن السعي
بالقردة المعدلة ًّ
للوصول إلى نماذج أمراض في القردة «قد يقدم للصين الفرصة لحتالل مكانة مميزة في
مجال علم أ
العصاب».
تمتلئ أقفاص مركز جي بقردة من نتاج التحرير الجيني .فقد خضعت مجموعة من الحيوانات
لعملية هندسة وراثية؛ تركت فيها طفرة في جين  MECP2الذي تم اكتشافه كمسؤول عن
ظهور متالزمة «ريت» في البشر ،وهو أحد اضطرابات طيف التوحد .يجلس أحد الحيوانات
ساك ًنا شار ًدا ،متشب ًثا بقضبان القفص ،بينما تجوب أخته التوأم الطبيعية المكان من حوله.
وفي قفص آخر ،يقوم قرد لديه الطفرة ومضخات موصلة بذراعه بمحاكاة الحركات المتكررة
والمميزة للمرض ،والبعض آ
الخر يمص إصبعه بال توقف .يقول جي« :لم أشاهد ذلك في أي
ِّ
قرد من قبل؛ ول بهذه الستمرارية».
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انقسام عالمي

فرصا عظيمة ،ل تزال هناك عقبات أمام العلماء الذين يختارون إجراء بحوث
برغم أن هناك ً
صعبا ،كما يقول جريجوار
ا
أمر
مختلفين
مكانين
في
الوجود
يكون
وقد
الصين.
الحيوانات في
ً
ً
كورتين  -باحث في إصابات الحبل الشوكي ،مستقر في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا
تقريبا إلى الصين؛ لمتابعة أبحاثه على القردة في «موتاك» .وقد
في لوزان ،ويسافر شهريًّا ً
أيضا؛ ليجري عدة عمليات هناك على قردة تجارب ،وعاد في الليلة نفسها..
سافر إلى بكين ً
وهو يقول« :عمري  40عاما ،ولدي طاقة ،لكن أ
المر يتطلب إرادة حقيقية».
ً
َّ
العيوب أ
الخرى هو أنه يمكن للسياسات في الصين أن تطرأ
وحسب قول لي ،فإن أحد
عليها تغيرات مفاجئة .ويضيف لي ،الذي ظل محتفظًا بمنصبه في جامعة إيموري« :هناك
شكوك ..ويجعلنا ذلك نتردد في قبول اللتزامات طويلة المدى» .كما تحذِّ ر ديبورا كاو  -الباحثة
في القانون في جامعة جريفيث في بريسبين بأستراليا ،التي نشرت كتابًا العام الماضي
حول استخدام الحيوانات في الصين 5ـ من تقلُّص الحصانة التي يتمتع بها العلماء الذين
يجرون أبحاثًا على الرئيسيات في الصين من فاعليات الدفاع عن حقوق الحيوان .فالناس آ
الن
ُْ ُ
يستخدمون ـ حسب قول كاو ـ مواقع التواصل الجتماعي الصينية في التعبير عن غضبهم
من إساءة معاملة الحيوانات.
تنافسا في محاولتها للهيمنة على أبحاث الرئيسيات .فقد أطلقت
وتشهد الصين ً
أيضا ً
اليابان مشروع الدماغ الخاص بها ،بتركيز على قردة المارموسيت كنموذج ،إذ ينضج هذا النوع
جنسيا خالل عام ونصف العام ،وهي فترة أقل من نصف الفترة التي يستغرقها قرد المكاك.
ًّ
وتقوم آ
الن مراكز بحثية في الصين بإنشاء مستعمرات لهذا النوع من القردة ،غير أن اليابان
تسبقها بعدة سنوات.
ويرغب بعض الباحثين في استمرار هذه الجهود خارج آسيا ،إذ يقول كورتين إنه «يحارب»
للحفاظ على استمرار برنامج ألبحاث القردة ،يديره هو في فريبورج بسويسرا ،إذ يؤمن بأهمية
قائال :أ
تقسيم العمل .ويضيف ً
«البحاث التي تتطلب التركيز على الك َّم سأفعلها في الصين،
أما أ
ً
ومعقدا؛ فأريد أن أنفِّذها في فريبورج».
ا
متقدم
عمال
البحاث التي تتطلب
ً
ً
وبينما يجلس جي في مركز الرئيسيات الخاص به في يونان ،يحرص على التأكد من أن
هذه أ
البحاث قائمة بالفعل .وحلمه ـ كما يقول ـ هو «أن يكون لديه حيوان يُستخدم
كأداة» لستكشافات الطب الحيوي .وهو يعلم أن هناك منافسة شرسة في هذا المجال،
خاصة في الصين؛ لكنه يتحلى بالثقة ً
قائال« :المجال واسع ،وهناك العديد والعديد من
المشروعات التي يمكننا تنفيذها»■ .
س�انوسك يكتب لصالح دورية  Natureمن مدينة شنجهاي ،ي ن
الص�.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار
MARGARET OECHSLI

تخضع األورام لقواعد
االنتخاب الطبيعي ،شأنها
شأن أي كائن حي .ويحاول
األطباء حاليًّا االستفادة
من هذه الحقيقة في
عالج السرطان.
كاساندرا ويليارد

السرطان ..خطر
مقاومة ألدوية العالج الكيميائي ،مثل «أوكساليبالتين» .و(الصورة من عينة ميكروسكوبية)
تستطيع خاليا األورام أن تصبح
ِ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مـتـطـور

قبل نحو ستة أعوام ،واجه ألبرتو بارديلي معضلة علمية.
فقد كان كعا ِلم متخصص في أبحاث بيولوجيا السرطان
الموجهة،
في جامعة تيورين بإيطاليا ،يدرس العالجات
َّ
مصممة للتعامل مع الطفرات الوراثية
وهي أدوية
المسؤولة عن نمو َّ أ
الورام .بدت تلك الستراتيجية واعدة،
وبدأ بعض المرضى يتعافون بسرعة مذهلة ،ولكن في
أ
تطور مناعة ضد
النهاية ،وكما هو معتاد ،بدأت الورام ِّ
أ
الدوية ،وشاهد بارديلي مرضاه ينتكسون ،الواحد تلو
آ
«وصلت إلى طريق مسدود» ،ولكنه
الخر .يقول عن ذلك:
ُ
أدرك أن المشكلة ل تكمن في طفرات بعينها ،بل في عملية
التطور ذاتها .يقول :أ
«لالسف الشديد ،نحن نواجه واحدة
من أشرس القوى على ظهر الكوكب».
لقد أدرك الباحثون منذ وقت طويل أن أ
الورام تتطور.
ومع نموها ،تنشأ الطفرات ،وتظهر مجموعات الخاليا
المقاومة للعالج ،وتتكاثر.
جينيا ،وتصمد الخاليا
المختلفة ًّ
ِ
يستخدمه أ
الطباء ،مهما
ويبدو أن الورم يتكيف مع أي دواء
كان نوعه .ولطالما وجد العلماء صعوبة في عكس خطوات
عملية التكيف هذه ،ألن تطور السرطان داخل الجسم
يستغرق وق ًتا يمتد إلى سنوات .يقول تشارلز سوانتن،
الباحث في مجال السرطان في معهد فرانسيس كريك في
لندن« :لقد اعتدنا أن نخبر المرضى بأن السرطانات تتطور
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على الطريقة الداروينية ،لكننا لم نملك القدر الكافي من
أ
الدلة؛ لنبرهن على ذلك بصورة رسمية».
ويوشك هذا الوضع أن يتبدل ،فقد تمكَّن العلماء -
بفضل التقدم الذي شهدته تقنيات التسلسل الجيني ،وبناء
الكلينيكية  -من تكوين
قاعدة ضخمة من البيانات والعينات إ
صورة أوضح للطريقة التي تتطور بها أ
الورام السرطانية؛
ليكشفوا عن أسباب مقاومتها أ
ً
وصول ـ في بعض
لالدوية،
الحالت ـ إلى اكتشاف كيفية إبطال هذه المقاومة .ويأمل
علماء أ
الحياء الستفادة من هذه المعلومات ،مسلحين
بترسانة ضخمة من العالجات.
يقول بارديلي« :ل تتوقف أ
الورام السرطانية عن
التكيف ،ولذلك ..علينا أن نتكيف بالمثل» .ووفقًا لهذا
وجه مختبره في العام الماضي نحو التركيز على
القتناع؛ َّ
دراسة تطور السرطان .ونجح فريقه في بناء نموذج 1يحاكي
استجابة سرطان كل من القولون ،والمستقيم للعالجات
تقدم في صورة أدوية مركَّبة ،مما قد يسهم
الموجهة التي َّ
في َّاكتشاف طرق لبطال مقاومة خاليا أ
الورام للدواء.
إ
يقول بارديلي« :لدينا آ
الن بيانات مدهشة حول إمكانية
تتبع ووقف نمو أ
الورام».
ُّ
شجرة الحياة

تحتضن خاليا السرطان عد ًدا ً
هائال من الطفرات .ففي عام
 ،2012عندما قام سوانتن وزمالؤه بتحليل تسلسل عدة
عينات مأخوذة من شخصين مصابين بسرطان الكلى ،وجدوا
أبدا ،حتى في الشخص نفسه .2ولم
أن العينات ل تتماثل ً
الساسي فقط ،بل أ
يفحص الفريق الورم أ
الورام الثانوية
سمى «النقائل»  ،metastasesوالتي تنتشر في
التي تُ َّ
أجزاء أخرى من جسم المريض .ووجد الفريق في كل من
الشخصين أكثر من  100طفرة في عينات أ
الورام المتنوعة
التي تم تحليلها ،ولم يظهر في العينات كلها إل نحو ثلث
هذه الطفرات فقط.
ويمكن رسم خريطة بالعالقة بين الخاليا السرطانية
المختلفة المأخوذة من شخص واحد بالطريقة نفسها التي
الحياء التطورية العالقة بين أ
يرسم بها علماء أ
الجناس
أ
والنواع المختلفة؛ أي برسم شجرة تطور الساللت ،ورسم
ً
وصول إلى جد مشترك .ويُالحظ
أفرعها التي تتبع النسائل؛
أن كل خاليا أ
الورام تشترك في الطفرات التي تحدث في
أ
الخاليا الخبيثة الولى (أي تلك الطفرات التي توجد في جذع
شجرة التطور) ،أما التطورات التي تنشأ لحقًا ،فال توجد
سوى في فروع الشجرة .وللقضاء على الورم ،يقول سوانتن
إنه ل بد من مهاجمة الطفرات الرئيسة.
وتوجد بالفعل عالجات تستهدف الطفرات الرئيسة ،وهي
غالبا ما تحقِّق نتائج رائعة في البداية ،ثم تتطور المقاومة،
ً
كثيرا
كما حدث مع بارديلي .يقول سوانتن« :لقد انشغلنا ً
صغيرا؛ كان ذلك أفضل» ،لكن
بفكرة أنه «كلما أصبح الورم
ً
الشيء الذي ل نفكر فيه هو الشيء الذي نغفله ،إذ نغفل في
قاو َمة التي ل يمكننا عالجها» ،ولكنه يفكر
الغالب النسائل ُ
الم ِ
في أنه باستهداف عدة طفرات رئيسة في الوقت نفسه ،قد
تتعزز فرص الباحثين في القضاء على السرطان ،لكنها تظل
فرصا ضعيفة ،فقد تنجو خلية سرطانية واحدة من هجوم
ً
ثنائي أو ثالثي المحاور.
تتمثل إحدى وسائل هذا الستهداف في استخدام
الموجهة .يقول بيرت فوجلشتاين،
مزيج من العالجات
َّ
المتخصص في مجال وراثة السرطان في مركز سيدني
كيميل الشامل للسرطان بجامعة جونز هوبكنز في
بالتيمور بولية ميريالند« :نظريًّا ،قد ينجح ذلك» ،بل
إنه عندما تعاون مع عالم أ
الحياء التطورية مارتن نوفاك
َ
ِ
في جامعة هارفارد في كمبريدج بولية ماساتشوستس في
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وضع نموذج لهذه الستراتيجية ،اكتشف أن استخدام
مقاومة مشتركة ،قد يكون
دواءين ُم َو َّجهين ل يواجهان آلية َ
كافيا للسيطرة على النقائل .3واقترح النموذج استخدام
ً
مزيج من ثالثة عالجات في حالة المرضى المصابين بعدد
كبير من النقائل.
إكلينيكيا مركّبات من
يختبرون
بالفعل
بدأ الباحثون
ًّ
الموجهة .ويشير سوانتن إلى أنه ليست هناك
العالجات
َّ
موجهة للغالبية العظمى من الطفرات .وقد ثبت
أدوية َّ
الصعب الجمع بين أ
الدوية على نحو ل يؤذي
أنه من
المريض .ولهذا ..يركِّز سوانتن على العالجات المناعية،
وهي استراتيجية لمساعدة المناعة على التعرف على الخاليا
السرطانية؛ وتدميرها.

«ال تتوقف األورام
السرطانية عن
التكيف ،ولذلك ..علينا
أن نتكيف بالمثل».
يتعرف نظام المناعة على التهديدات ـ جز ًّئيا ـ من
خالل مسح أسطح الخاليا؛ بح ًثا عن جزيئات تُسمى
«المستضدات» ،التي تدل على وجود مشكلة ،لكن
أحيانًا تشفِّر العيوب الوراثية في الحمض النووي للخلية
السرطانية المستضدات المحفزة لالستجابة المناعية.
ويدرس سوانتن وزمالؤه ما إذا كان هناك فرق بين استجابة
نظام المناعة للمستضدات الناشئة عن الخاليا السرطانية
الرئيسة ،واستجابته لتلك الناشئة عن الفرعية.
في ورقة بحثية نُشرت في مارس الماضي ،4فحص سوانتن
عينات من مشروع «أطلس جينوم السرطان» ،وهو
وزمالؤه ِّ
والكلينيكية
مشروع يضم مجموعة من البيانات الوراثية إ
المأخوذة من آلف المرضى المصابين بالسرطان ،واكتشفوا
أن المصابين بسرطان الرئة ،الذين كان لديهم الكثير من
المستضدات الرئيسية ـ مع نسبة مرتفعة من المستضدات
الرئيسة ،مقارنةً بالمستضدات الفرعية ـ عاشوا أطول من
الذين كان لديهم عدد أقل من المستضدات الرئيسة ،أو
نسبة أعلى من المستضدات الفرعية .ليس هذا فحسب،
فقد بدا أن المرضى الذين لديهم العديد من المستضدات
الرئيسة يستجيبون بصورة أفضل للعالجات المناعية .وكان
منطقيا ،حسبما يقول سوانتن ،ألنه إذا استهدف نظام
ذلك
ًّ
المناعة المستضدات الرئيسة؛ فسيصيب غالبية الخاليا
السرطانية ،ولن يكتفي بعملية «تقليم بعض الفروع».
أ
حاليا دراسة
ل تزال البحاث في مهدها ،ويرأس سوانتن ًّ
«تتبع
إكلينيكية قد تساعد في تأكيد نتائجه .تُدعى الدراسة ُّ
تطور السرطان خالل العالج»  ،TRACERxوهي تتابع 850
شخصا مصابًا بسرطان الرئة عبر مراحل العالج ،وفي
ً
بعض الحالت ..حتى حدوث الوفاة ،وتسعى إلى توثيق
التغيرات الجينية في أورامهم السرطانية بمرور الوقت؛
لفحص كيفية نمو سرطان الرئة ،ومدى تأثير العالج على
عملية النمو هذه.
ويأمل سوانتن ـ بعد اكتمال جمع البيانات ـ أن يجمع
المال الكافي؛ لختبار استراتيجيات العالج التي تعتمد على

التطور .وتتمثل إحدى هذه الستراتيجيات في تحديد خاليا
المناعة في الورم ،ثم إنمائها في المختبر ،ثم إعادتها
مرة أخرى إلى المريض ،وهي تقنية تُعرف باسم «زرع
الم َت َب َّناة»  .adoptive cell transferوتختار بعض
الخاليا ُ
الستراتيجيات المماثلة المستخدمة بالفعل خاليا المناعة
التي تتعرف على أي مستضدات للسرطان ،ولكن فريق
يفضل اختيار تلك المؤهلة للتعرف على مستضدات
سوانتن ِّ
أ
الورام الرئيسة التي تحدث في كل الخاليا السرطانية.
هينة ،ولكن لن يكون
لن تكون تكلفة هذه الستراتيجية ِّ
الموجهة ،ثم
العالجات
أيضا تقديم سلسلة من
من الهين ً
َّ
مشاهدتها تفشل جميعها في النهاية .وكما يقول سوانتن:
«تكلف كل حصة عالجية ما بين  10آلف دولر ،و 100ألف
دولر أمريكي» .وإذا استطاع الباحثون تطوير عالج النقائل؛
«ستتغير معادلة التكلفة والفائدة بالكامل ،وستشهد النماذج
تغيرا جوهريًّا» ،حسب قول سوانتن.
القتصادية ً
تنافس خلوي

نظام المناعة في
قد يساعد تطبيق المبادئ التطورية َ
الورام ،لكن روبرت جاتنبي ـ خبير أ
التغلب على أ
الورام
الجزيئية في مركز موفيت للسرطان في تامبا بولية فلوريدا
تواضعا ،فهو يأمل أن يساعد الناس
ـ كان لديه هدف أكثر
ً
على التعايش مع المرض .بدأ جاتنبي يفكر في السرطان
باعتباره مشكلة تطورية ،وذلك في أوائل التسعينات ،عندما
كان يعمل في مركز «فوكس تشيس» للسرطان في فيالدلفيا
بولية بنسلفانيا .لقد شاهد انهيار العديد من المرضى أمام
السرطان ،الذي بدا له أقرب إلى السحر أ
السود منه إلى
المرض العضوي .يقول« :إنه أشبه بكائن شرير ،ل ينفك
ويبدد الجهود المضنية التي بذلتها» ،ولكنه
يعاود الظهورِّ ،
تطوري،
منظور
من
السرطان
في
يفكر
يرى أنه عندما بدأ
ُّ
أصبحت المشكلة قابلة للحل.
رياضيا؛ لكتشاف
بدأ جاتنبي محاولة نمذجة المرض
ًّ
أفضل الطرق للتعامل معه .وكشفت نماذجه عن أن غالبية
المتخصصين في علم أ
الورام يسلكون النهج الخاطئ .في
المعتاد ،يوصي أ
الطباء بأقصى جرعة من العالج الكيميائي
يستطيع أن يتحملها المريض؛ لقتل أكبر عدد ممكن من
الخاليا السرطانية ،على أمل القضاء على السرطان قبل
مقاومة للعالج.
اكتسابه َ
أما الدراسات التي أجريت في السنوات أ
الخيرة ،فقد
ّ
أ
مقاومة
كشفت أن الورام السرطانية تحتوي على خالياِ 7-5
أ
لالدوية ،حتى قبل التعرض للعالج بفترة طويلة  .ويظل
أ
المقاومة ً
المقاومة ترتبط
قليال ،لن
عدد هذه الخاليا
َ
ِ
بالقدرة على البقاء .وعندما يحصل المريض على جرعة
المقاومة قوةً،
كثيفة من العالج الكيميائي؛ تزداد الخاليا
ِ
مة أ
الدوية
مقاو
شبه جاتنبي َ
مقارنةً بالخاليا الحساسة .ويُ ِّ
بالمظلة ً
قائال« :حينما تمطر السماء ،تكون المظلة مفيدة.
وحينما ل تمطر ،تتحول المظلة إلى عبء» .ويرى جاتنبي
أنه يستطيع استغالل المنافسة الطبيعية بين الخاليا
المقاومة ،من خالل التحكم ـ بعناية
الحساسة والخاليا
ِ
أكبر ـ في جرعة أ
الدوية ،أو توقيتها.
اختبر جاتنبي مؤخرا هذا أ
السلوب الجديد مع فئران
ً
8
مصابة بنوعين من سرطان الثدي  ،فعندما كان وزمالؤه
يعطون الفئران الحد أ
القصى من الجرعة القياسية
المسموح بها من العالج الكيميائي «باكليتاكسيل»
 ،paclitaxelكانت أ
الورام تعاود النمو مرة أخرى فور
الفريق َ
إغفال بعض الجرعات ،عندما
وج َّرب
ُ
وقف العالجَ .
أيضا.
ي
لم
ذلك
أن
غير
النكماش،
يبدأ الورم في
جد ً
ُ ِ
وحصلت مجموعة ثالثة من الفئران على الجرعة القياسية
العالية من العالج الكيميائي في البداية ،ولكن عندما
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

بدأت أ
المقاومة بسبب
نصف المرضى ،تحدث هذه
الورام تنكمش؛ بدأ الباحثون يُ ْن ِقصون
َ
حدوث طفرة في جين  ،EGFRتُسمى .T790M
الجرعة
تدريجيا .ونجحت هذه الستراتيجية اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﻮرﻳﺔ
ًّ
ﻳﻌﺪل اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷورام ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻼج
ﱢ
وفي العام الماضي ،اعتمدت إدارة الغذاء
في تحقيق أفضل نسبة شفاء بين الفئران،
اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻮر ﺑﻬﺎ اﻟﻮرم.
والدواء أ
المريكية « »FDAدوا ًء ُم َو َّج ًها ،يُسمى
وأتاحت لثالثة من الفئران الخمسة الستغناء
AG
ACF
اﻷورام
ﻧﻤﻮ
ﻣﻦ
اﻟﺤﺪ
ّ
«أوس ِمرتينيب»  ،osimertinibيثبط طفرات جين
التام عن الدواء .يهدف العالج إلى التعامل
AC
ِ
AB
ABD
AGH
مع الكيفية التي تستجيب بها أ
أﺛﻨﺎء اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ،
بالضافة إلى طفرة ،T790M
الورام ،وإلى
 EGFRالقياسية ،إ
G
F
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻈﻬﺮ ﻃﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪة،
ً
H
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
 AJولكن المرضى الذين يستجيبون لهذا الدواء
الحفاظ على التوازن بين الخاليا الحساسة،
والخاليا المقاومة أ
إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺠﺮة اﻟﺘﻄﻮر.
J
D
ينتكسون خالل سنة.
لالدوية (انظر :استراتيجيات
ِ
أ
K
ويخطِّط سولومون وزمالؤه لبدء
تطورية) .يقول كارلو مالي ،عا ِلم الحياء في
C
جامعة ولية أريزونا في تيمبا ،الذي تعاون
المشاركين في التجربة باستخدام
 AJKعالج
ِ
B
اﻟﻤ َﻮ ﱠﺟﻪ
ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼج ُ
«أوس ِمرتينيب» ،ثم مراقبة المقاومة من خالل
ل
توص
ِ
مع جاتنبي« :أعتقد أن النتائج التي َّ
ﻟﻠﻄﻔﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻼج
ﻓﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء
تتبع الحمض النووي للورم الساري في دماء
مجال
إليها جاتنبي من أهم الكتشافات في
ُّ
اﻟﻤ َﻮ ﱠﺟﻪ ﻟﻠﻄﻔﺮات
ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن.
ف ْهم الطبيعة الحيوية للسرطان ،لسهولة
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أﻗﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ .المرضى .ويتوقع الباحثون رؤية انخفاض في
طفرة  .T790Mوعندما يحدث ذلك؛ سينتقلون
نسبيا».
A
تجربتها ًّ
اﻟﻌﻼج
إلى عالج ُم َو َّجه إلى جين  EGFRمن الجيل
في مايو  ،2015أطلق مركز موفيت للسرطان
اﻟﻄﻔﺮة
أ
دراسة استطالعية ،لختبار ما إذا كان هذا
الول ،ل يستهدف  .T790Mوعندما ترتفع
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن
المصابين
المنهج التكيفي في العالج سيساعد
مستويات طفرة T790M؛ سيعودون إلى
ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻟﺬا ..ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﺪواء
بسرطان البروستاتا ،حيث سيراقب أ
ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺎ
وﻓﻘ
اﻟﻌﻼج
ﺟﺮﻋﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﻊ
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺔ.
ﻘﺎو
ﻣ
أﺧﺮى
ﻟﺨﻼﻳﺎ
ﻣﺤﺪود
ﻏﻴﺮ
ا
ﻧﻤﻮ
ﻳﺘﻴﺢ
ﻣﺎ،
ً
ِ
ُ
ًّ
طباء
ال
«أوس ِمرتينيب» من جديد .يقول
استخدام
ِ
اﻟﻮرم  -ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ.
مستويات مستضد معين في البروستاتا (،)PSA
سولومون ،الذي يأمل في الحصول على
ﺧﻠﻴﺔ
ﺧﻠﻴﺔ
ذلك..
مؤشرا على تطور المرض .بعد
يمثل
الموافقة النهائية على إجراء هذه التجربة
ً
ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻘﺎوﻣﺔ
ُﻣ ِ
قريبا« :إننا نفترض أن يؤدي ذلك إلى إبطاء
ُونه
ف
وق
ي
أو
القياسي،
العالج
للمرضى
سيقدمون
ُ ِ
ً
أوس ِمرتينيب ،ألننا
ظهور
بنا ًء على ما يرونه .وقد درس الباحثون العالج
َ
المقاومة لدواء ِ
نخفِّف من ضغط النتخاب».
المتقطع في الماضي ،ولكن البروتوكولت كانت
وﻗﻒ
ﺑﺪء
أي من هذه
لنجاح
ضمانات
هناك
ليست
تقتضي عامةً دورات عالج شديدة الصرامة.
اﻟﻌﻼج
اﻟﻌﻼج
�
ولكن حتى عندما تفشل
اتيجيات،
ر
الست
العالج
يقول جاتنبي« :تتحدد دورة بدء ووقف
ْ
أن النتائج تساعد الباحثين على
نجد
التجارب،
الورم».
في العالج التكيفي بنا ًء على استجابة
اﻟﻮرم
ﻳﻈﻞ
ﺑﻌﺾ
ﺗﺒﻘﻰ
ﺗﻜﻮن
ﺧﻼﻳﺎ
ﻫﻨﺎك
ّ
ً
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻌﻼج
اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
ﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻘﻂ.
ُﻣ ِ
أيضا لالستفادة من ثراء
إعادة النظر في نظرياتهم ،واستكشاف بعض
ويخطِّط جاتنبي ً
سيتحصل
التي
كلينيكية،
وال
الجوانب المهمة المجهولة .إذًا ،كيف تتفاعل
البيانات الجزيئية إ
َّ
تقود
حاسوبية
نماذج
لتطوير
عليها من التجربة؛
جينيا ـ على سبيل
المتنوعة
السرطانية
الخاليا
ًّ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ
َ
المثال ـ وما هو دور الوسط الجزيئي للورم في
المستقبل.
في
العالج التكيفي
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻷورام ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺪ دواء ﻣﻌﻴﻦ؛ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻷدوﻳﺔ أﺧﺮى .وﺗﻮﺿﺢ اﻟﻨﻤﺎذج
ﻘﺎوﻣﺔ.
اﻟﻤ ِ
اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻼﺟﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ ُ
ذلك التفاعل؟ ترى كورنيليا بولياك ـ الباحثة في
أ
الورام في كلية هارفارد للطب في بوسطن ـ
المفارﻗة
ﺗﻜﺮار
ﺑﺪء
ﺑﺪء
لحظ أ
أن الباحثين المتخصصين في السرطان يميلون
مفارقات تطورية أخرى تحدث
طباء
ال
اﻟﻌﻼج 1
اﻟﻌﻼج 2
اﻟﻌﻼج 1
َ
إلى التركيز على الطفرات داخل الخاليا ،لكنهم
مع مرضى السرطان .ففي يناير الماضي،
وصف جيفري إنجيلمان ،الباحث في أ
يتجاهلون تأثير الخاليا الطافرة على ما حولها
الورام
مستكشف
جانب غير
من خاليا .تقول« :إنه
الصدرية في مستشفى ماساتشوستس العام
َ
ٌ
ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﺣﺴﺎﺳﺔ
الطالق».
نيو
في بوسطن ،وزمالؤه في دورية «ذا
على إ
ﻟﻠﻌﻼج 2
ﻟﻠﻌﻼج 1
تعد التفاعالت داخل أ
الورام معقدة للغاية،
أة
ر
ام
إنجالند جورنال أوف ِمديسين» 9حالة
ُ
َ ُّ
عاما ،مصابة بسرطان رئوي نقيلي.
لكن ذلك ل يُ ْض ِعف حماس إنجيلمان ،وستساعد
عمرها ً 52
ّ
التجارب إالكلينيكية الباحثين على فك طالسم
ونتج عن الورم إعادة ترتيب جيني أ َّدى إلى
الح ّد من انتشار مجموعة هذا التعقيد .يقول إنجيلمان« :تجعلنا هذه الكتشافات أقرب
إنتاج
تخيل أنك تحاول َ
نسخة مشوهة من بروتين  .ALKولهذا السبب ..يشرحها كالتاليَّ :
جارحة ،مثل الصقور التي فأقرب إلى تحقيق إنجازات أكبر فأكبر ،لكن أ
أعطاها أ
المر الداعي إلى
الطباء دواء «كريزوتينيب»  ،crizotinibالذي من الفئران باستخدام طيور
آ
الحباط حقًّا هو عدم معرفة حقيقة ما يحدث الن»■ .
أوقف عمل بروتين  .ALKوكانت استجابة السيدة جيدة يمكنها أن تقتنصها من السماء .هذا النوع من القتناص
إ
لمدة  18شهرا ،ولكنها انتكست بعد ذلك .وفشل الجيل سيتيح النجاة للقوارض المختبئة تحت أ
الغصان .وحينها،
ً
أ
ن
أيضا تحت �اساندرا ويليارد كاتبة علمية ،تعيش ي� ماديسون بولية
أيضا ،ولهذا ..انتقل الطباء إلى الجيل ربما يفكر البعض في إحضار ثعابين تختبئ ً
الثاني من العالج ً
أ
الغصان ،وذلك سيؤدي بدوره إلى نجاة القوارض التي ويسكونسن.
الكلينيكي .وقد نجح
الثالث ،الذي ل يزال قيد التجريب إ
معرضة للصقور.
يجعلها
مما
المفتوحة،
المساحات
ل
تفض
أة
ر
الم
كبد
بدأ
عام،
ذلك لفترة وجيزة ،ولكن بعد أقل من
ِّ
َّ
يتدهور؛ مما تَ َ
عالجا
م
استخد
السرطان.
على
نفسها
الفكرة
تطبيق
ويمكن
واكتشف
المستشفى.
طلَّب احتجازها في
1. Misale, S. et al. Nature Commun. 6, 8305 (2015).
ِ
ً
أ
2. Gerlinger, M. et al. N. Engl. J. Med. 366, 883–892
بين
ل
باد
ثم
آخر،
عالج
أمام
ًا
ف
ضعي
السرطان
يجعل
إلى
ت
د
أ
العالج
من
الثالثة
المرحلة
أن
ذلك
الطباء بعد
َّ
ِ
(2012).
أ
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بطريقة
يكون
ما
وأشبه
القاضية،
الضربة
َى
ف
تعا
له؛
تناو
في
بدأت
وعندما
ول،
ال
ً
ُ
(2016).
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الليات التطورية».
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ويحاول ِبن سولومون ـ الباحث في السرطان في مركز
مغادرة المستشفى.
(2015).
هذه
اختبار
ـ
اليا
ر
أست
ميلبورن،
في
للسرطان
ماكالوم
بيتر
أة
ر
الم
استجابة
كانت
وزمالئه،
إنجيلمان
وبالنسبة إلى
7. Su, K. Y. et al. J. Clin. Oncol. 30, 433–440
من
كثير
ض
يتعر
جديدة.
تجربة
في
نفسها
اتيجية
ر
الست
في
الباحثون
ينجح
وقد
سعيدة.
مفاجأة
جديد
للدواء من
(2012).
ٌ
َّ
8. Enriquez-Navas, P. M. et al. Sci. Transl. Med. 8,
توجيه السرطان بشكل مقصود عبر مثل هذه المسارات .المصابين بسرطان الرئة لطفرات في جين  ،EGFRوقد
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أ
(2016).
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ﺗقﻨية يستعرض مايكل دي .جوردن
تاريخ فشل إنشاء االتحاد السوفييتي لشبكة
حاسوب وطنية ص32 .

ﺗـعـليــقـات

ﺳيرة ذاﺗية قراءة ممتعة لمذكرات عالمة
أ
االحياء القديمة هوب جارين بما فيها من
حياة علمية حافلة باالكتشافات ص34 .

ﺗطور تستعرض جوان بي .سيلك
ّ
دراسة فرانس دي فال حول تطور
ذكاء الحيوانات ص35 .

ﺗﺄبيﻦ جيفري إيجلينتون
رائد بحوث أ
االحافير الجزيئية
ص36 .

VOLKER STEGER/SPL

ﺗجربة للتﺸابﻚ الك َِّمﻲ فﻲ ﺟامعة فييﻨّ ا فﻲ الﻨمسا.

ﺗﻌـﺎوﻧـﻮا ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺑﻨـﺎء
ﺷﺒﻜـﺔ إﻧﺘـﺮﻧـﺖ َﻛ ﱢﻤ ﱠﻴـﺔ

الكمية،
تقنيات هجينة من شأنه أن يثمر عن تطورات في مجال االتصاالت ّ
إن االستثمار في ّ
وذلك حسب قول ستيفانو بيراندو ،وسامويل إل .براونشتاين.
منذ حواىل  25سنة ،اكتشف ي ز
الف�يائيون طريقة لنقل
ي
نظام ك َِّمي بشكل نظري من مكان إىل آخر ،دون تحريكه
آ
1
اال ز� حدود ي ز
ف�يائية،
فعليا ْ ،
ًّ
لكن لهذا النوع من االنتقال ي
ث
سء ب�عة تفوق �عة الضوء؛ كما أن
إذ ال يمكن نقل أي ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يحد مما يمكننا معرفته
نب�ج ّ
مبدأ االرتياب الخاص بهايز ي
كمي ز ي� وقت ما .ورغم ذلك ..فإن
عن حالة أي نظام
النظام المنقول هو ّنسخة مطابقة تحا� النظام أ
صىل
اال
ُ
ُ
ي
وهو ِالسمة ي أ
االغرب ز ي� ميكانيكا
بدقة ،بفضل التشابك؛

ت
«تأث� شبحي عن
أل�ت أينشتاين ي
ال� َس َّماها ِب
الك َّم ،ي
أن
كمية ُمختلفة ِمن ْ
بعد» .وتُمكِّن تلك السمة أنظمة ّ
تت�ابط ترابُطًا وثيقًا ،بحيث ّ ث
سء يحدث إالحداها
إن أي ي
يكون له تأث� عىل أ
االخرى ،ت
ح� بالنسبة إىل النظم
ي
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تـعـليــقات

المتباعدة ًّ ت
ال� ال يمكن أن تتفاعل ي ز
يائيا مع
ف� ًّ
جدا ،ي
بعضها البعض.
هشة ،وال يمكن إرسالها بع� خطوط
إن الحاالت
الكمية ّ
االتصال التقليدي ّة؛ أما االنتقال آ
ز
يقدم
فهو
ي،
َم
ك
ال
�
اال
ِّ
ّ
ِ ي ّ ِّ
الكمية
طريقة ّ
فعالة يمكن االعتماد عليها آلنقل المعلومات ّ
بع� شبكة اتصال ،كما أنه يقدم االلية الواعدة ث
أك� لوجود
ّ
شبكة ت
كمية ز ي� المستقبل ،مع وسائل اتصال آمنة،
إن�نت ّ
كب� تلك ال�ت
وقدرة حاسوبية ّ
حد ي
موزعة ،تتجاوز إىل ّ
ي
اال تن�نت التقليدية.
تقوم عليها شبكة إ
الكمية ،ما ي ز
ب� حالة
المعلومات
وتتنوع أشكال
ّ
ت
ذرة .وبرغم
إثارة
أو
ون،
إلك�
لية
ز
مغ
أو
استقطاب فوتون،
ّ
أنه قد تم تطوير تقنيات عديدة لنقل مثل هذه الحاالت
بشكل زآ� ،2إال أن هناك قيودا عملية عىل ماهية أ
االشياء
ً
ّ
ت ٍ ِيّ
ال� يمكن نقلها بهذه الطريقة ،وكيفية فعل ذلك .وبرغم
ي
تقنيات ستكون أفضل من يغ�ها إالتمام مهام
أن هناك ّ
لكل منها قيو ًدا .فقد اس ُتخدمت الفوتونات
َّ
محددة ،إال أن ٍ
الكمية بع� مسافة تتخطى
المعلومات
المستقطبة لنقل
ّ
ت
100
كيلوم� ،3لكن اعتمد ذلك عىل االحتمال فقط .وإذ
يُ ْم ِكن أالجهزة التوصيل الفائق أن تُ ِرسل معلومات بع�
ث�يحة ت
إلك�ونية دون خسائر ،إال أنها تستمر لمدة جزء
من الثانية فقط ،تختلط بعدها المعلومات عن طريق
المحيطة.
تفاعالت مع البيئة
ومن ثم ،قد تتغل ُّب أ
االساليب الهجينة عىل تلك القيود،
وسيحتاج حاسوب أو شبكة ت
كمية عالمية مو ّزعة
إن�نت ّ
الكمية ،فعىل سبيل
التقنيات ّ
إىل دمج أنواع مختلفة من آ ّ
المعتمد عىل الضوء ـ من
المثال ..سيحتاج االنتقال االِ ز ي ّ�
ِ
الكمية عن بُعد ـ أن يتم ربطه بالذاكرات
أجل االتصاالت ّ
الكمية المعتمدة عىل المادة ،من أجل تخزين
والحواسيب ّ
للتحديات
ا
ملخص
هنا
م
نقد
ثم،
ومن
البيانات.
ُومعالجة
ّ
ِّ
ً
الباحث� إىل تال� ي ز
يز
ك� عىل واجهات الوصل
الرئيسة ،وندعو
ب� التقنيات الكمية ،إىل جانب تطوير أ
يز
االساليب المنفردة.
ّ
ّ
نَ ْهجان مختلفان

ز� الوقت الحاىل ،يعد االنتقال آ
الكمية
االِ ز ي ّ�
ي َُ ّ
للمعلومات ّ
ي
أ
الضوء أ
المر� هو الطريقة االفضل للتواصل
الم َثبتة ز ي�
ُ
ي
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شبكة اإلنترنت الك َِّم َّية

تشكِّل ُعقَد التشابك الموجودة ز ي� أنحاء شبكة االتصال
ت
ال� تقف أمام بناء حاسوب ك َِّم ّي
أحد ب
أك� التحديّات ي
8
ت
الكمية  .ويمكن
نت
ن�
اال
شبكة
تطبيق
أو
ا،
عالمي
مو َّزع
إ
ّ
ًّ
آنيا ي ز
ب� أي زوج من
َل
ق
ن
ت
أن
ذلك
بعد
الكمية
ات
للب ّت
ُ
ًّ
كمية محل َِّّية.
حواسيب
باستخدام
عالج
ت
وأن
َد،
ق
الع
ُ
ُ
ّ
ز
العقَد أن تتشابك،
عىل
ينبغي
المثالية،
الحالة
و�
ُ
ي
ُنائيا ،أو بإنشاء «حالة حشد» ضخمة ومتعددة
إما ث ًّ
العقَد .وقد تم بالفعل
لجميع
إرسالها
يتم
التشابك،
ُ
ت
العقَد ببعضها داخل
إنشاء
ال� تربط آالف ُ
حاالت الحشد ي
9
التحديات إثبات كيف يمكن ثن�ها
وتتضمن
.
المخت�
ّ
ب
الكمية عند
وكيفية تخزين الحاالت ّ
بع� مسافات طويلةّ ،
الكمية.
ُ
العقَد ،وتحديثها باستمرار باستخدام الشفرات ّ
الكمية ذاكرات لتخزين المعلومات
تتطلّب الشبكات ز ّ
الكمية ،لمدة ساعات ي� الحالة المثالية ،مما يحجبها
ّ
عن التفاعالت يغ� المرغوبة مع البيئة المحيطة .ومن
ز
الكمية
الرصوري وجود تلك الذاكرات من أجل الحوسبة ّ
العقَد ،وكذلك من أجل التوزيع المؤتمن للتشابك
عند ُ
الكمية.
ات
ر
المكر
خالل
من
طويلة،
مسافات
بع�
ّ
َّ
االشعاع
ات
ر
الذاك
وتحتاج
الكمية إىل تحويل إ
ّ
تغي�ات ي ز
يائية ز ي� المادة ،بدقّة قراءة
ف�
الكهرومغناطيس إىل ي
ّ
ي
تامة ،وبسعة عالية .تمثل أ
«االزواج المغزلية»
وكتابة شبه
ِّ
ِ َ
الكمية؛ ويمكن للغازات الذريّة فائقة
ات
ر
الذاك
أحد أنواع
ّ
بال�ودة ـ ت
حواىل مليون ذ ََّرة روبيديوم ـ أن
عىل
تحتوي
ال�
ي
ي
جماعية تُعرف باسم
وحيدا إىل حالة إثارة ذ َِّريَّة
تحول فوتونًا ً
ِّ
ّ
موجة مغزلية .كما ت
تق�ب أوقات التخزين من ِ 100م ِّ يىل ثانية،
مطلوبة إالرسال إشارة ضوئية بع� العالَم.
إن الذاكرات الك َِّمية الصلبة جذابّة ث
فيمكن
..
أك�
َّ
ُ
َّ
أ
ت
ال� يتم تكوينها من
لالزواج المغزلية البلّوريّة الصلبة ـ ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

JULIAN KELLY/MARTINIS GROUP

كمية فائقة التوصيل بتسعة بتّ ات ك َِّم َّية.
شريحة
ّ

ت
عن بُ ْعد .ويمكن ي ز
ال� تُقاس
ترم� المعلومات ّ
الكمية ـ ي
كمية ،أو «كيوبت»  qubitsـ إما
سمى ب ّتات ّ
بوحدات تُ َّ
باستخدام الخواص المنفصلة لنبضة ضوئية ،مثل حالة
المستمرة الخاصة بالموجة
استقطابها ،أو الجوانب
ّ
الكهر�
المجال
وطور
الكثافة،
الكهرومغناطيسية ،مثل
ّ
بي
الخاص بالموجة .4ولنقل هذه المعلومات بشكل ز
آ�،
ِيّ
ز
واحدا
يقت� ٌّكل منهما ً
الم ِرسل ُ
يجب عىل ُ
والم ِ
ستقبل أن ي
متشابك (انظر« :النقل الك َِّمي
ي
َم
ك
نظام
من زوجي
ِ
ِّ ّ
آ
المرسل بتعديل حالة النظام
يقوم
وعندما
االِ ز ي ّ�»).
ِ
أيضا.
الخاص به؛ يتأثر نظام
المستقبل ً
ِ
االداء أ
المستقطبة أ
االفضل من ناحية
تؤدي الب ّتات الكمية
ت
كيلوم�ا،3
143
يبلغ
قياس
رقم
عند
بُ ْعد المسافة ،إذ تقف
ً
ي
حاليا ،يمكن نقل  %50فقط من هذه الب ّتات الكمية
لكن ًّ
ز
آ� .2ويتطلب هذا النوع من النقل أن يستطيع
بشكل ِ ي ّ
عرف بكشف «بيل»  ،Bellحيث يتم
ِ
المرسل إجراء ّ
عملية تُ َ
ز
مثاىل
بشكل
الكمية
ات
ت
الب
من
اثن�
استقطاب
ربط عمليات
ي
ّ
ي
ز
عملية
ي� أربعة أشكال أ َ
محتملة ،إال أنه ال توجد طريقة ّ
لقياس النتائج االربع؛ ويُمكن للبرصيات وكاشفات الضوء
اثنت� منها عىل أ
تم� ي ز
البسيطة أن ي ِّ ز
اال ثك� .كما ِتضيف الب ّتات
5
أيضا .
تقنية ً
الكمية الزائدة تعقيدات ّ
الحاسمة تُعد مقبولة ز
التشف�
�
ِومثل تلك النتائج يغ�
ي
َّ
ي
أ
عشوا�،
بشكل
ة
ي
�
مفاتيح
توليد
الك َِّمي ،حيث يتم
ّ
ي
ٍ
ويمكن التخلص من جزء من المعلومات ،إال أن االتصاالت
الكمية تتطلب إرسال المعلومات كاملة.
ّيزيد االنتقال آ
2
التحديات
من
طويلة
االِ ز ي ّ� بع� مسافات
ّ
ت
ال� يجب مواجهتها ،مثل التعويض عن اضطرابات
ّ
التقنية ي
أ
أ
الغالف الجوي ،وحركة االرض .وعىل االرجح ،سيتطلّب
ل�امن هذين أ
أ
االمرين ـ باستخدام
تقنيات جديدة ـ ت ُ ز ِ
االمر ّ
الساعات الذَّ ِّريَّة ،عىل سبيل المثال .وتعتمد االتصاالت
النظامية الحديثة ـ إىل حد كب� ـ عىل تقنية أ
االقمار
ي
ّ
االصطناعية ،فنقْل معلومات كمية إىل أ
االرض من قمر
ّ َ
ّ
ز
ز
أر� منخفض ـ عىل ُعل ُّو يبلغ نحو
اصطناعي ي� مدار ي
ت
تقريبا ـ هو أمر ممكن باستخدام التكنولوجيا
 500كيلوم� ً
أ
المناظ� االرضية ذات
حاليا ،وذلك بفضل
ي
المتوفرة ًّ
الفتحات تم�يّة الحجم ،ت
ال� تستطيع َج ْمع معظم الضوء
ي

من ُشعاع ث
ينت� أثناء مساره من القمر االصطناعيّ ،إال أن
نقل معلومات كمية من أ
االرض إىل قمر اصطناعي ،أو ي ز
ب�
ّ
هو أمر أصعب؛ إذ إن أ
االصطناعية
االقمار
أقمار مختلفة،
ّ
ّ
ال يمكنها حمل البرصيّات الضخمة.
وبالمقارنة ،يسهل قياس كل نتائج كشف «بيل»
أ
المتغ� المستمر ،كالمجاالت الكهربية،
لالنظمة ذات
ي ِّ
خطية بسيطة ،وكاشفات ضوئية
باستخدام برصيّات ّ
لمثل هذه أ
االنظمة أن تَ ِنقل ز ي�
عادية فقط .ويمكن
كب�ة من الب ّتات الكمية ،مما
كمية
يعادل
ي
آن واحد ما ِ
ٍيجعلها مالئمة لالستخدام ز
الكمية ذات
االتصاالت
�
ّ
ي
الوت�ة العالية ،6لكن بسبب محدودية نطاق المسافات
ي
ال� يمكن أ
ت
المتغ� المستمر أن تنتقل
لالنظمة ذات
يّ
ي
ز
ز
ستخدم أقل
آ� ي� الوقت الراهن ،فهي تُ
َ
بع�ها بشكل ِ ي ّ
من الب ّتات الكمية.
ز
السمات
أ لذاِ ..فمن الرصوري إيجاد ط ُُرق لدمج آ ِّ
ز
ع�
االفضل
للمتغ�ات المنفصلة ـ االنتقال االِ ي ّ� ب
يّ
بالمتغ�ات
الخاصة
السمات
مع
ـ
بعيدة
مسافات
يّ
آ
والح ْت ِم ّي) .وقد
المستمرة (االنتقال آاال ز ي� ال�يع َ
ستخدم مثل هذه
تم إثبات االنتقال اال ز ي� الذي يَ ِ
قص�ة .كما دمجت إحدى
المجموعات عىل مسافات ي
ً
مستمر
تغ�
م
مصدر
منفصال مع
التجارب« 7كيوب ًّتا»
ُ يّ
ّ
كمية بشكل حتمي .وينبغي
متشابك ،لنقل معلومات ز ّ
لدراسات ت ز
المتناولة
المسافات
د
م
�
تساعد ي َ ّ
َ
م�ايدة أن ِ
ز ي� هذه التجارب ،ودمج الب ّتات الكمية مع أنواع أخرى
الكمية؛
الكمية ،بما ز ي� ذلك الذاكرات
من التقنيات
ّ
ّ
لتخزين المعلومات المنقولة آ ِن ًّيا.
التقنيات الهجينة تلك تعاونًا
وستتطلّب دراسات
ّ
أك� ي ز
ً
بحثية ذات تخصصات مختلفة.
وتفاعال ب
ب� ِف َرق ّ

ﺗـعـليــقات

ِﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜ ﱢَﻤﻲ اﻵﻧ ّ

آﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻓﻮﺗﻮﻧﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ وﻗﻴﺎﺳﺎت ﻛ ﱢَﻤ ﱠﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻹﺷﺎرة ﻣﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻓﻮﺗﻮن ،أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ًّ
اﻟﻤ ِ
ﺮﺳﻞ اﺳﻢ "أﻟﻴﺲ" ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒِ ﻞ اﺳﻢ "ﺑﻮب"(.
)ﻋﺎدةً ﻣﺎ ُﻳ ْﻄﻠِ ﻖ
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﻮن ﻋﻠﻰ ُ
ّ

ج

1

2

ِ
ﺗﺪﻣﺞ "أﻟﻴﺲ" اﻹﺷﺎرة ،اﻟﻔﻮﺗﻮن
اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﺐ )ج( ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ُ
آﻧﻴﺎ ﻣﻊ )أ(.
ًّ
ﻛﺎﺷﻒ ﺿﻮﺋﻲ

ﺗُ َﺸ ﱢﺒﻚ "أﻟﻴﺲ" ﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻄﺒﻴﻦ )أ ،وب( وﺗُ ﺮﺳﻞ
أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻟﻰ "ﺑﻮب".
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أ
َأﻟِ ﻴﺲ

ب

ﺗُ ْﺠ ِﺮي "أﻟﻴﺲ" ﻛﺸﻒ "ﺑﻴﻞ" Bell
ﻣﻌﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻠﻔﻮﺗﻮﻧﻴﻦ )أ ،وج( ً
اﻟﺒﺼﺮﻳﺎت واﻟﻜﺎﺷﻔﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ،
ّ
ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟـ"ﺑﻮب" ﻋﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ.
اﻟﻨﺎﺗﺞ
َ

4
ﺑﻮب

خالل إدخال عيوب شبكية تُعرف باسم :مراكز ت
الني� ي ز
وج�
ّ
الفارغة» إىل الماسات ،أو من خالل تطعيم البلّورات
أ
رضية النادرة ـ أن تبقى تم�ابطة لساعات ز ي� درجات
اال ّ
ال�ودة.
حرارة شديدة ب
إن الب ّتات الكمية فائقة التوصيل ـ ت
عرف بالكميات
ت
ال�
ُ
ي َ
يز
الف�يائية ،مثل شحنة ُمك ّثف ما ،أو تدف�ق إحدى أدوات
ز
الحث ـ تقوم بالتفاعل ي� معا ِلج ك َِّمي ،عن طريق إصدار
وامتصاص فوتونات الموجات الميكروية .ومن أجل عملية
دمج ناجحة للذاكرة الكمية الصلبة ،تجب إتاحة الفرصة
لتخزين قابل لالنعكاس للمعلومات الكمية ،ت
واس�جاعها.
ّ
فعالة ي ز
ب� فوتونات الموجات
وسيتطلب ذلك واجهة ّ
الكمية الصلبة
للذاكرة
ة
ي
الذر
الميكروية والمغزليات
ّ
ّ
المرتبطة بالمعا ِلج .وإذا تَ َّمت بنجاح؛ فستصبح هذه
ت
ث
ال� يمكن تضخيمها
التقنية الهجينة أك� الهياكل الواعدة ،ي
وموزع.
كمي ضخم ّ
إالنشاء حاسوب ّ
ز
اال تن�نت
إن ثإ�اك معالجات فائقة التوصيل ي� شبكة إ
أيضا أن يتم توصيل فوتونات الموجات
الكمية يتطلّب ً
ّ
االشارات
َجة
الميكروية المعال
والمخزنة محل ًِّّيا مع إ
َّ
الضوئية ـ المنقولة غالبا ع� أ
االلياف ـ وهي الناقالت
ب
أ
اال ثك� متانة للمعلومات ًالكمية عىل مسافات طويلة .و�ز
ّ
ي
ز
بمحول ك َِّمي برصي
الوقت
الحاىل ،يَ ب ُ�ز َح ٌّل ي
عرف ِّ
هج� يُ َ
ميكاني� .10يتستغل هذه أ
االجهزة المذبذبات الميكانيكية
ي
النانوية ـ مثل المرايا المتأرجحة المجهرية ـ لتحويل
الفوتونات الضوئية إىل فوتونات الموجات الميكروية،
يز
فعاليتها؛ لتضمن عدم
تحس�
والعكس ،إال أنه يجب
ّ
خسارة الب ّتات الكمية أثناء عملية التحويل ،وأن جميع
الكمية تظل محفوظة .وتبلغ كفاءة التحويل ز ي�
خواصها ّ
حواىل ( %10المرجع .)10
اهن
الوقت الر
ي
ومن ثم ،قد تشهد الخمسة ث
ع� سنة القادمة بناء
ز
ت
ت
ال�
شبكة إن�نت ك َِّم َّية ذات تقنية هجينة .ي
و� رؤيتنا ي
نستعرض مالمحها هنا ،سيتم دمج معالجات كمية فائقة
التوصيل بالذاكرات الصلبة؛ من أجل تخزين ك َِّمي َم َح ِّ يىل،
بمحوالت ضوئية للموجات الميكروية؛ من أجل
ثم تُعزز ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ "أﻟﻴﺲ"،
ﱠ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻳﻘﻮم "ﺑﻮب" ﺑﺈﺟﺮاء
ّ
ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ )ب( ،اﻟﺬي ُﻳ َﺪ ﱢور
ّ
اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﻹﻋﺎدة ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ
آﻧﻴﺎ.
)ج( ،أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ًّ

أ
الضو� بع� مسافات بعيدة .وبعد إتمام توصيل
التواصل
ي
تباعدت� بهذه الطريقة ،يمكن توزيع التشابك يب�ز
يز
يز
عقدت� ُم
آ
ز
معالجات كمية متباعدة؛ لتفعيل االنتقال االِ ي ّ�.
الخطوات القادمة

لتحويل الرؤية إىل حقيقة ،يجب أن تصبح الخطوات
الثالث التالية أولوية ز� مجال االنتقال الكمي آ
اال ز ي�:
ّ
ّ ي
أوالً ،مطلوب إجراء أبحاث ث
أك� ـ نظرية وتجريبية ـ
حول الواجهة الفاصلة ي ز
المتغ�ات المنفصلة ،وتلك
ب�
ي
ز
المتخصصة،
ات
ساعد ي� ذلك ..المؤتمر ُ
المستمرة؛ وقد تُ ِ
ِّ
ّ
وهو ما سيتيح لنا دمج تلك الطرق المنفصلة الحالية؛
الستغالل أفضل ما ز ي� �كل منها .ويجب السعي إالجراء
وم ّد
تجارب أقمار آاصطناعية مع ب ّتات كمية ُمستقطَبةَ ،
المتغ�
أفق االنتقال االِ ز ي ّ� ذي
يّ
المستمر لما هو أبعد من » إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ
المخت� ،من أجل التواصل إﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤّ ﻴﺔ
ب
فيما ي ز
ب� المدن باستخدام ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر
أ
الفراغ ،أو االلياف الضوئية .ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ
ثانيا ،ستكون
ّ
أ ً
التقنيات ﺑﻜﺜﻴﺮ«.
نجاحا هي تلك ت
ال�
اال ثك�
ً
ي
أن
تدمج تواصل البيانات مع تخزينها ،إذ نحتاج إىل ْ
نستثمر ز� تطوير واجهة فاصلة فعالة ث
أك� ي ز
ب� المعالجات
ي
الكمية فائقة التوصيل ،والذاكرات الك َِّم َّية الصلبة .وقد
ّ
يُ َحسن ذلك من أداء تخزين ت
واس�جاع فوتونات الموجات
ِّ
الميكروية .أما الخطوة التالية الملموسة ،فقد تكون
آ
االِ ز� عىل ث�يحة ،ي ز
ب� كيوبت فائق التوصيل،
االنتقال ت ي ّ
ز
ز
كمية محلية.
ومركز ني� ي
وج� فارغ ي� ذاكرة ّ
ثال ًثا ،ينبغي االستثمار ز� التقنيات ت
ال� تُظ ِْهر قابلية
ّ
ي
ي
للتوسع .فعىل سبيل المثال ..يجب تصميم وتركيب
ّ
ت
ال� يمكن أن
ِّ
محوالت الموجات الميكروية الضوئية ،ي
تربط فوتونات الموجات الميكروية مع الفوتونات
الضوئية بكفاءة عىل ث�يحة ،من أجل التواصل الك َِّمي
يز
بع� مسافات بعيدة .ويمكن ربط ث� ي ز
متباعدت� من
يحت�

محوالت مزدوجة ،مما يم ِّهد الطريق النتقال ك َِّمي
خالل ِّ
ِ زآ� بع� مسافات بعيدة ي ز
ب� ب ّتات كمية فائقة التوصيل.
يّ
يز
تفاعال أقرب ي ز
ستلزم هذه الخطوات ً
الباحث� ز ي�
ب�
وتَ ِ
الحوسبة الك َِّم َّية فائقة التوصيل ،وأولئك الذين يعملون
كمية ضوئية بع� مسافات
عىل تطوير آليات تواصل
بعيدة .ويجب ّ عىل الصناعة ّأن تشارك أيضا ز� أ
االمر،
ً
ُ
ي
ِ
ت
خاصة ث
ال� تتصدر مجاالت
ال�كات متعددة
ّ
الجنسيات ي
تقنية
أن
وبرغم
االتصال.
ووسائل
الحاسوب
مكونات
ِّ
ّ
مساه ِم ي ز� من القطاع الخاص ،إال أن إنشاء
تجذب
الك َِّم
ِ
شبكة ت
كمية يحتاج إىل استثمار عىل نطاق أوسع
إن�نت ّ
بكث�.
من ذلك ي
ستيفانو ب اندو قارئ ،وسامويل إل .براونشتاين
أستاذ ز ي� قسم علوم الحاسب ز ي� جامعة يورك،
المملكة المتحدة.
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ﺗﺼﺤﻴﺢ
»ﻓ ّﻚ رﻣﻮز ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﺣﻀﺎرة
ُذﻛِ ﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل َ
اﻟﺴﻨْ ﺪ« ـ اﻟﺬي ﻧُ ﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت«
ﱢ
ﻓﻲ ﻋﺪد دورﻳﺔ  Natureﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ )A. Robinson Nature 526,
 (499–501; 2015ـ أن ﻋﺪد اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺮﻳﺎن
اﻟﺴﻨْ ﺪ ـ اﻟﺬي
ﱠ
ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﱢ
وﻳﻠﺰ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراة ـ ﻛﺎن  958إﺷﺎرة،
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن أﻋﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى؛ وﺟﺪ أن
ْ
ﻋﺪد  676إﺷﺎرة ﻫﻮ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
َﺿ ﱠﻢ ﻣﻘﺎل »ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ..ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ
ﺑﺤﺮي ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ« ـ اﻟﺬي ﻧُ ﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
»اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت« ﻓﻲ ﻋﺪد دورﻳﺔ  Natureﻓﻲ ﺷﻬﺮ
إﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ )Z. Wan et al. Nature 530,
 (275–277; 2016ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ« ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
َ
اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰات  ،PM2.5ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻣﻴﻜﺮوﺟﺮاﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،
ﺴﺘﺨﺪم
ِ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗَ
ً
ﱢ
ً
اﻟﻤﻠﻴﺠﺮام ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
َو َر َد ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع »اﻹﺳﺮاع ﻣﻦ وﺗﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪاﺋﺮي« ـ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻗﺴﻢ »ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن«
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ )–Nature 531, 443
 (446; 2016ـ أن وﻳﻠﻴﺎم ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎ َد َر َس ﺗﺤﺖ
ﻣﻌﺎ.
إﺷﺮاف ﺟﻮن ﻻﻳﻞ ،واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻬﻤﺎ ﻋﻤﻼ ً
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ﺗـعـﻠيــﻘﺎت ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن
ﺗﻜﻨﻮلﻮﺟيﺎ

ِﻣﻦ أجﻞ ﺷﺒﻜـﺔ وﻃنيـﺔ ﻟﻺﻧتـرﻧﺖ
يستعرض ماي�ل دي .جوردن تاريخ فشل إنشاء التحاد السوفييتي لشبكة حاسوب وطنية.

العينة (أي صغر قيمة  )nتؤرق جميع
إن مشكلة ِصغَ ر ِّ
يف
خط�ة ف ي� تاريخ العلم
مشكلة
تشكل
المؤرخ� ،إل أنها
ي
والتكنولوجيا عىل وجه الخصوص .ويبدو أن غالبية
الكتشافات العلمية تحدث بشكل منفرد؛ وبرغم أنه أحيانًا
ً
حواىل
ما نرى
أشكال متعددة من الكتشاف نفسه ،مثل ي
تع� ف ي� الوقت ذاته عن مبدأ حفظ الطاقة ،أو
أشكال
ستة
ب ِّ
ووت�ة التصالت
التخصصات
ع
تنو
أن
إل
الدوري،
الجدول
ي
ُّ
وتوجهات ش
يش� إىل أن غالبية البتكارات تنشأ منفردة،
الن� ي
ُّ
أو ما يُطلق عليها «نمط سينجليتون»  ،singletonوفق
رأي عا ِلم الجتماع روبرت يم�تون .ولعل أبرز ما يظهر ف ي�
هذا أ
الحاىل« :شبكة
المر هو
التكنولوجيا المتصدرة لعرصنا ي
ف
إال تن�نت»؛ فقيمة  nي� هذه الحالة تساوي .1
نقطت� ..أ
وتكمن أهمية أ
يف
الوىل هي أن كونها
المر ف ي�
حالت مفردة يلغي التعميم ،مما يجعل من الصعب
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استخالص دروس مستفادة؛ لتعميمها ف ي� السياسات العلمية.
أما النقطة الثانية ،فهي المشكلة المرتبطة بـ»الحتمال».
فلدينا آ
الن شبكة ت
إن�نت ،وهي تمتاز بمجموعة من
آ
الخصائص (مثل مبدأ «من الطرف إىل الطرف الخر» ،الذي
ت
يش�ط حدوث التطبيقات عند أطراف الشبكة ،وليس ف ي�
العقد المتوسطة) ،لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو:
أ ت
ف�ض أن تكون كذلك؟ أم ّأن سماتها
هل تبدو كذلك لنها يُ َ
ت
هي خصائص محتملة لشبكة إالن�نت المعنية هذه؟ ففي
ظل غياب البدائل الالزمة لمقارنتها ،ف
بمع� أنه ل توجد قيمة
 nأعىل؛ فلن نستطيع إالجابة عىل هذا السؤال.
ف� كتابه «كيف تمنع تشبيك أ
ال ُ َّمة» How Not to
ي
أ
بنيام�ف
 ،Network a Nationيدافع
أخصا� التصالت ي
ي
ت
بي�ز عن مسألة «الحتمال» بالعتماد عىل ارتفاع قيمة n
من  1إىل  ،2أو إىل  ،1.37أو ما يقارب ذلك.
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SPUTNIK/ALAMY

آلﻲ ﻳﻐطﻲ اﻻﺗﺤﺎد الﺴﻮﻓييﺘﻲ ﻛﻠﻪ.
َﺣ ﱠﺾ ﻋﺎلِ ﻢ الﺤﺎﺳﻮب الﺴﻮﻓييﺘﻲ ﻓيﻜﺘﻮر ﺟﻠﻮﺷﻜﻮف ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم
ّ

بدأ المؤرخون بالفعل
ف ي� تدوين تاريخ الشبكات؛
من أجل مقارنتها بشكل
مفيد .ويذكر التاريخ ش
م�وع
«ساي�سن»  ،Cybersynالذي
ب
كان بمثابة تجربة أُجريت
الشيىل ف ي�
لتشبيك القتصاد
ي
عهد الرئيس سلفادور أليندي
ف
ووصف
ي� السبعيناتُ ،
ﻛيﻒ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺸبيﻚ
ف
ش
الم�وع ي� كتاب
ذلك
ُ
اﻷ ﱠﻣة :الﺘﺎرﻳﺦ
إيدين ميدينا «ثوار ِعلْم
الﻤﻀطرب ﻹﻧﺘرﻧﺖ
التحكُّم آ
ال يىل» Cybernetics
الﺴﻮﻓييﺖ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺘﺮز
( Revolutionariesمطبعة
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
جامعة ماساتشوستس؛
بي�ز �ف
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ .)2011 .2016 ،ويلخص ت
ي
أ
ور بشكل
كتابه أهذا فال ُ ُم َ
يح�ه هو الحدث الهم ي� علم التأريخ
جيد ،إل أن ما ي ِّ
المتخصص ،وهو «شبكة إال تن�نت السوفييتية» .ولذا ..فهو
يناقش عدة موضوعات رئيسية ،تتمثل ف ي� التساؤل عما إذا
ش
سء من هذا القبيل ً
أصال ،أم ل ،و ِل َم ل َْم يتخ َّط
كان هناك ي
وأي ش
ش
الم�وعات المختلفة
وع؟،
م�
مجرد
كونه
أبدا مرحلة
ً
ّ
ت
ال� ُوجدت فيما ي ف
ب� أواخر الخمسينات وأواخر الثمانينات
ي
ت
عت� جهو ًدا بُذلت من أجل إنشاء شبكة إن�نت.
يُ ب َ
قام ت
بي�ز باستعراض الحقائق بشكل جيد؛ ي� يتخطى
ت
ج�وفيتش ،من
ال� وضعها المؤرخ سالفا ي
التورية البارعة ي
خالل هذا اللفظ المتناقض « ،»InterNyetحيث إن (كلمة
 nyetتفيد النفي ف ي� اللغة الروسية) .وقد كان إحساسه ف ي�
الحاسو�
محله؛ فقد تم توثيق أصول «برنامج التشبيك
بي
أ
ت
ال� تعود إىل الحرب الباردة ـ بشكل جيد ـ عىل
ال ي
مري�» ـ ي
ف
ت
ت
سبيل المثال ـ ي� كتاب جانيت أباتيه «اخ�اع إالن�نت»
( Inventing the Internetمطبعة جامعة ماساتشوستس؛
 .)1999كانت الرعاية ش
المقدمة من القوات المسلحة
المبارسة َّ
دعما من خالل
الدفاع
ارة
ز
و
ت
جدا؛ حيث ق ََّد َم
مهمة ًّ
ً
الم�وعات البحثية المتقدمة الخاصة بها ،ت
وكالة ش
ال�
ي
أطلقت شبكة «أربانت»  ARPANETـ وهي شبكة تإن�نت
بدائية ـ ف ي� يوم  29من شهر أكتوبر لعام  .1969اشتملت
السس الفكرية لشبكة ال تن�نت عىل علْم التحكم آ
أ
ال يىل،
إ
ِ
ف
ف
الذي أنشأه عا ِلم الرياضيات نوربرت في� ي� عام .1948
كب�ة ي ف
ب� تقنيات السوفييت ،وتقنيات
وبوجود أوجه تشابه ي
الوليات المتحدة ف ي� تف�ة الحرب الباردة؛ فإذَن من الغريب
ّأل تكون هناك جهود قد بُذلت بالفعل إلنشاء شبكة تإن�نت
بي�ز عىل ستة ت
سوفييتية .وبالفعل ،شع� ت
مق�حات مختلفة
حاسو�» تغطي التحاد السوفيي�ت
إلنشاء «شبكة تشبيك
بي
ي
نظرا إىل ما يسميه «التصور
ا،
منطقي
أمرا
كله .ويُ ب
ًّ
ً
عت� ذلك ً
خ�اء التخطيط
وضعه
كما
التحتية،
ة
ي
ن
للب
النطاق
واسع
ب
ِ َْ
ف ي� السوفييت» ،الذين كانوا يحبون أن تكون ش
م�وعاتهم
ضخمة وأسطورية ،مثل «برنامج الفضاء» ،وإنشاء السدود،
ش
وم�وع الطاقة النووية.
ويركِّز ت
بي�ز ف ي� كتابه عىل ش
م�وع «أوجاس»  ،OGASالخاص
بعا ِلم الكمبيوتر فيكتور جلوشكوف (وهو اختصار لسم

ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن ﺗـعـﻠيــﻘﺎت

obshchegosudarstvennaia avtomatizirovannaia
 ،sistemaحسب ت
ال�جمة المعيارية الخاصة بمكتبة
الكونجرس ،إل أن نُظ ًُما مختلفة قد اس ُتخدمت بشكل
متغ� ف ي� أجزاء مختلفة من الكتاب)؛ أما السم الكامل،
ي
فهو «النظام آ
ال يىل العام َلج ْمع ومعالجة المعلومات؛
من أجل الموازنة ،والتخطيط ،وإدارة القتصاد القومي
م�وعه ف� عام  ،1962ف
« .»»USSRبدأ جلوشكوف ش
وق�
ي
عاما يحاول حشد الدعم لشبكته من «معهد علم
ً 25
التحكم آ
ال يىل» الخاص به ف ي� كييف ،الذي ط ََّور مجموعة
غنية من الموارد الثقافية ،منها دستور نموذجي ،وجواز
ساي�تونيا .ويعيد
سفر ،ورسوم
تصور منطقة ب
ي
كاريكات�ية ف ِّ
ت
كث�ة،
وتوصيفات
صور
هيئة
�
الموارد
تلك
بي�ز إنتاج
ي
ي
أ
مؤرخا بذلك فكرهم السطوري ،ومدل ًِّال عىل الحاجة
ً
المهندس� ف� جميع أ
ف
للتعب� عن المشاعر
وقات؛
ال
إىل
ي
ي ي
المكبوتة ،من خالل التحليق عىل دروب الخيال؛ إل أن
ش
أبدا.
الم�وع لم يتحقق ً
إنه ألمر صعب أن تستجمع كافة الخصائص التقنية مما
بي�ز بجمعه من أ
قام ت
الرشيف ،والمقابالت الشخصية،
ت
ال� نُ ش�ت.
وتقارير وكالة المخابرات المركزية « »CIAي
تشبه بعض ت
المق�حات الحوسبة السحابية ،أو اللوائح
إال ت
عت� قراءة
لك�ونية ،إل أن ي
سي ب َ
تفس�ها بتلك الطريقة ُ
ت
متعدية عىل السياق التاريخي ،ولكن بي�ز ل يفعل ذلك.
الساسية هي استخدام المعالجة آ
كانت الفكرة أ
ال ِن َّية؛
لربط المدخالت والمخرجات القتصادية ،مما يجعل
فعالً ،
القتصاد الذي تم التخطيط له اقتصا ًدا ً
وقابال
للتكيف حسب الظروف .ول يمكننا أن نجزم بأن خطط
جلوشكوف كانت ستنجح؛ لكن ما نعرفه هو أن الفشل
لم يكن سببه ندرة أجهزة الحاسب الشخصية ،إذ كان
يف
الكب�ة
يتع� عىل «أوجاس» أن يربط أجهزة الكمبيوتر ي
أ
ف ي� المصانع ببعضها البعض .ولم تكن اليديولوجية
أيضا ،فوفقًا لرواية ت
بي�ز ،كان ِ«علْم التحكم
هي السبب ً
لالولويات أ
الىل» مناسبا تماما أ
آ
اليديولوجية السوفييتية
ً ً
ي
ف
ف
من ناحية ال�عة المادية والتخطيط .ولكتشاف جذور
المشكلة ،اعتمد ت
المعتمد
بي�ز مفهوم عدم التدرج،
ِ
عىل التحكم آ
ال يىل ،الذي َع َّرفَه بكونه «شبكات معقدة
ف
ذات أنظمة تقييم متعارضة متعددة ،تعمل كلها ي� آن
واحد» .ومن ثم ،استخدم ذلك لستكشاف عدم تجانس
الحاسو�.
أساليب التشبيك
بي
وكان زوال «أوجاس» ـ الذي ربما كان متوق ًَّعا ـ أشبه
بالموت البطيء .فقد تم حفظ الوثائق ف ي� أماكن خاطئة،
وأُغفلت الجتماعات ،واختلفت وزارتا القوات المسلحة،
والحصاء حول َمن سيستفيد ِمن المسألة .وتنص رسالة
إ
ت
يف
ترصفوا
قد
أسمالي�
ر
«ال
أن
عىل
ازية
ز
الستف
ز
بي�
َّ
ت
ت
ف
ف
أسمالي�».
رصف الش�اكيون كالر
اكي� ،بينما تَ
ي
كالش� ي
وبينما أتت شبكة َال ت َّن�نت أ
المريكية نتيجة للدعم
إ
أ
ف
الحكومي ،ف ف
الحكْم ،أخفقت
وال�عة البوية ي
الخ�ية ي� ُ
ف
ف
ف
و� نطاق
محاولة السوفييت؛ بسبب ال�اعات التنظيمية .ي
آخر ..يُرجع ت
بي�ز المشكلة كلها إىل التكلفة ،عىل الرغم من
ِْ
ف
ت
ال� تمت بها جدولة التكاليف كانت ـ ي� حد
أن الطريقة ي
لكن لم ين َت ِه الكتاب نهاية درامية..
اطياْ ،
ذاتها ـ لغ ًزا يب�وقر ًّ
التذمر ،إل
من
حالة
تتبعها
ما
ة
عاد
فالتقنيات المنعدمة
ً
ُّ
َّأن ت
يخ�نا ش
ب� ٍء ما.
قد
نفسه
ح� التذمر
ِب
ي
ماي�ل دي .جوردن بروفيسور «روزنجارتن» ف ي�
برينستون �ف
التاريخ الحديث والمعا� ف ي� جامعة
ي
سِ .آخر كتبه كان كتاب «الصخب
ولية نيو ي
ج� ي
العلمي» .Scientific Babel
ت ف
و�mgordin@princeton.edu :
بال�يد إاللك� ي
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ﻣﻠﺨﺼﺎت ﻛﺘﺐ
الرﺣيﻞ اﻷﻋﻈﻢ :الﻬﺠرة الﺠﻤﺎﻋية ﻣﻦ أوروبﺎ الﺸرﻗية ،وﺗﻜﻮﻳﻦ
َ
الﺤ ّر
العﺎلﻢ ُ
ﺗﺎرا زﻫﺮا ،دار ﻧﺸﺮ دﺑﻠﻴﻮ .دﺑﻠﻴﻮ .ﻧﻮرﺗﻮن )(2016

في سعيهم من أجل «الخبز والحرية» ،تدفَّق ما يصل إلى  58مليون مواطن أوروبي إلى
أ
المريكتين في الفترة من عام  1846إلى عام  .1940عاد منهم الماليين ،وقد أنهكهم
أ
تَ َدنِّي الجور ،والعمل الذي بدا وكأنه عقاب؛ ما تَ َص َّدر حقبة ازدهار العالَم الجديد .إن
هذا السجل التاريخي الخارق أ
لالساطير ـ الذي كتبته المؤرخة تارا زهرا ،والذي يجيء في
أ
تماما ـ يبين كيف حاولت الدول الوروبية منذ وقت مبكر إدارة جماهير
الوقت المناسب ً
«علمية»؛ لخدمة أهدافها الخاصة ،أ
والهداف العالمية .وقد تراوحت آثار
شعوبها بطريقة
وامتد إلى الحق
ذلك ما بين «الهولوكوست» ،والتحول الذي حدث في مفهوم الحريةَّ ،
في البقاء ،أو الرحيل.
 15ﻣﻠيﻮن درﺟة :رﺣﻠة إلﻰ ﻣرﻛﺰ الﺸﻤﺲ

ﻟﻮﺳﻲ ﺟﺮﻳﻦ ،دار ﻧﺸﺮ ﻓﺎﻳﻜﻨﺞ )(2016

ربما تبعد أ
الرض  150مليون كيلومتر فقط عن الشمس ،إل أن العالقة بينهما ليست بهذا
أ
فبالضافة إلى الدور المركزي الذي يلعبه هذا النجم في الحياة على الرض،
القرب .إ
تحتضن كوكبنا الفقاعة المغناطيسية الخاصة بالغالف الشمسي .تشرح عالمة الفيزياء
الخاذ العلْم الذي يتضمنه أ
أ
المر ،وتاريخه
الشمسية لوسي جرين في هذا الكتاب التمهيدي ّ ِ
المرصع بالنجوم ،والذي يمتد من أعمال جاليليو ـ المتعلقة بالبقع الشمسية ـ إلى اكتشاف
عا ِلم الفلك سيسيليا بين جابوشكين في عام  1925أن الهيليوم هو أكثر العناصر وفر ًة في
الشمس؛ وكذلك اكتشاف عا ِلم الفيزياء سامي سولنكي في عام  2004أن النشاط الشمسي
عاما الماضية قد يكون مجرد ومضة نادرة الحدوث.
المتعاظم على مدى السبعين ً
الع ْﻈ َﻤة :إﻋﺎدة بﻨﺎء وﺣﻮش ﻣﺎ ﻗبﻞ الﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ الﻘرن الﺘﺎﺳﻊ
أ ِرﻧِﻲ َ
ﻋﺸر ﻓﻲ برﻳطﺎﻧيﺎ وأﻣرﻳﻜﺎ
ﺟﻮان داوﺳﻮن ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ )(2016

تخيل شكل َو ْحش كامل من بقايا حفرية متناثرة ـ التي اف ُترض امتالكها من ِق َبل علماء
إن موهبة ُّ
أ
العظ َْمة؛ وسأُ ِريك
«أعطني َ
الحفريات القديمة الوائل ـ أضفت عليهم فتنة ّأخاذة ،كالسحرِ ..
مؤسس هذا المجال ،جورج كوفييه .يقوم المؤرخ العلمي جوان
الحيوان»؛ هكذا كان يقول ِّ
داوسون في كتابه بعرض «قانون الرتباط» غير الصحيح ـ بوضوح شديد ـ الذي كان قد طرحه
كوفييه في السابق ،وتَ َت َّبع الفترة ما بعد انقضائه في بريطانيا في الحقبة الفيكتورية ،وفي
الوليات المتحدة .تسربت الفكرة إلى مجال العلوم؛ ما أزعج عالم أ
الحياء تي .إتش .هكسلي،
ِ
َّ
كما أثّر ببراعة ـ وفقًا لقول داوسون ـ على رؤى تشارلز داروين في التباين الطبيعي.

ﻣﺴﺘﻘبﻞ ﺿﺎﺣية الﻤﺪﻳﻨة :دروس ﻣﻦ ﻣﺴيرة دﻋﻢ ﻣﺪﻳﻨة ﻓيﻨيﻜﺲ

ﺟﺮادي ﺟﺎﻣﻴﺪج ،دار ﻧﺸﺮ آﻳﻼﻧﺪ )(2016

في كتابه ،يكشف جرادي جاميدج ـ المتخصص في دراسة المناطق الحضرية ـ عن
أن السيارة ،ومركز التسوق ،والمنزل ذا العائلة الواحدة ..كلها أمور أ َّدت إلى ظهور
عشوائيا في نطاق جنوب غرب الوليات المتحدة ،وهي ترتبط
«الضواحي» ،المنتشرة
ًّ
بحركة التطوير المتفشية .وفي دراسته حول قدرة تلك المناطق على التغيير المستمر،
يركِّز جاميدج على مدينة فينيكس في ولية أريزونا؛ بمساحتها الشاسعة ،وحركة المرور
ومعدل استهالك للمياه للفرد الواحد ،يتجاوز
المزدحمة بها ،وهي تنحصر بين الجفافَّ ،
ضعف نظيره في نيويورك .ويرى جاميدج أن اعتماد المدينة التاريخي على المياه السطحية
المتجددةً ،
بدل من المياه الجوفية ،وكذلك إقبالها على وسائل النقل الخفيفة ذات
المحتوى المنخفض من الكربون ،يشير إلى احتمال كبير لصمودها في المستقبل.
ﺗﻐير الﺪﻣﺎغ ،والﺼﺤﻮة العﺎﻃﻔية
ﺗﺸﻐيﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ :ﺗﻘرﻳر ﺣﻮل ﱡ

ﺟﻮن إﻟﺪر روﺑﻴﺴﻮن ،دار ﻧﺸﺮ ﺷﺒﻴﺠﻞ وﺟﺮاو )(2016

إلي في
في عام  ،2007قام جون إلدر روبيسون بنشر مذكراته في كتاب ،تحت عنوان« :انظر َّ
عيني»( ،كراون) .كانت مذكراته تدور حول العيش مع متالزمة «أَ ْس ِب ْرجر» .في العام التالي ،دعاه
عالم أ
العصاب المعرفي ألفارو باسكوال ليون؛ للمشاركة في دراسة تتضمن التحفيز المغناطيسي
ِ
عبر الجمجمة « .»TMSوهنا ،يوثِّق روبيسون «التأثير السحري» الذي أعقب ذلك ،بينما أخذت
عواطفه وتعاطفه وتصوراته في التعمق والتبلور؛ ما أضفى على عمله وعالقاته الحميمة لونًا غير
تالشي آثار التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة .وفي الكتاب ،يتداخل العلم
متوقع ،حتى بعد ِ
والمشكالت أ
المصاحبة لتلك العملية بشكل بارع .بﺎربرا ﻛﺎﻳﺴر
الخالقية
ِ
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ﺗـعـﻠيــﻘﺎت ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن

ﺳيرة ذاﺗية

ﻣﺨتﺒـر ﱡ
يﺨﺼـنﻲ

تقدم جینیفر رون قراءة ممتعة لمذكرات عالمة أ
الحياء القديمة هوب جارين ،بما فيها
ِّ
من حياة علمية حافلة بالكتشافات.

كب� ـ ف ي� الثقافة
ل تزال ِمهنتنا يغ� مألوفة ـ إىل حد ي
الشعبية .ويندر أن نقرأ مذكرات َك َت َبها علماء ،بل ويندر
ش
أك� وجود مذكرات كتبتها عا ِلمات ما زلن يواصلن
ف
مس�تهن ي� بيئة يهيمن عليها الذكور.
ي
ولطالما تَ َش َّوق الوس ُط العلمي لصوت ينطق باسمه،
ف
ت
س�تها الذاتية
تح� جارين ي� ي
ح� أتت هوب جارين .ي
ت
المخت�»  Lab Girlـ تفاصيل
ال� تحمل اسم «فتاة
ب
ـ ي
مس�ة مهنية بحثية ،قد تبدو شديدة الغرابة ف ي� بعض
ي
المواضع .تملك عالمة أ
الحياء القديمة بجامعة هاواي
ف� مانوا ُم َد َّونة ت
إلك�ونية صادقة ذائعة الصيت (www.
ي
)hopejahrensurecanwrite.com؛ تركِّز عىل أشكال من
معاناة النساء ف� الوسط أ
الكاديمي ،إل أن ِكتابها «فتاة
ي
ف
ش
و� َو ْصفها
المخت�» يزيح الستار عن تفاصيل أك�.
ب
ي
لحياتها ،بد ًءا من طفولتها النطوائية ،ي ف
ح� كانت ب أ
تخت� ف ي�
وصول إىل ش
ً
عاما من
مدرس العلوم،
ع�ين ً
مخت� والدها ِّ
بَ
ح� آ
الحياة العملية الممتدة ت
الن ،يتسم صوت جارين
وبص ْدق ل هوادة فيه.
بالوضوح إ
والقناعِ ،
أ
تعكف جارين حاليا عىل دراسة ت
الكيميا�
كيب
ال�
ي
ًّ أ
حاف� المتحجرة؛ بغرض فهم
للحياة الحديثة ،وحياة ال ي
ال� تطرأ عىل بيئة أ
ت
الرض .وتقع النباتات ف ي�
ي
التغ�ات ي
قلب هذه القصة ،حيث تشق طريقها كاللبالب العنيد،
وتلجأ إىل ت
لتقاوم قسوة
اس�اتيجيات غريبة ومدهشة؛
العالَم .وتتمثل لحظة «وجدتها!» أ
الوىل ِلجارين �ف
ََ ْ ُ
ي
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اكتشافها أن شجرة الميس
( )Celtis occidentalisتزيد
صالبة بذورها عن طريق
دمج المعادن ،وتحويلها إىل
عقيق .وهنا ،نتعلم كيف
تحيا أ
الشجار ف ي� الشتاء ف ي�
درجة حرارة تصل إىل 40
درجة مئوية تحت الصفر،
الﻤﺨﺘبر
ترشح خالياها الماء ﻓﺘﺎة
َ
حيث ِّ
النقي ،بينما تعمل عىل ي ف
ترك� ﻫﻮب ﺟﺎرﻳﻦ
دار ﻧﺸﺮ ﻛﻨﻮﺑﻒ،
وال�وتينات عىل
السكريات ب
.2016
للتجمد؛
مضادة
شكل عصارة
ُّ
تكون بلورات الثلج داخل الخلية .ي ف
وح� يتعلق
مما يمنع
المر بنسل ُّتلك أ
أ
الشجار ،تتضاءل بشدة احتمالت وصول
أي بذرة إىل مرحلة النضج .وهكذا ،أصبح نمو النبات من
جذيرات بدائية إىل ثمار ناضجة ـ مع ما يتخلل ذلك النمو
مس�ة
من تعقيدات عديدة ـ بمثابة صورة بالغية تَ ِصف ي
جارين ف ي� وسط أكاديمي حافل بالتحديات.
الكث� من أبحاثها ف ي� مواقع ميدانية
أجرت جارين ي
ف ي� جميع أنحاء العالم .وعىل الرغم من أن تقنية
«تحليل النظائر» المتطورة هي تقنيتها أ
الساسية ،إل
تس�شد بالمالحظة المتأنية للظواهر �ف
أن أبحاثها ت
ي
بيئتها الطبيعية.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

MATT CHING

ﺗﻮاﺻﻞ ﻫﻮب ﺟﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﺟرأة ﻣﻨﺎﺻرﺗﻬﺎ لﺤﻘﻮق الﻤرأة ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤية.
ِ

تنتمي جارين إىل فئة العلماء الذين يقضون ـ ف ي�
ت
م�ا تحت سطح
سعادة فـ ثالثة مواسم للحفر بعمق ً 30
أ
ف
ت
الشماىل ،بمعدل سنتيم� واحد ي� كل
الرض ي� القطب
أي
ف
ش
المشاهدات طبيعيةً ـ مثل
مجهدة .ويمكن لك�
َ
�بة ِ
لطحلب ما ،بعد َرفْعها قدمها عنه ـ أن
عودة الحيوية
يث� ف� ذهنها فرضية ِ جديدة .ف
الف�ات ت
و� ت
ال� تتخلل
ي
ي ي
ي
مخت�ها
الدورات الشاقة لتطعيم النباتات ،ينطلق فريق ب
ف ي� رحالت برية؛ ليشاهد المعالم الغريبة ،أو ليستمتع
بطهي الطعام ف ي� الهواء الطلق.
وأثناء َو ْصفها لتفاصيل عملها ،تظهر للعيان أرسار
علمية مزعجة؛ إذ تكشف جارين بتلقائية عن أن العلماء
تماس ل تشملها ِم َن ُحهم
يعملون أحيانًا عىل خطوط أ �
البحثية .ت
الوراق البحثية قد تم ِّثل
وتع�ف بأن كتابة
ال�ِديَّة» ،أو تشبه «عارضة
ً
تدريبا عىل «سد الفجوات َّ ْ
جدا ،مصممة إلظهار
صغ�
أزياء (مانيكان) ذات مقاس ي ًّ
أناقة ثوب ،لم يكن ليظهر بهذا الجمال لو ارتدته أي فتاة
حقيقية» .كما تتجاهل اللغةُ العقيمة أ
لالوراق البحثية
ت
ف
ح� تجب
حالةَ الدراما إ
ال� تحدث ي
النسانية ،مثل تلك ي
انسحاب طالبة ل ترغب �ف
بعد
البيانات
إعادة معالجة
ي
لحياة مثل حياة جارين.
نفسها
تكريس
ٍ
وفوق ذلك كله ..تفضح جارين ثقافة العمل المتواصل
المخت�ات ( 24ساعة ف ي� اليوم ،ولمدة  7أيام ف ي�
داخل
ب
الباحث� أ
أ
يف
يف
كاديمي�.
ال
كث� من
لدى
المألوفة
سبوع)
ال
ي
أ
فعندما كانت جارين تستميت للحصول عىل الوراق
مخت�ها الوليد ف ي� معهد جورجيا
والم َنح الالزمة؛ ِل ُت ْب ِقي ب
ِ
مفتوحا ،قضت هي وصديقها بيل
للتكنولوجيا ف ي� أتالنتا
ً
ف
مناس َب ي ف�.
ف�
ب
أياما بدون طعام ول نوم ِ
المخت� ـ ً
ـف ي
خاصا
و� إحدى الندوات ،أكل َْت
جارين «بسكوي ًتا» ًّ
ي
بالكالب؛ لتوقف قرقرة بطنها .ف
تع�
و� مناسبة أخرى ،ش َّ
ي
ليىل؛ فنصحها ً
قائال« :مهما بلغ ُح ّبك لعملك؛
بها ِ
حار ٌس ِ ي
يف
المسك� يرقد ف ي�
حبا بحب» ،بينما كان بيل
يبادلك
فلن
ًّ
شاحنة مغلقة ،أل ّن راتبه الضئيل ل يكفي لستئجار غرفة.
تخت�ه
ول تتحرج جارين من ك َْشف الواقع
القاس الذي ب
المرأة ف� المهن العلمية ،لمجرد كونها امر يأة ،أ
المر الذي
ي ِ َ
للكث�ين .وتعرف جارين ي ف
الجن�
التمي�
ل يمثل مفاجأة ي
ِّ
ي
بأنه «الضغط ت ف
الم�ايد الذي يولِّده َز ْعمهم المتكرر بأنه
ل يمكنك أن تكون ما أنت عليه» .ففي أحد المؤتمرات،
«محا�ة بمجموعة من الرجال
وجدت نفسها وحيدة
َ
يف
الشاحب� ،الذين نظروا إليها كما لو كانت طائشة
الكهول
جرباء» ،بل إنها سمعت زمالءها الذكور يتك َّهنون بميولها
الجنسية ،وبمحيط خرصها ،وعانت كذلك من مضايقاتهم
يخ�ك
كتيبا إرشاديًّا ب
خالل تف�ة حملهاّ .
إن ما كتبته ليس ً
لكن يمكن ببساطة لشباب العلماء
بما يجب عليك فعلهْ ،
يف
اللهام من
أن
ـ
اءته
ر
الجنس� ـ من خالل ق
من
يستم ُّدوا إ
ِ
صالبة جارين.
المخت�» المبهجة باللحظات
تحفل قصة «فتاة
ب
غالبا .وبالرغم من كل
والحزينة
السعيدة أحيانًا،
ً
ت
لتفضل
ال� واجهتها ،إل أن جارين لم تكن ِّ
الصعوبات ي
ف
مخت�ها .إنها تكتب عن
أن تجد نفسها ي� مكان َآخر يغ� ب َ
«مخت�ي ..هو المكان الذي أشعر فيه أن
ذلك قائلة:
بَ
ف
بإمكا� أن أظل الطفلة ت
ال� أنا عليها» ،وهو البيت الذي
الضواء دائم يا» ،وهو محراب العبادة؛ أ
«تتال ي أل فيه أ
أ
«ل�ف
ً
ي
أتعرف فيه عىل ما أعتقده حقًّا».
َّ
جنیفر رون ترأس مجموعة لعلم أ
الحياء الخلوي ف ي�
حمل أحدث رواياتها اسم
كلية لندن الجامعية .وتَ ِ
«النظرة الصادقة» .The Honest Look
ال�يد إ ت ف
و�jenny@lablit.com :
ب
اللك� ي

ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن ﺗـعـﻠيــﻘﺎت
ﺗطﻮر
ّ

ﺗﺼنيفـﺎت اﻹدراك
تستعرض جوان بي .سیلك دراسة فرانس دي فال حول تطور ذكاء الحيوانات.
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ف ي� كتابه «هل نحن أذكياء بما يكفي لنعرف مدى ذكاء
الحيوانات؟» Are We Smart Enough to Know
? ،How Smart Animals Areيحتفي فرانس دي فال
ف
أ
الحيوا� ـ بتطور الذكاء ف ي� الطبيعة.
أخصا� السلوك
ـ
ي
ي
أ
وهو ي�د بطريقة مسلية كيف تهرب الخطبوطات من
الوعية عن طريق فك أ
أ
الغطية ،وكيف تسقط الغربان
ف
ت
ال� تطفو
الح� ي� أنبوب؛ ي� تحصل عىل المكافآت ي
عىل السطح من َج ّراء ذلك .كما يناقش كيف أن النتقاء
ت
ال�
الطبيعي يشكِّل القدرات المعرفية بالطريقة نفسها ي
يشكّل بها الصفات الجسدية ،كطول الجناح ً
مثال .ومع
ت
ال� تواجهها الحيوانات ،واختالف
تباين التحديات ي
أيضا .وقد اكتسبت
الدراكية ً
مواطنها ،تتباين قدراتها إ
ت
«الدراك التطوري»
تلك
ال� يُطلق عليها اسم إ
الفكرة ـ ي
أ
ف
ـ زخما ف
مجاىل علم النفس ،وعلم الحياء ي� العقود
�
ً ي
ي
القليلة الماضية.
الدراك التطوري
وبالنسبة إىل دي فال ،تت�تب عىل إ
نتيجتان رئيستانً ،
أول :أنه ل يتوافق مع مفهوم
«سلسلة الوجود العظيمة» ،ت
ال� يمكن فيها ترتيب
ي
الكائنات الحية ،بد ًءا من الكائنات البدائية ت
ح�
المتقدمة ،ومن البسيطة ت
الغبية
ح� المعقدة ،ومن
ّ
ت
فأي سمة شب�ية «فريدة» يجد لها علماء
ح� الذكية .ف ّ
أ
أ
مثيال ي� كائن آخر :فمثلما يصنع ش
الحياء ً
الب� الدوات
ف
ال�ية ي� كاليدونيا
ويستخدمونها ،كذلك تفعل الغربان ب
الجديدة ( .)Corvus moneduloidesومثلما يعمل
ش
الب� عىل تطوير الثقافات ،كذلك تفعل الحيتان
المحدبة ( ،)Megaptera novaeangliaeت
ال� تنقل
ي
تقنيات التنقيب عن الطعام فيما ي ف
ب� مجتمعاتها.
ذهنيا ،متذكرين
ع� الزمن»
وحيث يمكننا «السفر ب
ًّ
أ
يف
وواضع� خططًا للمستقبل،
الحداث الماضية،
وكذلك تفعل طيور القيق الغربية (Aphelocoma
 ،)californicaإذ يمكنها تَذَ كُّر ما تناولته عىل الفطور
ف� أحد أ
اليام ،وتوقُّع ما إذا كانت س ُتمنح وجبة الفطور
ي
ف
وح� تدرك أنها لن تُعطَى
ف ي� اليوم
التاىل ،أم ل؛ ي
ي
أ
ت
ال� حصلت عليها
ً
طعاما؛ تقوم بتخبئة بعض الطعمة ي
ف ي� اليوم السابق.
بالرصورة عىل الحيوانات أ
الب� ف
ول يتفوق ش
الخرى
ف ي� جميع المجالت المعرفية ،فطائر القرقف ذو الرأس
السوداء ( )Poecile atricapillusيخزن البذور ف ي� مئات
المواقع كل يوم ،ويمكنه تذكُّر ما قام بتخزينه ومكانه،
ف
أي من المواقع قد أُ ِكل،
وكذلك ما إذا كان ما َخ َّزنَه ي� �
رسق .وقد ف ََّضل النتقاء الطبيعي تلك الخصال
أم ُ ِ
المذهلة المتعلقة بالذاكرة ،إذ تصنع الفرق ي ف
ب� البقاء
عىل قيد الحياة ف ي� فصل الشتاء ،والتضور جو ًعا
النسان
قبل فصل الربيع .ول يجب أن تكون ذاكرة إ
جيدة إىل هذا الحد ،إذ ترعرعت الرئيسات ف ي� المناطق
المدارية .فحسب قول دي فال« :من المنظور النفعي
أ
ت
ال� تحتاج إليها
البيولوجي ،تملك الحيوانات الدمغة ي
فقط ،ل ش
أك� ،..ول أقل».
ت
أما النتيجة الثانية الم�تِّبة عىل رؤية دي فال ،فهي
وجود استمرارية ع� أ
الصناف المختلفة .ويستند أحد
ب
مصادر الستمرارية إىل التاريخ التطوري ..فالنتقاء
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يعدل من السمات
الطبيعي ّ
الموجودة إلنشاء سمات
جديدة ،ومن ثم يخلق
ﻓﺮاﻧﺲ دي ﻓﺎل
ب� أ
قواسم ت
مش�كة ي ف
نواع
ال
دﺑﻠﻴﻮ .دﺑﻠﻴﻮ .ﻧﻮرﺗﻮن:
ت
ذات التاريخ المش�ك.2016 .
يش� إىل أن استخدام
كما ي
أ
الدوات ل يقترص عىل ش
الب� والشمبانزي ،لكنه مألوف
ف
أيضا فيما يب� أنواع أخرى من القردة ،والقردة العليا ،مما
ً
يع� أن اللَّب َنات المعرفية المناسبة ت
ف
مش�كة ي ف
ب� جميع
ِ
ي
أيضا عن طريق التطور
الرئيسات .وتنشأ الستمرارية ً
المتقارب ،الذي ينتج سمات متماثلة فيما ي ف
ب� الكائنات
بعيدة الصلة ،مثل غربان كاليدونيا الجديدة ،وقردة
يف
«كابوش�» .ويعتقد دي فال أن الستمرارية «يجب أن
أ
ف
تكون هي السمة العامة ي� جميع الثدييات عىل القل،
وربما أيضا الطيور والفقاريات أ
الخرى».
ً
النسان؛ إذ يرى
عاء
د
ال
عن
الكف
إىل
يدعو
كما
ّ
بتفرد إ
ّ
ُّ
ف
يف
النسان،
أن
المدافع� قد بالغوا ي� تقدير درجة تعقيد إ
أ
أ
محق
أو أساءوا تقدير درجة تعقيد النواع الخرى .وهو ّ
ف
إن مثل تلك الدعاءات قد تعرضت للتفنيد
ي� ذلك ،إذ ّ
غالبا ما تكون مبنية عىل أساس يغ�
مر ًارا وتكر ًارا ،وهي ً
كتا� تشارلز داروين «أصل
أن
من
علمي .وعىل الرغم
ب يَ
أ
النواع»  ،On the Origin of Speciesالصادر ف ي� عام
النسان» ،The Descent of Man
 ،1859و«أصل إ
ش
عاما،
150
حواىل
منذ
ا
�
ن
قد
،1871
الصادر ف ي� عام
ُ
ً
ي
ِ َ
كث� من الناس يُبدون عدم ارتياح للرأي
إل أنه ما زال ي ٌ
الب� هم نتاج العمليات نفسها ت
إن ش
ال� َشكَّلت
القائل ّ
ي
الكائنات الحية أ
ت
وورشس�
إن زوجة أسقف
وقيل
خرى.
ال
ّ
عندما سمعت عن نظرية داروين ،هتفت قائلة« :يا
إلهي ..دعونا نأمل أل يكون أ
لكن إذا
المر
َُ
ً
صحيحا؛ ْ
ف
العارف� به».
صحيحا ،فلنأمل أل يتسع نطاق
كان
ي
ً
يقدرون دور النتقاء الطبيعي
الذين
أولئك
وبعض
ِّ
ف ي� تحديد أصولنا يشعرون بارتياح أقل لفكرة كونه ذا
تفك�نا ،ومشاعرنا ،وترصفاتنا.
تأث�ات مهمة عىل طريقة ي
ي
وقد واجهت الجهود ت
ال� بُذلت لطرح وجهات النظر
ي
التطورية ف� أ
ال شن�وبولوجيا وعلم النفس ف ي� الثمانينات
ي
مقاومة شرسسة ،ول تزال محل جدل.
النسان ،أو ما يسميه دي فال
إن التمركز حول إ
ّ
«النكار أ
ال شن�وبولوجي» ،ليس السبب الوحيد الذي
إ
ﻫﻞ ﻧﺤﻦ أذﻛيﺎء بﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻲ لﻨعرف ﻣﺪى
ذﻛﺎء الﺤيﻮاﻧﺎت؟

ﻃﺎﺋر ﻧَ ّﻘﺎر الﺨﺸﺐ )(Camarhynchus finch
ﻋﻮدا لﻠﺘﻨﻘيﺐ ﻋﻦ الطعﺎم.
ﻳﺴﺘعﻤﻞ
ً

مقبل� عىل َف ْهم كل ما ي ِّ ف
الباحث� ي ف
يف
النسان
يجعل
يم� إ
يحركه الفضول
فالبعض
المخلوقات؛
من
ه
غ�
عن ي
ِّ
ش
إن الكتلة
إذ
الكوكب،
عىل
الب�
سيطر
كيف
لمعرفة
ّ
الحيوية ش
للب� والحيوانات المستأنسة تفوق الكتلة
ال�ية .ومن
الفقاريات
أنواع
بكافة
الخاصة
الحيوية
ب
ت
المف�ض أن نجاحنا يتعلق ـ بشكل أو بآخر ـ بظهور
َ
ف
متم�ة من السمات المعرفية.
مجموعة ي
استطاع دي فال ي ف
تمي� سمة واحدة فقط من هذا
النوع من السمات ،تتمثل ف� نظامنا ف
الغ� والمرن
ي
ي
للتواصل الرمزي ،وقدرتنا عىل تبادل المعلومات حول
ف
الما� والمستقبل .ويُ ِرغمه ت ف
ال� ُامه بمبدأ الستمرارية
ي
ف
الدراك ش
نظرا
عىل التقليل من أهمية اللغة ي� إ
الب�يً ،
إىل وجود أدلة عىل قدرة المخلوقات يغ� المعتمدة
التفك� .كما يتجاهل النتائج
عىل التواصل اللغوي عىل
ي
ت
ال� توصل إليها المختصون ف ي� علم اللغة،
المقنعة ي
ف
سبيل� ،حول
إل�ابيث
وعلم النفس التطوري ،مثل ي
ي
ف ف
الدراك.
دور اللغة
التكوي� ي� إ
ي
أ
وىل دي فال ً
قليال من الهمية للعمليات التطورية
ويُ ِ ي
ب� أ
ت
ال� تخلق اختالفات ي ف
النواع وبعضها .فكل نوع هو
ي
أ
مزيج من سمات موروثة من الصناف السلفية ،وسمات
أخرى مشتقة ،تطورت بعد اتخاذ النوع مساره الخاص.
فمثال ،يعود إدراك أ
ً
اللوان إىل أصباغ برصية مصنوعة
أ
يف
أوبس�؛ وهي بروتينات حساسة لطوال
من بروتينات
موجية معينة من الضوء .تمتلك غالبية الثدييات ي ف
اثن�
اللون� أ
يف
التمي� ي ف
يف
الحمر
ب�
منها فقط ،ول تستطيع
أ
وال ف
النسان العاقل ( )Homo sapiensيمكنه
خرص ،لكن إ
بروت�ف
فعل ذلك ،بسبب تَ َضا ُعف وتعديل أحد جينات ي
ت
المش�ك ي ف
يف
ب� القردة العليا ،وقردة
أوبس� ف ي� السلف
ت
ال� تمتلك جميعها ثالثة من مثل
العالَم القديم ،ي
تلك الجينات .أما السمات المشتقة ،فهي حقًّا تقطع
ب� أ
الستمرارية ي ف
النواع.
أ
كان من الممكن أن يكون المر أفضل ،لو احتفى

الك َتاب بأوجه تشابه أسس القدرات المعرفية بع�
ِأ
النواع المختلفة ،والعمليات المولِّدة لالختالفات ف ي�
ب� أ
القدرات المعرفية ي ف
النواع وبعضها .ولعله كان يمكن
أن يكون ش
نفعا ،إذا تَ َض َّمن بعض ال ِّنقَاشات حول
أك� ً
أ
آ
ف
الليات الكامنة وراء القدرات المعرفية يب� الصناف
الدراك ً
مثال .وربما كان من الممكن أن
المختلفة ،كعملية إ
يكون ش
أك� توازنًا ،إذا لم يصنف جميع النواحي المريبة
الدر يا� ـ
الخاصة
بالتفس�ات السلوكية ذات الطابع إ
ي
ت
مفسدة
«أطروحات
أنها
عىل
ـ
فال
دي
لها
يفض
ال�
ِّ
ِ
ي
سل� ينتج عن
للبهجة» ،أو يرفض باختصار أي دليل ب ي
مصممة بشكل جيد .وربما كان من الممكن أن
تجارب
أك� َّإرضاء ،لو قَدم للقراء َفهما أوضح أ
ش
لالسباب
يكون
َّ
ًْ
ً
ت
ال� تقف وراء كوننا نحن ـ وبعد مرور بضعة ي ف
مالي�
ي
ف
السن� عىل انشقاق ساللتنا عن ساللة الشمبانزي
من ي
ـ من نقرأ هذا الكتاب آ
الن ،وليسوا هم.
َ ْ
جوان � �� .سیلك يعمل ف ي� مؤسسة «أصول
ف
تم�.
إ
النسان» ي� فجامعة ولية أريزونا ،ب ي
ال ت
و�joansilk@gmail.com :
لك�
يد
ال�
إ
ب
ي
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تـعـليــقات تـأبـيـــن

جيفري إيجلينتون
)(2016–1927

رائد بحوث أ
الحافير الجزيئية.

ابتكار طريقة جديدة إلنشاء روابط كربون-كربون ،من
خالل ربط مرك ي ف
َّب� ببعضهما البعض ،يحتوي ٌّكل منهما
آ
عىل رابطة كربونية ثالثية ،وهي عملية تُعرف الن باسم
«تَفَا ُعل إيجلينتون».
تحول اهتمامه إىل كيمياء المنتجات الطبيعية ،ثم ف ي�
َّ
نهاية المطاف إىل الجيوكيمياء ،عقب ظهور أداة تحليلية
جديدة ف ي� أوائل الخمسينات؛ هي «الكروماتوغرافيا
ت
ال� تفصل المركّبات
الغازية» .وقد أثبتت تلك التقنية ـ ي
ف
ت
ال� يحملها غاز يمر بع� سطح سائل ي� عمود ضيق ـ
ي
ف
الكب�ة ي� الكشف عن تركيب المجاميع المعقدة
قيمتها ي
من المركبات العضوية الطبيعية .وكان إيجلينتون َّأول
َمن استخدم طريقة الفصل بالكروماتوغرافيا الغازية؛
ت
ال� تُعرف بـ«دهون تربينويد»،
لتحليل
المواد الكيميائية ي
ف
ت
ال� توجد ف ي� النباتات ،وكذلك ي� الرواسب القديمة.
ي
ت
ال� تغطي
ورسعان أما أصبح ًّ
مهتما بالدهون الشمعية ي
الوراق (أي ش
الب�ة) ،وبدأ ف ي� تحديد توزيعاتها؛
أسطح
فذلك الشمع يحمي أ
الوراق من فقدان الماء ،ومن
ش
الح�ات والفطريات.
ف
مولعا
إيجلينتون
صار
الخمسينات،
أواخر
و�
ً
ي
دائما ف� ت
ال�بة
بالمركّبات النباتية الشمعية
الموجودة ً ي
والب�ول .ف
والرواسب والصخور ت
و� عام  ،1960اصطحب
أفراد عائلته الصغ�ة إىل جامعة يل لجونا ف� تين�يفي �ف
ي ي
ي
ي
إسبانيا؛ ف
تفرغه ف ي� جوها المشمس .وكان
ليق� إجازة
ُّ
ي
أ
يريد إيجلينتون استكشاف ما إذا كانت الصناف النباتية
المختلفة لها أنماط ي ف
مم�ة من دهون ش
الب�ة ذات السالسل
ف
الطويلة ،أم ل؛ إذ إنه ي� هذه الحالة ..كان سيدرك أن
تلك المركّبات ستكون لها قيمة كب�ة ف� إعادة بناء أ
النظمة
ي ي
ت
ال� سادت ف ي� السابق.
البيئية ي
علوم
نَ َس َج العمل الرائد الذي أبدعه إيجلينتون بتألُّق َ
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الكيمياء ،والكيمياء الحيوية ،والنبات ،وتُ ِّوجت هذه
الجهود ش
بن� ورقة بحثية شاملة ف ي� دورية «ساينس»
 Scienceف ي� عام  ،1967كانت تدور حول شموع أوراق
النبات ،ول تزال وثيقة حاسمة ف ي� هذا المجال ،كما
تُ َع ّد ش
أك� أعماله استشها ًدا (G. Eglinton and R. J.
 .)Hamilton Science 156, 1322–1335; 1967كما
درس إيجلينتون الكيمياء الجيولوجية لشموع النبات عىل
مدار ما تبقَّى من حياته المهنية ،ت
ولف�ة طويلة بعد سن
ف
و� الواقع ،إن إعجابه التنبؤي بشموع النباتات
التقاعد .ي
أ
دائما َو َض َع الساس لستخدامه واسع النطاق
الموجودة ً
ف� يومنا هذا ،كبصمات ي ف
مم�ة لتاريخ المناخ القديم.
ي ف
و� عام  ،1963بدأ إيجلينتون سعيه نحو جزيئات
ي
تمثل أقدم مظاهر الحياة عىل كوكب أ
الرض ،وذلك
ِّ
لف� ي ف
بالتعاون مع ِم ي ف
كالف� ،عا ِلم الكيمياء الحيوية،
خ�ته
الحائز عىل جائزة «نوبل» .استخدم إيجلينتون ب
التحليلية للبحث عن جزيئات عضوية لها أصل حيوي،
وموجودة ف� صخور رسوبية ،يرجع عمرها إىل ش
أك� من
ي
أ
ت
ف
كالف� عن
ال� قام بها مع ي
مليار سنة .وكشفت العمال ي
أن الكيمياء الحيوية الخاصة بالحياة البدائية كانت تشبه
ف ي� أساسها تلك الخاصة بالخاليا الحديثة .وقد أشعل
الق َدم المذهل هذا للبقايا الكيميائية من الخاليا
اكتشاف ِ
القديمة مخيلةَ الناس ،وساعد ف ي� تعريف جمهور عريض
أ
حاف� الجزيئية».
عىل مفهوم «ال ي
ف
و� منتصف الستينات ،جذبت دراسات إيجلينتون
ي
ف
ف
الباحث� ي� وكالة «ناسا» NASA
الرائعة اهتمام بعض
ي
الفضائية؛ فأدركوا أن الحفريات الجزيئية القديمة
كانت بمثابة بصمات بيولوجية أكيدة ،وأن الجيوكيمياء
ف
ت
ال�
العضوية ستكون مفيدة ًّ
جدا ي� دراسات ِّ
العينات ي
تم َجلْبها من القمر.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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كان جيفري إيجلينتون شغوفًا بتاريخ الجزيئات؛ فقام
ال�بة ت
بتتبع رحلتها من الكائنات الحية إىل ت
وال�سبات،
ُّ
مص�ها الجيولوجي ف ي� الصخور الرسوبية والوقود
وتتبع ي
أ ُّ
الحفوري .وقد أ َّدت عمليات استكشافه للتاريخ الطبيعي
للمواد الكيميائية الحيوية وبقاياها الجيوكيميائية إىل نشوء
ف
و� عام ،1969
مجال الجيوكيمياء العضوية الحديث .ي
ت
ت
ال� َج َم َعها نيل أرمس�ونج،
قام بتحليل فصخور القمر ،ي
وباز ألدرين ي� رحلة «أبولُّو .»11
المنية ف ي� الحادي ش
ع�
ُولد إيجلينتون ـ الذي وافته ّ
من شهر مارس ف
الما� ـ ف ي� كارديف بالمملكة المتحدة
ي
ف
ت
ف ي� عام  .1927وقد َد َر َس الكيمياء ي� جامعة مانشس�،
حيث حصل عىل ثالث درجات علمية :درجة البكالوريوس
ف ي� عام  ،1948ودرجة الدكتوراة ف ي� عام  ،1951ودرجة
الدكتوراة ف ي� العلوم ( )DScف ي� عام  .1966عمل لمدة
يف
عام� كباحث ما بعد الدكتوراة ف ي� جامعة ولية أوهايو
ف ي� كولومبوس ،ثم عاد إىل المملكة المتحدة ليعمل كزميل
ال بم�يالية « »ICIبجامعة
شل�كة الصناعات الكيماوية إ
ف
و� عام ُ ،1954ع ي ف� ف
محا�ا بجامعة جالسجو.
ِّ
ليفربول .ي
ً
أ
كان التدريب ال َ َّوِ يىل الذي تلقّاه إيجلينتون يدور ضمن
مجال الكيمياء الصطناعية .وشملت إنجازاته أ
الولية

رواد علم الجيوكيمياء
وقد ضم فريق إيجلينتون ّ
العضوية ف� ذلك الوقت .وتطلَّبت أ
العمال التحليلية
ي
ت
ال� أُجريت عىل صخور القمر نظافةً
الستكشافية ي
فائقة؛ لتجنب أي تلوث من أي نوع .وقد كانت
يف
الباحث� تراعي النظافة القصوى ،لدرجة أنهم
أساليب
جدا من الكربون الناجم عن الرياح
ضئيلة
ا
آثار
ًّ
وجدوا ً
الشمسية ف ي� المعادن القمرية .وحصل عمل إيجلينتون
أ
ت
ال�
الستثنا�
عىل ميدالية إ
النجاز العلمي ت ي
الذهبية ،ي
أ
تقدمها وكالة «ناسا» ،وأ َّدى إىل ر� ت ف
م�ايد لهمية مجال
ِّ
يّ
الجيوكيمياء العضوية النامي.
ف
و� عام  ،1967انتقل إيجلينتون من جالسجو إىل
ي
جامعة بريستول ،حيث أنشأ وحدة الجيوكيمياء العضوية
ت
بالش�اك مع صديقه وزميله جيمس ماكسويل.
«»OGU
ف
ف
للتم� ي� الكيمياء
ا
عالمي
ا
ز
مرك
الوحدة
أصبحت
ما
ورسعان
ًّ ي
ً
الجيولوجية العضوية .وتعاقبت أجيال من الطالب
أ
حاف� الجزيئية
ودارس ما بعد الدكتوراة؛ لدراسة ال ي
ي
ف
ت
ال� استخدموها لدراسة الحياة ي� المحيطات
هناك ،ي
تحول
وتتبع درجة حرارتها ،وكذلك ب
س� أغوار ُّ
القديمة ،أ ُّ
الحواض الجيولوجية.
النفط ف ي�
ف
مه� ،ومن
كان جيفري ـ الذي َّ
تعرف ُْت عليه بشكل ي
ت
صداق� بعائلته ـ دائم التقدير للعلماء الشباب،
خالل
ي
والثناء عليهم؛ إذ كان يستمع باهتمام إىل أفكارهم.
وبعد تقاعده من جامعة بريستول ف ي� عام  ،1993استمر
ف ي� العمل كأستاذ فخري ،وتم تعيينه كأستاذ ملحق
لدى مؤسسات مختلفة ،بما ف ي� ذلك المعهد الفيدر ياىل
ف
تعاون
كث�ا ما َ
السوي�ي للتكنولوجيا ي� زيوريخ ،أحيث ي ً
ش
تيمو� ،أستاذ علوم الرض الحيوية ،وأحد
فيه مع ابنه
ي
أبناء عرصي.
وقد شن� جيفري ش
أك� من  500ورقة بحثية ،كما
ف
حصل عىل العديد من الجوائز ،بما ي� ذلك اختياره
كزميل لجمعية لندن الملكية ،إل أن أعظم مكافأة
بالنسبة له كانت عمله ف ي� حد ذاته ،والمجالت العديدة
ت
ال� تعاون فيها مع َمن يشاركونه الشغف نفسه .وتظهر
ي
أ
ف
ف
الغ� ي� صفحات
متعته بدراسة عالَم ال ي
حاف� الجزيئية ِ ي ّ
كتاب «أصداء الحياة» ( Echoes of Lifeمطبعة جامعة
أكسفورد) ،الذي نُ ش� ف ي� عام  ،2008والذي كان قد شارك
ف� تأليفه مع سوزان ف ف
جي� ،ويورجن رولكوتر ،وهو يوثِّق
ي
ف
العلْم ،والعلماء الذين ساعدوه ي� بناء مجال
قصص ِ
الجيوكيمياء العضوية.
أحب ْته زوجته بام أل شك�
إذ
ا؛
ب
محبو
شخصا
ً
كان جيفري ً
َّ
عاما ،وكذلك أولده ،وأحفاده ،وأصدقاؤه ،كما كان
من ً 60
أيضا من عائلته العلمية العالمية العاملة ضمن
محبوبًا ً
المجال الذي أَ َّس َسه.
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الحل األمثل للتغلب على
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اﻟﻤﻤـﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ِب َناء شبكة عالقات دولية
قوية ُي ْس ِهم في التحول إلى
اقتصاد َمعْ ر ِ ِف ّي
َت َع َّر ْف على المؤسسات التي تقود
مسيرة البحث العلمي في المملكة
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ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪث اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
دوﻣﺎ إﻳﺠﺎد ُﺳ ُﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة
َ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ً
دورﻳﺔ  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ،أو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗُ َﻌ ّﺪ
ّ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ُﻣﻨْ ﺘَ َﺪاك اﻟﺨﺎص ﻟﻘﺮاءة اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
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ﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻤـﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳـﺔ
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منتج للنفط
تُ َع ُّد المملكة العربية السعودية أكبر ِ
في العالم .ورغم ذلك ..أعلنت المملكة في عام
 2008عن خططها لتوسيع مواردها القتصادية،
وتحويل اقتصادها من اقتصاد قائم على النفط،
إلى اقتصاد قائم على المعرفة ،في إطار رؤية
استراتيجية علمية وطنية تمتد حتى عام .2030
وتَ َمكَّ َنت المملكة  -بفضل الستثمارات الضخمة -
من إنشاء جامعات عالية التقنية ،وإقامة مختبرات
حديثة ومتطورة في مؤسساتها البحثية الرائدة.
يتتبع الملحق أ
الول لمؤشر Nature
َّ
أ
( )Nature Indexعن الشرق الوسط مدى التغير
الذي تَ َع َّرض له الناتج العلمي السعودي على مدار
السنوات أ
الربع الماضية ،مبي ًنا أن استثمارات
المملكة في مجال العلوم بدأت تؤتي ثمارها ،حيث
تخطَّت المملكةُ جميع الدول العربية أ
الخرى في
ََ
َ
المنطقة ،بل وتفوقت على ق َُوى إقليمية رائدة؛
لتحقق ثاني أعلى ناتج في غرب آسيا في المؤشر.
ويمكننا أن نعزو الفضل أ
الكبر في هذا النمو
إلى خمس مؤسسات سعودية ،نستعرضها بإيجاز
في صفحة «م ،»8حيث قامت هذه المؤسسات
بصياغة مشروعات تعاون بحثي مع  89دولة في
عام  2015وحده ،وأسهمت أ
البحاث المن َتجة في
دفع عملية الصعود السريع للبالد في المؤشر .وما
متصد َرتَا مجال
زالت الوليات المتحدة والصين ـ
العلوم على مستوى العالم ـ صاحبتي ِّ العدد أ
الكبر
َ
من مشروعات التعاون البحثي مع المملكة.
ونقدم في صفحة «م »16وصفًا للكيفية التي
ِّ
تسهم بها المؤسستان الرائدتان في المملكة ـ
جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية «،»KAUST
وجامعة الملك عبدالعزيز « »KAUـ في قيادة
مشروعات التعاون البحثي تلك ،من خالل نَ ْه َجين
تماما .أما التحقيق الذي نُف ِْرد له صفحة
مختلفَين ً
«م ،»19فيوضح كيف تَ ْج ِني إحدى المؤسسات
السعودية أعظم الثمار ،نظير قدرتها على مواصلة
والقليمية.
التركيز على الجبهتين ..المحلية ،إ
وبإلقاء نظرة فاحصة على مؤشر ،Nature
أن المؤسسات السعودية ـ باستثناء جامعة
نرى ّ
إسهاما
تسهم
ـ
والتقنية
للعلوم
عبدهللا
الملك
ً
مؤشر  Natureلعام  :2016المملكة العربية السعودية
مؤشر  Natureلعام  ،2016المملكة العربية السعودية ،هو ملحق بدورية
ُعتبر ِق ْس ًما
ت
التي
«،»NPG
 ،Natureالتي تُنشر من ِقبل مجموعة  Natureللنشر
َ
من «ماكميالن للنشر المحدودة» .يعتمد هذا الإصدار على بيانات مأخوذة من
مؤشر  ،Natureوهو موقع إلكتروني تابع لمجموعة  Natureللنشر ،ومتاح مجانًا
على.natureindex.com :

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

محدو ًدا عاد ًة في مشروعات التعاون البحثي،
مقارنةً بنظيراتها العالمية .وإيمانًا منها بالحاجة
إلى مزيد من المواهب الوطنية ،قامت الحكومة
السعودية بإنشاء برنامج بعثات ضخم ،يرسل
الطالب إلى الخارج؛ لستكمال دراساتهم العليا،
ِآملَةً أن يعودوا َلي َت َولَّوا قيادة الجهود العلمية
وصالت جديدة،
للبالد ،متسلِّحين بعالقات ِ
وبخبرات واسعة.
المعدل «»WFC
وبتحقيقها العد َد الكسري
َّ
أ
نموا في
count
 weighted fractionalالسرع ًّ
منطقة الشرق أ
الوسط في عام 2015؛ صارت
المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة
تركيز
إقليميا في المؤشر .وقد قاد هذه النطالقة ٌ
ًّ
شديد على أ
البحاث في مجال الكيمياء التي تشكِّل
ثلثي الناتج العلمي للمملكة على مؤشر .Nature
ونلقي الضو َء في صفحة «م »13على التقدم
الذي حق َق ْته المملكةُ فيما يخص ترتيبها الدولي.
لقد نجحت المملكة العربية السعودية بالفعل في
تخطِّي معظم منافسيها منذ عام  ،2012وأنظارها
آ
موجهة نحو الحصول على مركز أعلى من تلك
الن َّ
آ
المراكز التي تشغلها القوى السيوية الرائدة .ربما
الم ْب ِهر الذي
يكون هدفًا
صعبا ،ولكن الصعود ُ
حققته المملكة ًحتى آ
تحقيق
الن ،ل يبدو معه
ُ
ً
مستحيال ،بل ُم ْرتَق ًَبا.
الهدف
وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن
الكيفية التي يتم بها حساب مقاييس مؤشر
 ،Natureانظر صفحة «م.»24
ول يسعنا في النهاية إل أن نُ َع ِّبر عن امتناننا
للدعم المالي الذي تلقَّيناه من «مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية»؛ للخروج بهذا
الملحق الخاص بمؤشر  Natureإلى النور .وتُ ِق ّر
دورية  Natureب َت َح ُّملها المسؤولية كاملة عن جميع
محتويات الملحق.
محمد يحيى
رئيس تحرير موقع .Nature Middle East
مكاتب تحرير Nature

The Macmillan Building
4 Crinan Street,
London N1 9XW, UK
Tel: +44 (0)20 7833 4000
Fax: +44 (0)20 7843 4596/7

المحتويات
م2

خطوات ثابتة نحو ريادة إقليمية

عرض من خالل الرسوم التوضيحية لتقدم المملكة في

مؤشر  Natureونمو عالقتها الدولية

م4

تحول القرن الواحد والعشرين
ُّ

م10

االستغالل األمثل للقدرة المالية

معرفي
إعادة ترتيب األولويات ُبغْ َيةَ خَ لْ ق اقتصاد
ّ
يدفع تركيز المملكة في مجال الكيمياء إلى أن تضع معاير جديدة
للبحث العلمي في المنطقة

م13

انطالق سريع على طريق النجاح

م16

ادل المعرفة ركيزة جوهرية تعزِّ ز
تَ َب ُ
النهضة العلمية في المملكة

الخطة المستدامة ،والتمويل الكبير يتيحان ميزة دولية قوية

مشاركات عالمية
نتائج تثير اإلعجاب ،تتمخَّ ض عن
َ
متنامية في النطاق والحجم

م19

االستفادة القصوى من الخبرات المحلية

تُ َشكِّل المحاوالت المشتركة الرامية إلى حل المشكالت اإلقليمية

أساسا لالكتشافات العلمية المهمة
ً

م22

ِّ
مؤشـر  Natureلعام 2016
جـداول

تصنيفات المؤسسات على مؤشر  ،Natureحسب الناتج،

تخصص
واألداء في كل ُّ

م24

دليل Nature Index

كيفية تحقيق أعظم استفادة من المؤشر ،وتفسير المقاييس

صورة الغالف

سماء مدينة الرياض ،وقد بدا في
األفق ُب ْر َجا المملكة ،والفيصلية،
اللذان يشغالن المرتبة الثالثة والرابعة
في قائمة أعلى مباني المملكة.
التحرير :ستيفن بينكوك ،محمد يحيى ،سدير الشوك ،نادية العوضي ،باكينام عامر ،ريبيكا
َدرجي ،فيكتوريا كيتشنر .تحليل البيانات :الريسا كوجليك .التصميم الفني :آليسدير
ماكدونالد ،كيت دنكان .الموقع اإللكتروني والبيانات :بوب إدنباك ،أوليفييه لشوفالييه،
نعومي ناكاهارا ،باميال سيا ،بارت ريب ،يورن إيشيكاوا ،يوزين وانغ ،جيوتي ميجليني،
جيني باو ،بول جليسر ،أكيكو موراكامي ،تاكيشي أوكي .اإلنتاج :سو جراي ،كارل
سمارت ،إيان بوب ،مات كاري ،مانبريت مانكو .التسويق :عادل جهادي ،آالن آبري.
مدير المشروع :اناستازيا بانوتسو .المبيعات :جون جولياني .مدير فني :كيلي باكهيت
كراوس .إدارة النشر :نيك كامبل ،ريتشارد هيوز ،ديفيد سوينبانكس.

خدمة العمالء
لالإعالن داخل مؤشر Nature؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
natureindex.com/client-services
feedback@nature.com
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خطوات ﺛابتة نحو ريادة إقليمية

القليمية والمحلية الهادفة المملكةَ العربية
دفعت
العالقات القوية مع العلماء الدوليين البارزين وكذلك اتفاقات التعاون إ
ُ
السعودية إلى مكانة رائدة في العالم العربي.

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﻤﻮ

ﺗﻘﻮد ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺳﻌﻮدﻳﺔ َﺗ َﻘ ﱡﺪم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ،ﻓﻲ ﻇﻞ َﺗ َﺼ ﱡﺪر ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ .وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ Nature؛ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ  39ﻓﻲ ﻋﺎم  2012إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ  31ﻓﻲ ﻋﺎم .2015

اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي

اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم 2015
ﱠ

 .1ﺛﻮل

َﻋﺰﱠ زَ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺪل )(WFC
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻤﺘﺼﺪر ﻟﻠﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺗﻘﻊ ﺛﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
وﻫﻲ ﻣﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﺑﻬﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  20ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

 .2ﺟﺪة

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة ﻫﻲ ﻣﻴﻨﺎء رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ؛ وﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ  Natureﺗﻈﻬﺮ ﻛﻮاﺣﺪة
ﺻﻌﻮدا ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻣﻦ أﺳﺮع اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ً

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ72.1 :

 .3اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺮﻳﺎض ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وأﻛﺒﺮ ﻣﺪﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ
وأﻳﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
ً
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ14 :
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث1.6 :

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ
ﺗﺼﺐ
ُ
ّ
اﻟﻈﻬﺮان ُﺟ ّﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،وﻫﻲ
ﻣﻘﺮ وادي اﻟﻈﻬﺮان ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ .وﺗﻠﻚ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

ﺻﻌﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻨﺎﺗﺞ

اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم 53 :2012
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم 77 :2013
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم 78 :2014
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم 99 :2015
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

220
200

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات
اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﻔﻀﻞ أوﺟﻪ ﺗﻌﺎون
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
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اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ

 .5اﻟﻈﻬﺮان

اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن1.2 :

الطبعة العربية

اﻟـﺮﻳــﺎض

ﻳﻘﻊ "ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث" ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ،وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻗﻮى
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ1.7 :

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ%73 :
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ%14 :
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد%6 :
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ%2 :
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث%2 :
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن%1 :
أﺧﺮى%2 :

3

 .4اﻟﺪﻣﺎم

ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد5.7 :

اﻟﻤﻌﺪل
ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻮاﻗﻊ
 %85ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2012ﻣﻊ
ﺳﻜﻮن ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم .2014
ٍ
وﻳﻨْ َﺴﺐ ﺣﻮاﻟﻲ  %90ﻣﻦ
ُ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2015ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.

5

4

100
80

ﻳﺮﻣﺰ ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ
واﺣﺪ ـ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ،اﻟﺘﻲ ُﻳﻨﺴﺐ
ٌ
اﻷﻗﻞ ـ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ،
أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
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دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(KAUST

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ )(KAU
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث )(KFSH&RC

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد )(KSU
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(KACST
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن )(KFUPM

 :ACﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت
 :CSﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﻌﺪل
 :WFCاﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

قامت بتحليل البيانات الريسا كوجليك.

ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت ):(AC

ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ216 :

ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ174 :

ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﺷﻬﺪت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻜﺴﺮي
ًّ
اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻋﺎم
ﱠ
إﻟﻰ آﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2012
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺣﻔﺰَ ذﻟﻚ
َ
وﻗﺪ ﱠ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ )اﻧﻈﺮ
ﺻﻔﺤﺔ " :13رﻓﻊ اﻟﻬﻤﻢ
ﻋﻠﻰ درب اﻟﻨﺠﺎح"(.
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WFC

ﻣـﻜــﺔ

1.3

اﻟﺘﻌﺎون

ﺗُ ﻘﺎس ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﻌﺎون* ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻛﻞ دوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻘﻂ.
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ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع

160

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺛُ ﻠُ ﺜَ ﺎ أﺑﺤﺎث
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.

140
120

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة:
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

100
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اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻨﺪا

1.8

1.7

0.6

2012

ﻇﻞ أﺑﺮز اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻢ،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2012ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
دون ﱡ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ
ﺑﺤﺜﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .وﻛﺎﻧﺖ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺰداد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،إﻻ أن
وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء
ﻓﻲ ﻋﺎم .2015
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WFC

ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ22 :
ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث15 :
ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن12 :

1.6

0.6

2012

ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد43 :

2015

5.7

5.2

1
2

14.4

WFC

اﻟﻤﻌﺪل
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻳﻔﻮق ذﻟﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف ،إﻻ أن اﻷﺧﻴﺮة
ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت )(AC
اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ  .Natureوﻗﺪ
ﺳﺎﻋﺪت أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
ً
ﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ 216
 .2015وﺗﺄﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﻓﻲ
ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻻت
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ُ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.
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اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎء67 :
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ32 :
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة9 :
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﻠﻮم اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﺔ7 :
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت* .ﻟﺬا ..ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻌﺪل ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
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المشهد من برج المملكة في الرياض ،العاصمة السعودية ،والمركز الرئيس اللتزام الدولة المتجدد نحو العلوم.

تحول القرن الواحد والعشرين
ُّ

معرفي.
بعيدا عن مجال صناعة النفط؛ وذلك بُغْ َيةَ َخ ْلق اقتصاد
لدى المملكة العربية السعودية خطة واضحة لتنويع اقتصادهاً ،
ّ

سدير الشوك

بينما يبحث العالَم عن مصادر صالحة للطاقة ،كبديل
للوقود أ
الحفوري بأنواعه ،تسعى المملكة العربية السعودية
وتح ّد من
جاهد ًة للتنويع؛ كي تضمن رخاء مستقبلهاِ ،
اعتمادها القتصادي على النفط .ففي عام  ،2002أنشأت
الحكومة السعودية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار
«معرفة» ،وهي إطار عمل استراتيجي متطلع طويل المدى
إلدارة التنمية العلمية بالدولة ،وتحويل اقتصادها إلى
معرفي .وقد تم تخصيص أكثر من  6مليارات دولر
اقتصاد
ّ
للمرحلة أ
الولى من الخطة ،التي امتدت من عام
أمريكي
 2008إلى عام .2014
إن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحويل اقتصادها
معرفي تتم بقيادة مؤسسة العلوم الوطنية
إلى اقتصاد
ّ
الخاصة بها ـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
« »KACSTـ المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم
وس َعت المبادرات المتطلعة
والتقنية والبتكار «معرفة» .وقد َّ
التي َد َّش َنتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ مثل
النطاق العلمي بالدولة.
مشروع الجينوم البشري السعودي ـ
َ
وقد َش ِه َد المجال البحثي بالمملكة العربية السعودية
ً
أيضا ،إثر بزوغ ونمو جامعة الملك عبدهللا للعلوم
تحول ً
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والتقنية « ،»KAUSTوهي جامعة بحثية للدراسات العليا،
تأسست على شاطئ البحر أ
الحمر في عام  2009على طراز
الجامعات الغربية ،مثل جامعة «كال ِْتك»  .Caltechيعتقد
محمد الداودي ـ رئيس برنامج العلوم الكيميائية بالجامعة،
والوكيل المساعد لمركز أبحاث أ
الغشية والمواد المسامية
المتقدمة التابع لها ـ أن الجامعة تقدم ً
مثال يُحتذى به
دليال على أن أ
للدول أ
الخرى بالمنطقة ،ما يُ َع ّد ً
«البحاث
الجيدة يمكن إجراؤها بفعالية وبكفاءة في أي مكان في
العقول المستنيرة أ
ُ
الدوات العالمية
العالم ،إذا أُعطيت
الضرورية للمنافسة».
ويعكس مؤشر Nature
ات..
ثمار تلك التطور
«إن ما حققته
السنوات
فعلى مدار
المملكة العربية
أ
الربع الماضية ،تَ َو َّسع
السعودية في
حضور المملكة في
السنوات القليلة
المؤشر بشكل سريع،
الماضية فاق توقعاتنا.
وتجاوز العدد الكسري
َ
ويكمن التحدي اآلن
المعدل ( )WFCالخاص
َّ
في تحقيق األهداف
بها ـ الذي يقيس إسهامات
المؤلفين في أ
الجديدة للمراحل
الوراق
القادمة».
العلمية التي يقوم المؤشر

برصدها ـ أكثر من ِضعف ما كان عليه ،مما وضع المملكة في
المرتبة الثامنة ضمن المؤسسات ذات الزيادة أ
الكبر في العدد
المعدل على مستوى العالم .وفي عام  ،2015ارتبط
الكسري
َّ
معهدا سعوديًّا بمؤلفين ينشرون أبحاثهم في دوريات
21
ً
مؤشر .Nature
مجاالت اكتشافية جديدة

ل عجب أن الصناعات البترولية تهيمن على اقتصاد المملكة،
لكونها أكبر مصدر للنفط في العالم ،حيث يُنسب إلى قطاع
النفط حوالي نصف الناتج المحلي إالجمالي فيها ،البالغ 750
مليار دولر أمريكي ،والغالبية العظمى من صادرات الدولة.
يوجه أولوياتها البحثية .فقد أتت
ومن
شأن ذلك ً
حتما أن ِّ
غالبية أ
المعدلة الخاصة بالمملكة من العلوم
الكسرية
عداد
ال
َّ
الكيميائية والطبيعية ،التي تمثل مجتمعةً حوالي  %90من ناتج
الدولة في مؤشر  Natureعام  .2015وشهد مجال الكيمياء
سريعا على مدار السنين ،حيث أطاح بالعلوم
ً
تحديدا صعو ًدا ً
الطبيعية ،وأتى في المقدمة في عام  ،2014واستمر في
التوسع في عام  .2015وقد عملت الجهود المبذولة لتوجيه
المعرفي على استغالل نقاط القوة تلك
المملكة نحو القتصاد
ّ
واستثمارها ،جا ِن َيةً ثمار المشروعات البحثية في مجالت علوم
المواد المتقدمة ،وتقنية النانو ،وعلم الفوتونات.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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اﻟﺴﻮﻳﺪ
50.5

روﺳﻴﺎ
72.9
ﺑﻮﻟﻨﺪا
60.7

اﻟﺼﻴﻦ
1,957.5

أﺑﺮز  10دول ﺻﺎﻋﺪة

ﺗﺒﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺑﺮز
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت أﻛﺒﺮ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻌﺪل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
 ،2012ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2015ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
أﺣﺠﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎدة .وﺗﺘﺼﺪر اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻤﺸﻬﺪ،
اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
 4,523ﻓﻲ ﻋﺎم  2012إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
6,481؛ أي زاد ﺑﻤﻘﺪار .1,958

اﻟﻬﻨﺪ 164.9
ﺗُ ﻌﺪ اﻟﻬﻨﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﺑﺮز
دوﻟﺔ ﺻﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 ،2015ﻛﺎن ﻗﺪ زاد
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ
ﱠ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%23ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎم .2012

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

89

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻓﻲ
أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

70

ازداد اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻌﺪل( اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ  ،Natureﻟﻜﻦ ﺷﻬﺪت
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻧﻤﺎط ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.

60

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ
ﺗُ ﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
َ
اﻷﺳﺎﺳﻲ وراء ﺻﻌﻮد
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ .Nature

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
43.6

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 114.4
ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺒﺎق ﻓﻲ أوروﺑﺎ
ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺑﻤﻘﺪار  114.4ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ،2015
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2012
اﻟﺒﺮازﻳﻞ 37.7
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 45.8
ﺗَ َﺤ ﱠﺴﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺎص
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل
ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻴﻦ،
ﻟﺘﻨﻀﻢ إﻟﻰ أﺑﺮز 10
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
دول ﺻﺎﻋﺪة
ًّ

ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة

%8

ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم
اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻌﺎم  ،2015ﺑﺪأت اﻷﺑﺤﺎث
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻔﺮض وﺟﻮدﻫﺎ،
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن وﺟﻮدﻫﺎ
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ً
ﺗﻄﻤﺴﻪ إﻧﺠﺎزات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟَ ﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

50

40

%37

%14

WFC

اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﻠﻮم
ﱠ
اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ
ﻋﺎم 2015

30

%19
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن
أﺧﺮى

20

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
ﻋﻠﻮم اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

10

0

2012

2013

ورغم تركيز الدولة الواضح على مجال الكيمياء ،إل أنها
أيضا على زيادة إنتاجها في مجال علوم الحياة،
تعمل ً
وكذلك علوم أ
الرض والبيئة .ومنذ عام  ،2012تضاعفت
السهامات في أ
الوراق البحثية المختصة بعلوم الحياة في
إ
أ
كبيرا من هذه الزيادة قد دفعته البحاث
ا
ء
جز
وكان
المؤشر؛
ً ً
التي تُجرى في جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية،
ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أ
البحاث.
وقد َعك ََف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز
أ
ينص ّب تركيزه بشكل شبه حصري على أبحاث
البحاث ـ الذي َ
أ
علوم الحياة ـ على زيادة أعداد الوراق البحثية التي يشارك
الملحقين بالمستشفى ،وكذلك زيادة
فيها أي من المؤلفين َ
إالسهامات التي يقدمونها .وفي عام  ،2012أس َهم الباحثون
في المستشفى في أربع أوراق بحثية فقطُ ،درجت ضمن
عدد مقالت المملكة العربية السعودية ( ،)ACوقد قفز هذا
العدد إلى  15في عام  .2015كما َش ِه َد إسهام المستشفى
المعدل ـ زياد ًة كذلك على مدار
ـ بقياس العدد الكسري
َّ
السنين ،ول سيما خالل الفترة ما بين عامي  ،2012و.2013
وأوضح سلطان السديري ـ المدير التنفيذي لمركز
أ
البحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ـ أسباب هذا
أ
التحول ً
قائال« :يرجع المر إلى منصة أبحاث قوية ،تم
تأسيسها بمجموعة من الباحثين النابغين ،وقدرات فنية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

%2

2014

%20

2015

ممتازة ،وإشراف مناسب؛ لضمان أداء العمل بأفضل معايير.
كان الدافع أ
الساسي هو توافر التمويل ،من خالل الخطة
الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار (معرفة) من مدينة الملك
أيضا مشروع
عبدالعزيز للعلوم والتقنية» .ويدير السديري ً
شجع على وجود أوجه
الجينوم البشري السعودي ،الذي َّ
تعاون محليةَ ،ومك ََّن الباحثين المحليين من نشر أوراق بحثية
ذات تأثير أعلى.
انضم عا ِلم الوراثة فوزان الكريع ـ المختص باكتشافات
جينات أ
المراض ـ إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز أ
البحاث في عام  ،2007بعد أن تَ َد َّرب في الوليات
أ
المتحدة المريكية .ومنذ ذلك الحين ،أَ َّسس شبكة موسعة
من المتعاونين في شتى أرجاء الشرق أ
الوسط ،الذين
يوصلونه بالمرضى ذوي أ
الهمية للبحوث المجراة .يقول
ِّ
الكسوم الكامل
يح لنا الحصول علي تَ َتابُع إ
الكريع« :لقد أُ ِت َ
في عام  .2011ومن هنا ،أصبح لدى َم ْع َم ِلي القدرة على
اكتشاف المزيد من الجينات ،وصار بإمكاننا التعرف على
أ
أن كان يَ ْح ُدث ذلك في
ِج ٍين أو ِجي َن ْين في السبوع ،بعد ْ
عام كامل» .ومن خالل مشروع الجينوم البشري السعودي،
يمتلك فريقه الحق في الوصول إلى الجيل التالي من
تقريبا.
تسلسل الجينوم بشكل مجاني وغير محدود ً
أيضا جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية
وقد شهدت ً

كبيرا في نتاجها في مجال علوم الحياة ،حيث زاد عددها
ً
نموا ً
المعدل نحو ثالثة أضعاف في الفترة ما بين عام
الكسري
َّ
 ،2012وعام  .2015يقول بيير ماجيستريتي ،عميد قسم
العلوم الحيوية والبيئية في جامعة الملك عبدهللا للعلوم
والتقنية« :هذه هي طبيعة البحث العلمي ،إذ يستغرق
الحصول على نتائج مثمرة في مجال أ
الحياء سنوات عديدة.
وحيث ّإن جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية قد تأسست
فالن هو الوقت أ
في عام  ،2009آ
النسب الذي يمكن أن تتوقع
فيه بدء ظهور عدد كبير من المنشورات في دوريات بارزة».
ويضيف ماجيستريتي ً
حاليا على عدة
قائال ّ
إن ِق ْس أمه يركِّز ًّ
البحاث التي يقومون بها
نطاقات محورية؛ بغية تعظيم أثر
ينص ّب
من يعملون
بحثيا في الجامعةَ ،
فيه .وهناك  11مرك ًزا ًّ
َتركيزها على أ
البحاث التطبيقية في مجالت ذات أهمية
قومية ،كتحلية مياه البحر ،وزراعة المناطق الصحراوية،
القسام أ
والطاقة الشمسية؛ إل أنه للباحثين في أ
الكاديمية
المختلفة في الجامعة الحرية المطلقة للخوض في أبحاث
العلوم أ
الساسية.
تشجع جامعة الملك
محلياِّ ،
وإضافة إلى تنمية المواهب ًّ
عبدهللا للعلوم والتقنية أوجه التعاون المثمرة .يقول
ماجيستريتي«ِ :من المهم أن يكون الباحثون الرئيسون
لكن يمكنهم تحسين
نَ ِش ِطين ومقيمين بالكامل هناْ ،
الطبعة العربية |
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باحثون بمركز أبحاث األغشية المتطورة والمواد المسامية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ،تهدف أعمالهم إلى التحلية الفعالة لمياه البحر ،ومعالجة
مياه الصرف.

إمكاناتهم بالتعاون مع آخرين من الخارج» .ويستطيع
أولئك الباحثون الذين حصلوا على ِم َنح من خالل برنامج
المنح البحثية التنافسية الخاص بالجامعة مشاركةَ نسبة من
المقدم
أموال التمويل مع المتعاونين ،إذا شاركوا في الطلب َّ
حافزا لبناء شبكات دولية.
للحصول على المنحة ،مما يمنح ً
رعاية المواهب المحلية

نافس لالإ نتاج البحثي الخاص بجامعة الملك
ل يوجد ُم ِ
عبدهللا للعلوم والتنقية في المملكة سوى ذلك الخاص
الجامعتين تخطِّطان
بجامعة الملك عبدالعزيز ،إل أن
ْ
ألنماط تعاون مختلفة إلى حد بعيد .فمنذ عام  ،2013نشر
باحثون منتمون إلى جامعة الملك عبد العزيز مقالت أكثر،
مقارنةً بما َص َد َر عن باحثي جامعة الملك عبد هللا للعلوم
والتقنية ،إل أن إسهام الجامعة في تلك أ
البحاث ظل أقل
كثيرا من منشوراتها قد نتج
ًّ
نسبيا .وقد يشير ذلك إلى أن ً
تعاو ٍن لم تلعب فيها الجامعة سوى دور صغير
عن أوجه ُ
فحسب .وعلى الرغم من أن جامعة الملك عبدهللا للعلوم
والتقنية قد أسهمت في عدد أقل من المقالت ،إل أن العدد
الجمالي الخاص بها لعام  2015ـ البالغ
الكسري
المعدل إ
َّ
 72ـ يفوق ذلك الخاص بجامعة الملك عبدالعزيز ،البالغ
المعدل
 .14ويُمثل هذا الرقم  %73من العدد الكسري
َّ
الجمالي للدولة .وتضع المؤسسات الضخمة
المؤسسي إ
في المملكة العربية السعودية ـ مثل جامعة الملك عبد
هللا للعلوم والتقنية ،ومستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز أ
البحاث ـ ُج ّل جهدها في العمل التعاوني؛ ل لالرتقاء
م| 6
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باسم السعودية في المجال العلمي فحسب ،بل للمساعدة
أيضا في بناء المواهب والقدرات المحلية ،التي ل ِغ ًنى عنها
ً
لتحقيق غاية المملكة بإقامة اقتصاد َم ْع ِرف ّي.
يقول الداودي« :كانت مسألة وقت فحسب ،وسرعان
ما رأينا طُالبًا محليين يصبحون مؤلفين أوائل في دوريات
رائدة .فقد ُوضع اسم طالبة سعودية باعتبارها المؤلف
أ
مؤخرا،
الول لورقة بحثية مهمة ،نشرتها مجموعتي
ً
وكان  %95من العمل قد أُنجز في جامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنية ،وتَ َم َّث َل
النشاط الوحيد الذي تم
«أكثر من  %60من
خارجها في استخدام
طلبة األحياء بجامعة
منشأة سنكروترون في
الملك عبداهلل للعلوم
أوروبا فحسب» .ويصف
البحث ـ الذي نُشر في
والتقنية إناث ،وكثير
دورية «جورنال أوف
منهن سعوديات».
ذا أميريكان كيميكال
سوسايتي» Journal
 of the American Chemical Societyفي عام  2015ـ
هيكل ُم َص َّنع من المعادن ومواد عضوية ،يمكن استخدامه
لتخزين الميثان في درجة حرارة الغرفة ،ودرجات منخفضة
من الضغط ،وهي خطوة مهمة نحو الستخدام الفعال
للغاز ،كوقود بديل نظيف.
قد تكون المعرفة والمهارات المكتسبة من التدريب
العلمي مفيدة ،خاصةً للسعوديات الالئي يتعرضن لقيود
ثقافية كبيرة في المملكة .يقول ماجيستريتي« :إن أكثر

من  %60من طلبة أ
الحياء بجامعة الملك عبدهللا للعلوم
والتقنية إناث ،وكثير منهن سعوديات .أعتقد أن هذه مسألة
جدا».
إيجابية ًّ
في عام  ،2013ارتفع إجمالي عدد الطالب السعوديين
الذين يدرسون بالخارج إلى  200ألف طالب ،حسب
تصريحات منصور الغامدي ،مسؤول التوعية العلمية
والنشر بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .وتستفيد
أيضا من النقل المهم للمعرفة ،عن طريق الطالب
المملكة ً
العائدين إلى أرض الوطن .كما يشير الغامدي إلى أن كثيرين
يعودون إلى السعودية كباحثين ،يواصلون نشر أبحاثهم
يطورون ـ في الوقت
تحت إشراف مشرفيهم السابقين ،بينما ِّ
إقليميا.
نفسه ـ من خبراتهم
ًّ
تحو ٌل يحمل تحديات
ُّ

النجازات ،ل تزال مسألة التحول إلى اقتصاد
رغم هذه إ
معرفي مسألة بعيدة المنال ،بينما تستمر الصناعات
المتعلقة بالنفط والبترول في لعب الدور المحوري في
أمر إعالء
المملكة العربية السعودية .ولم ينعكس بعد ُ
أولوية البحث العلمي على ميزانية البحث والتطوير بالدولة،
الجمالي لعام
التي بلغت  %0.3فقط من الناتج المحلي إ
 ،2015حسب تقرير أصدره «معهد باتيل التذكاري»؛ رغم
أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار «معرفة» تدعو
إلى زيادة هذه النسبة إلى  %1.6بحلول عام .2020
وإضافة إلى ذلك ..فإن إنفاق الشركات الخاصة على
البحث والتطوير ـ برغم أنه ل يخضع لرقابة ـ يُ َع ّد محدو ًدا
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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المقاومة للجفاف .ويظهر على اليسار أحد المعامل الموجودة
يبحث مركز زراعة المناطق الصحراوية (على اليمين) التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في اإلمكانات الممكنة ،مثل المحاصيل
ِ
في القرية الشمسية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الواقعة على بعد  35كم شمال مدينة الرياض.

جدا ،حسب المعايير الدولية ،كما يرى محمد خورشيد،
ًّ
أ
اليكولوجي
المين العام للجنة التوجيهية للنظام إ
أيضا على
السعودي لالبتكار .ويسلِّط خورشيد الضوء ً
الموارد الجتماعية ،باعتبارها تحديًا يواجه المملكة.كما يُ َن ِّبه
بالعلْم ،وإلى غياب الهتمام
العامة ِ
إلى نَقْص اهتمام ّ
المجتمعي بالتعليم ،بينما ل بد لالقتصاد المعرفي أن ينمو
شخصا فقط ـ
ويتطور في كنف مجتمع معرفي .يعمل 23
ً
من أصل  100ألف شخص ـ في مجال أ
البحاث والتطوير،
ويعمل شخص واحد فقط من بين  1,000شخص ،تتراوح
عاما ،وتَ َخ َّرجوا من أقسام العلوم
أعمارهم بين  20وً 34
والهندسة؛ أي أقل من ُع ْشر نسبة نظرائهم في مجتمع
متوسط المستوى في أي دولة من دول التحاد أ
الوروبي.
وتمثل هجرة الكفاءات ـ إذ تنزح أكفأ العقول إلى الخارج
ـ مشكلة جسيمة ،حيث يهاجر  %25من خريجي أقسام
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات « »STEMإلى
الخارج كل عام.
هذا ..وما زال المسؤولون متفائلين ..ول يعتقد الغامدي
نظرا
أن نقص الموارد البشرية سيشكل مشكلة جسيمةً ،
إلى «التوسع غير المسبوق
للسعودية في مجال التعليم
«هناك مبادرات
العالي في السنوات القليلة
أ
تعاون لم تنجح
مستشه ًدا بتوقعات
الخيرة»،
ِ
بشكل كبير،
منظمة التعاون القتصادي
لكن هناك دروس
والتنمية « »OECDبأن المملكة
مستفادة منها».
العربية السعودية ستشهد
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

زيادة بواقع ستة أضعاف في الشهادات الدراسية التي ما
بعد المرحلة الثانوية بحلول عام .2030
نامج المميز الخاص بجامعة الملك عبدهللا
يقوم البر ُ
للعلوم والتقنية بتمييز الطالب الواعدين في العام قبل
أ
الخير من مرحلة التعليم الثانوي ،و َد ْع َوتهم إلى قضاء
فصل الصيف بالجامعة ،ثم السفر إلى الوليات المتحدة
بمنحة من الجامعة بعد التخرج .يقضي الطالب سنة
تأسيسية في التعرف على النظام أ
المريكي ،قبل التقدم
بطلب لاللتحاق بأبرز الجامعات .وبعد استكمال دراساتهم
الجامعية ،يعودون إلى جامعة الملك عبدهللا للعلوم
والتقنية؛ للبدء في الدراسات العليا .يقول ماجيستريتي« :إنه
برنامج ق َِّيم ،ويستطيع أن يُ َخ ِّرج طالبًا مؤهلين بشكل جيد».
االتجاه نحو اقتصاد معرفي

بدعم مالي قوي ،وبعودة علماء شباب كالكريع إلى أرض
الوطن ،ربما ل يكون هناك شك في أن الجامعات السعودية
ستواصل تحسين إنتاجها البحثي بالتزامن مع نضج المعامل.
لقد شهدت المرحلة أ
الولى من الخطة الوطنية للعلوم
والتقنية والبتكار «معرفة» تأسيس الباحثين السعوديين
للب ْن َية التحتية المحلية ،إلى جانب المشاركة في مبادرات
ِ
تعاونية على مستوى العالم .يقول خورشيد« :هناك
مبادرات تعاون لم تنجح بشكل كبير ،لكن هناك دروس
مستفادة منها ،فإلى جانب نقل التقنية إلى المملكة ،هناك
أيضا تُبذَ ل لنقل التقنيات من الجامعات إلى
جهود حثيثة ً
كبيرا».
ا
ي
تحد
عتبر
ي
ذلك
أن
ولو
الصناعي،
القطاع
ُ
ً ً

ويساعد خورشيد في العمل من أجل مواجهة هذا
التحدي ،عن طريق بناء إطار عمل لدعم البتكار في
أن رغم توافر
المملكة العربية السعودية .وقد لحظ َّ
المستثمرين السعوديين ،إل أنهم يميلون إلى تج ُّنب
يحبذون تمويل الشركات الناشئة التي تتصدر
المخاطر ،ول ِّ
التكنولوجيا عملها.
وللتغلب على ذلك ..أَ َّس َست مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية برنامج «بادر» لحاضنات التقنية ،الذي
أتمت
يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة
ِ
المبتكرة .وقد َّ
نامج بالفعل ،ومن بينها الشركة التي قامت
شركات عديدة البر َ
بتطوير ضمادة جراحية ِلق َُرح القدم السكري من أحد منتجات
النفايات الصناعية المستخلَص من قشور القريدس.
وتدعو المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للعلوم
والتقنية والبتكار «معرفة» ـ التي بدأت في عام ،2015
وسوف تمتد حتى عام  2019ـ المملكة العربية السعودية
إلى العمل على استكمال عمليات التطوير التي تمت في
ِالب ْن َية التحتية ،وفي القدرات القومية؛ لتجعل من المملكة
إقليميا في مجالت العلوم والتقنية والبتكار.
دولة رائدة
ًّ
مستمرا على البحث ،وعلى الحصول
ا
تركيز
ذلك
وسيتطلب
ً
ًّ
على براءات اختراع ،إلى جانب برنامج قوي لنقل التقنية
إلى القطاع الخاص ،إضافة إلى جهد مكثف لتطوير الموارد
البشرية في المملكة.
يقول الغامدي« :إن ما حققته المملكة العربية السعودية
في السنوات القليلة الماضية فاق توقُّعاتنا .ويكمن التحدي
الن في تحقيق أ
آ
الهداف الجديدة للمراحل القادمة».
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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
المعدل لسنة 72.06 :2015
العدد الكسري
َّ

جامعة الملك عبدالعزيز
المعدل لسنة 14.43 :2015
العدد الكسري
َّ

عدد المقاالت لسنة 174 :2015

عدد المقاالت لسنة 216 :2015

التصنيف العالمي في مؤشر  Natureلسنة 174 :2015

الوصول إلى مرحلة النضج

•

التصنيف العالمي في مؤشر Nature
لسنة 601 :2015

تأسست جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية على يد العاهل
السعودي الراحل الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود في
عام  ،2009بهبة مقدارها  20مليار دولر أمريكي ،بهدف إنشاء
مؤسسة عالية المستوى للعلماء المهرة الشغوفين إلجراء بحوث
علمية متقدمة .وكان التصور المتعلق ببناء هذه الجامعة هو
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة:
أن تكون الجامعة بمثابة «بيت الحكمة» في العصر الحديث..
ذلك المركز الفكري عظيم أ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
الثر ،الذي ظهر في العصر الذهبي
لالإسالم ،الذي امتد من القرن التاسع ،حتى القرن الثالث عشر.
• ﻋﻠﻮم
يقع الحرم الجامعي على ساحل البحر أ
الحمر ،وهو يشمل
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺪد
• اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻜﺴﺮي
منشآت أساسية غير عادية ،توفِّر ِالب ْن َية التحتية الالزمة إلجراء
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ماجيستريتي:
بحوث ترتقي إلى المستوى العالمي .يقول بيير
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
3.2 :2015
ﱠ
«المتوقَّع من العلماء هنا في جامعة الملك عبدهللا للعلوم
51.4 :2015
• ﻋﻠﻮم اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
فارقًا» .وتشجع المؤسسة
والتقنية هو أن يحققوا إنجا ًزا يُ ْح ِدث ِ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم 5.2 :2015
ﱠ
أيضا
كبار الباحثين؛ للحصول على ِم َنح بحثية ،لكنهم يتلقّون ً
ً
سخيا يمنحهم الحرية في العمل على إجراء بحوث
تمويال
أساسيا ًّ
ًّ
اﻟﻤﻌﺪل
• ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،..وﻟﺬا ..ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
تتمخض عن اكتشافات تُ ْح ِدث ثورة علمية.
مبتكرةِ ،من شأنها أن َّ

KAU

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﻌﺎم 24.6 :2015

َ
األحرام الجامعية لجامعة الملك عبدالعزيز تفصل بين
فلكل منهما حرم منفصل.
ٍّ
الجنسين؛

بناء الجسور

KAUST

تُعتبر جامعة الملك عبدالعزيز من المراكز العلمية
الرائدة في المملكة ،حيث يدرس بها أكثر من  80ألف
طالب وطالبة في أحرام منفصلة للذكور ،وأخرى
لالإناث .وقد ضاعفت الجامعة إجمالي إنتاجها من
أ
البحاث بحوالي ثالثة أضعاف ،حسب قياس العدد
متضمنة في
المعدل ،وذلك في دوريات
الكسري
َّ
َّ
عامي  ،2012و2015؛ غير أنها ما زالت
بين
المؤشر
َ
كبيرا على أوجه التعاون الخارجية ،وهو
ا
د
اعتما
تعتمد
ً ً
ما استمر بقوة على مدار السنوات القليلة الماضية.

•

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ

3.8 :2015

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة:
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

•

KAUST

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ
10.6 :2015

وي َع ّد هذا
المختبرات الرئيسة التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الحرم الجامعي الحديث على شاطئ البحر األحمرُ .
الحرم بمثابة مختبر طبيعي للدراسات البحرية.
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•

ﻋﻠﻮم
اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ
1.7 :2015
ﻋﻠﻮم اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم 0.2 :2015
ﱠ

•

يقول عادل أ
الحمدي ،المشرف العام على
الشؤون العلمية بمكتب وكيل الجامعة للدراسات
نامج العلماء
العليا والبحث العلمي« :لقد َمكَّن بر ُ
المتميزين الخاص بالجامعة المئات من المتعاونين
العالميين من القيام بزيارات ،وإجراء أبحاث،
وإلقاء محاضرات ،مما زاد من أوجه التعاون مع
الجامعات حول العالم» .وتريد الجامعة في
الم َو َّجه إلى التعاون
المستقبل أن تزيد التمويل ُ
المحلي ،مع احتفاظها بالتركيز على البحوث عالية
الثر .ويضيف« :ستعطَى أ
أ
الولوية لحل المشكالت
ُ
الف َرق البحثية التي يقودها
المحلية ،مع حصول ِ
باحثون محليون بارزون على دعم أقوى».
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المملكة العربية السعودية | NATURE INDEX
جامعة الملك سعود

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

المعدل لسنة 5.7 :2015
العدد الكسري
َّ

المعدل لسنة 1.71 :2015
العدد الكسري
َّ

المعدل لسنة 1.64 :2015
العدد الكسري
َّ

التصنيف العالمي في مؤشر Nature
لسنة 1025 :2015

التصنيف العالمي في مؤشر Nature
لسنة 1732 :2015

التصنيف العالمي في مؤشر Nature
لسنة 1762 :2015

عدد المقاالت لسنة 43 :2015

عدد المقاالت لسنة 15 :2015

عدد المقاالت لسنة 22 :2015

KARL-JOSEF HILDENBRAND/DPA/PA IMAGES

KACST

EPA/ALAMY

جامعة الملك سعود بالرياض.

ص ُّور لشكل مركز المعرفة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز
تَ َ

مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

للعلوم والتقنية.

رائد محلي

تأسست جامعة الملك سعود في عام  ،1957وهي
بذلك أول جامعة سعودية ،وتشكِّل نحو ربع الناتج
العلمي للمملكة .وحتى عام  ،2014كان معدل إنتاجها
السنوي من أ
الوراق البحثية أعلى من أي معهد آخر في
المملكة ،حتى تَ َخ َّط ْتها جامعة الملك عبدالعزيز .وعلى
الرغم من دورها الريادي في المملكة ،تحتل جامعة
الملك سعود تصنيفًا ِيق ّل عن جامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنية ،وجامعة الملك عبدالعزيز في مؤشر
 ،Natureنتيجة لمحور تركيز استراتيجيتها البحثية.

•

•

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ
2.4 :2015

قوة هادية

تُ َع ّد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمثابة
مختبرات المملكة الوطنية ووكالتها العلمية .وعلى
الرغم من أن مخرجاتها المباشرة مسؤولة فقط عن جزء
ضئيل من عدد المقالت ( )ACالخاص بالمملكة العربية
دورا محوريًّا في تنسيق
السعودية ،إل أنها تلعب ً
وتيسير البحوث في كل أرجاء المملكة .وتتولى مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المسؤولية عن إدارة
السياسة العلمية في المملكة ،وتمويل البحث العلمي،
وإنشاء وصيانة ِالب ْن َية التحتية لدعم البحث العلمي.

•

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ

1.1 :2015

0.5 :2015

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة:
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة:
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

•

•

ﻋﻠﻮم اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﻌﺎم 1.5 :2015

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ

ﻋﻠﻮم
اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ
1.2 :2015

يقول رشود الخريف ،عميد البحث العلمي
«دعما للخطة الوطنية
بجامعة الملك سعود:
ً
للعلوم والتقنية والبتكار (معرفة) ،تستهدف
جامعة الملك سعود المجالت البحثية
أ
الساسية ،التي تشمل البحوث المستوحاة من
الستخدامات .ول تتفق هذه المجالت في
العموم مع مجموعة الدوريات التي يرصدها
مؤشر  .»Natureويضيف ً
قائال« :وإضافة إلى
النتاج البحثي للجامعة يتم
ذلك ..جزء كبير من إ
إصداره على هيئة مقالت ،أو ُك ُتب تنشر باللغة
العربية ،ومن ثم ل تتم فهرستها من ِق َبل موقع
‹ويب أوف ساينس› .»Web of Science
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

•

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ
1.3 :2015

يقول عبدالعزيز السويلم ،نائب رئيس مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث
العلمي« :لقد قمنا بتحديد أهم المجالت البحثية
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ،ونخطط
الطريقة التي يجب علينا التصدي من خاللها لكل منها،
نحدد القتصاد المعرفي».
كي ِّ
ينص ّب تركيزها على
بحثية،
اكز
ر
م
المدينة
أسست
وقد
َ
نطاق واسع من الموضوعاتً ،
فضال عن مبادرات كبرى،
تروج
مثل مشروع «الجينوم البشري السعودي» .كما ِّ
أيضا لالستغالل التجاري للبحوث العلمية ،عن
المدينة ً
طريق مشروعات مثل مشروع ‹بادر› لحاضنات التقنية،
من خالل مركز تطوير التكنولوجيا التابع لها.

جينات وجينومات

تأسس مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز
أ َّ
البحاث في عام  ،1975وهو من المعاهد الطبية
أ
والكاديمية الرائدة في المملكة العربية السعودية.
الحالة والبحوث
يقوم المستشفى بدور مركز إ
لالورام ،وعمليات نقل أ
الوطني أ
العضاء ،وأمراض
أ
القلب أ
والوعية الدموية ،والمراض الوراثية.
واحدا من مختبرات التسلسل
يضم المستشفى ً
أيضا ً
عالية إالنتاج الخاصة بمشروع الجينوم البشري
ومعروف أن زواج أ
القارب يشكِّل أكثر من
السعودي.
ٌ ّ

•

•

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﻌﺎم :2015
أﻗﻞ ﻣﻦ 0.01

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم
ﱠ
 :2015أﻗﻞ
ﻣﻦ 0.01

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة:
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة

•

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻟﻌﺎم 1.6 :2015

نصف الزيجات في المملكة ،حيث يؤدي ذلك إلى
معدلت عالية من أ
المراض الوراثية في المجتمع.
أ
ويتيح هذا التفشي لالمراض الوراثية فرصة بحثية ثرية
لكتشاف الجينات المؤدية إلى هذه أ
المراض .وقد
ابتكر الباحثون في مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز أ
البحاث «لوحة جينية» تقوم باختبار  3آلف
جين؛ لكتشاف الضطرابات الوراثية في المرضى.
يقول سلطان السديري« :هناك تفاعل إكلينيكي
جدا .ونتيجة لذلك ..لدينا مؤسسة راقية
وبحثي قوي ًّ
تبحث في أمراض فريدة من نوعها ،ولديها القدرة
جيدا ،ثم
إكلينيكيا
عينات محددة
تحديدا ً
ً
ًّ
على توفير ِّ
تشريحها حسب النمط الجيني»■ .
الطبعة العربية |

يونيو
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ANASTASIA KHRENOVA/KAUST

 | NATURE INDEXالمملكة العربية السعودية

رافدا من روافد عديدة تصب في سعي الجامعة إليجاد مصادر بديلة للطاقة.
ُي َع ُّد «مركز أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخاليا الضوئية» في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
ً

االستغالل األمثل للقدرة المالية

في منطقة تموج بالضطرابات ،تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الستفادة القصوى من حالة الستقرار النسبي
التي تتمتع بها ،ومن ثروتها العظيمة من الموارد.
باكينام عامر

تمزقها الصراعات ،تمتلك قلة قليلة من دول
في
أٍ
منطقة ِّ
الوسط القدرة المالية والسياسية على وضع مسألة
الشرق
توسيع نطاقات البحث العلمي على رأس أولوياتها .ورغم
حاليا
ذلك ..فالمملكة العربية السعودية بصدد الستفادة ًّ
من التدفق الكبير لعائدات النفط؛ من أجل تمويل نهضة
علميا على
بحثية ،تهدف إلى أن تصبح المملكة رائدة ًّ
المستوى إالقليمي.
على مدار العقد الماضي ،شهدت بيئة البحث العلمي
تغي ًرا جذريًّا ،ليس فقط من
في المملكة العربية السعودية
ناحية تعظيم النفاق ،وإنما أيضا ُّفي طريقة إجراء أ
البحاث.
ً
إ
فقد أنشأت المملكة مراكز بحثية عصرية متطورة ،وأقامت
عالقات مع مؤسسات بحثية أجنبية مرموقة ،كما قامت بتطوير
استراتيجية علمية طموحة ،تمتد حتى عام .2030
وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها ،فقد حققت المملكة
معدل النمو أ
المعدل « »WFCفي
السرع في العدد الكسري
َّ
َّ
م | 10
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منطقة الشرق أ
الوسط ،متفوقةً على جميع دول المنطقة.
أ
المعدل للمملكة لكثر
فمنذ عام  ،2012ارتفع العدد الكسري َّ
من الضعف ،من  46إلى  99بحلول عام .2015
ريادة عربية

تواجه المملكة ـ الغنية بالنفط ـ منافسة شديدة من جانب
ل ِ
جاراتها من الدول العربية .ورغم أن القطاع البحثي يشهد
المارات العربية المتحدة ،وقطر ،إلى
فعليا في دولتي إ
ًّ
نموا ًّ
جانب ّأن هناك جامعات غربية عريقة شرعت تنشئ لها فرو ًعا
المارات العربية المتحدة تأتي
في هذين البلدين ،لكن دولة إ
في المرتبة الثانية ،حيث
المعدل
العدد الكسري
َّ
تواجه المملكة
ِ
لها  ،12بفارق شاسع
بينها وبين المملكة العربية العربية السعودية ـ
بعيدًا عن جيرانها
المتصدرة.
السعودية
ِّ
وعلى الرغم من أن مصر المتاخمين ـ منافسة
ظلت لفترة طويلة هي إقليمية أكثر ِح َّدة

الرائدة في مجال البحث العلمي على المستوى إالقليمي،
مؤخرا عرقلت
إل أن الضطرابات السياسية التي عانتها البالد ً
المعدل
تعرض العدد الكسري
َّ
حركة البحث العلمي ،حيث َّ
للرائدة السابقة للمنطقة لحالة من التراجع؛ قادتها إلى المرتبة
الثالثة على المستوى العربي ،خلف إالمارات ،بعدد كسري
معدل بلغ  9في عام  ،2015حيث لم تتمكن أي مؤسسة من
َّ
المؤسسات الجديدة ذات التقنية العالية في مصر ـ مثل مدينة
زويل للعلوم والتكنولوجيا ـ أو المعاقل العلمية العريقة ـ مثل
والم َنح
جامعة القاهرة ـ من منافسة ذلك السيل من الف َُرص ِ
والمشاركات البحثية في المملكة العربية السعودية.
َ
الفرص
اعات
ّأما في دول عربية أخرى ،فقد أَ ْج َهضت الصر ُ
َ
المتاحة أمام تلك الدول لرعاية الجهود العلمية ،مع خسارة
للب ْن َية التحتية ،والتمويل ،والخبرة
كثير من هذه الدول ِ
المطلوبة إلقامة مشروعات بحثية ،أو حتى لتوفير مستوى
مناسب من التعليم أ
الساسي.
فو ْفقًا لما أوردته إدارة البحث
وعلى النقيض من ذلكِ ..
والتحليل بوزارة الخارجية البريطانيةَ ،خ َّصصت المملكة

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المملكة العرﺑية السعودية | NATURE INDEX
العربية السعودية  %25من إجمالي ميزانيتها في عام
 2015للتعليم ،بما يعادل أكثر من  54مليار دولر أمريكي،
وتضمنت تلك النسبة المئوية من ميزانيتها إنشاء ثالث
جامعات جديدة في جدة ،وبيشة ،وحفر الباطن ،إضافة
إلى عملية تجديد كبرى للجامعات القائمة ،ورفع مستوى
المئات من المدارس الجديدة.

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ NATURE

اﻟﻤﻌﺪل " "WFCﻟﻌﺎم  2015ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺟﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
ﻣﺼﺮ
ﻗﻄﺮ

منافسون إقليميون
ِ

أولويات بحثية

تم ِّثل المجالت البحثية التي تركِّز عليها المملكة جز ًءا من
الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار «معرفة» ،التي
توجه مسيرة البالد
تمت صياغتها في عام  ،2008بحيث ِّ
البحثية حتى عام .2030
كبيرا،
ا
نمو
والتطوير
البحث
قطاع
شهد
ومنذ ذلك الحين،
ًّ ً
وفقًا لما ذكره منصور الغامدي ،المشرف على إالدارة العامة
للتوعية العلمية والنشر بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية .يتوقع الغامدي أن يستمر ذلك النمو على نحو مطَّرد
على مدار السنوات القادمة ،حيث تهدف المرحلة أ
الولى من
الخطة إلى وضع المملكة العربية السعودية في مرتبة الرائد
إالقليمي ،وقد خطت المملكة بالفعل خطوات واسعة على
مدار السنوات أ
المطمح،
الربع الماضية نحو تحقيق ذلك
َ
كما نرى في المؤشر.
يقول ناصر العقيلي ،عميد البحث العلمي في جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن« :لقد وضعنا أهدافًا مستقبلية
عاما؛ إلحداث تأثير إقليمي ودولي في مجال البحث
لمدة ً 25
بدل من تمويل كل شيء ،منحنا أ
ً
الولوية لـ13
ولكن
َََْ
العلميْ ،
ً
مجال بالتحديد».
ومن بين هذه المجالت ذات أ
الولوية ..المجالت التقنية،
ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷردن
ﻋﻤﺎن
اﻟﻌﺮاق
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻴﻤﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ
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اﻟﻘ َﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط ُ

ﺗﻐﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ـ إﻳﺮان ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ
ً
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﺪول اﻟﺜﻼث ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2012
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ  Natureﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﻴﻦ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﻳﺮان

ﺗﺮﻛﻴﺎ

100

ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻠﻒ
رﻏﻢ ﱡ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ
ﺗﺠﺎوز اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ؛
ﱢ
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ .Nature

90

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

بعيدا عن جيرانها
تُ َو ِاجه المملكةُ العربية السعودية ـ ً
المتاخمين ـ منافسةً إقليمية أكثر حدة ،وبخاصة من تركيا،
وإيران ،ولكن رغم ذلك ..تمضي المملكة قُدما إلى أ
المام
ًُ
ْ
بشكل سريع في مجالت عديدة.
ففي عام  ،2015نجحت المملكة من جديد في تخطِّي
هذين البلدين؛ مما جعلها تتصدر البلدان الثالثة فيما يتعلق
المعدل على المؤشر .وحققت المملكةُ
بناتج العدد الكسري
َّ
معد ًل أكبر مما حققتاه إيران وتركيا بنحو ،%45
عد ًدا كسريًّا َّ
وهي أيضا أ
إنتاجا بين الدول الثالث بالنسبة إلى مجمل
كثر
ال
ً
ً
أ
الوراق البحثية المنشورة في دوريات يتضمنها المؤشر ،حيث
أسهمت بحوالي  479مقال علمي في عام .2015
ومن هنا ،تحتل المملكة صدارة الدول الثالث بفارق
المعدل
مريح فيما يتعلق بالنمو ،حيث زاد العدد الكسري
َّ
لها بنسبة  %87في الفترة من  2012حتى 2015؛ ما يعني
تواصل صعودها بمعدل أسرع من إيران ،التي تراجعت بنسبة
ُ
 ،%4وتركيا التي نمت
بنسبة  %8خالل الفترة
ً
أهدافا
«وضعنا
نفسها .وقد تكون هذه
مستقبلية لمدة 25
أن
مؤش ًرا على
الزيادة ِّ
عامً ا؛ إلحداث تأﺛير
البلد بدأ بالفعل يحصد
إقليمي ودولي في
ثمار استثماراته.
مجال البحث العلمي».
لذا ..ل عجب أن
المؤسسات
تحتل
السعودية مركز الصدارة بين منافسيها إالقليميين ،إذ تتصدر
جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية « ،»KAUSTوجامعة
الملك عبدالعزيز قائمة المؤسسات العلمية العشر أ
الفضل
في المنطقةّ ،
وتحل بعدهما ثالث جامعات تركية ،وخمس
أي مؤسسات
القائمة
تضم
لم
حين
في
جامعات إيرانية،
َّ
علمية من أي دولة عربية أخرى.

ﺗﺘﻀﺢ رﻳﺎدة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻦ
ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺿﻌﺎف ﻧﻈﻴﺮه ﻟﻮﺻﻴﻔﺘﻬﺎ "دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة".
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ﻋﺎﻟﻴﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ً

ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ إﻳﺮان ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دول راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أدﻧﺎه ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ
اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ  Natureﻟﻌﺎم .2015
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﻳﺮان

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻠﻜﻨﺖ

ﺗﺘﺼﺪر "ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ" اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت،
ِ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺎدل
ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎت
ً
إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
ِ
ﻌﺔ ،ﺣﺴﺐ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺠﺘﻤ ً
ﻣﺆﺷﺮ  Natureﻟﻌﺎم .2015

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻬﺮان
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

إﻳﺮان
ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﻬﺎ  5ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ً
ﺗﻤﺜﻴﻼ أﻛﺒﺮ
ﺗﻤﻠﻚ إﻳﺮان
ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺮاز
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺻﻔﻬﺎن ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮق
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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مجموعة من مهندسي الميكانيكا ومهندسي المصانع ،أثناء تأديتهم أعمالهم في جامعة الملك عبدالعزيز (إلى اليمين) و«مركز أبحاث هندسة التنقيب عن النفط ،وإنتاجه» بجامعة الملك عبدالله
للعلوم والتقنية (إلى اليسار).

حسبما يوضح العقيلي .وتتمثل الخطة في تخصيص الجزء
أ
الكبر من احتياطيات التمويل الضخمة المرصودة للبحث
أ
العلمي لهذه التخصصات ذات الولوية؛ لالإسهام في إحداث
فارق .ومن الواضح أن صناعة النفط الضخمة في المملكة
تقود محور التركيز العلمي للبالد .ويبلغ الناتج العلمي للمملكة
أعلى معدلته في مجال الكيمياء ،حيث شهدت الفترة ما بين
المعدل للمملكة في
عامي  ،2012و 2015نمو العدد الكسري
َّ
مجال الكيمياء بنسبة  ،%190وهي الزيادة أ
العلى ألي بلد في
أ
يتتبعه مؤشر
منطقة الشرق الوسط في أي مجال ُّ
تخصص َّ
المعدل الذي حققته المملكة
 .Natureويبلغ العدد الكسري
َّ
في عام  2015في مجال الكيمياء 67؛ مما يضعها في مرتبة
تسبق تركيا ،وإيران ،ومصرً ،
ودول عربية أخرى من جيران
المملكة بشكل كبير.
يقول العقيلي« :إن النشر في مجال الكيمياء أسهل منه
في مجالت أخرى ،ألن مجال الكيمياء يثير اهتمام القطاع
الصناعي هنا ،مما يجعل تمويله أكثر سهولة» .ويضيف
أيضا يتلقَّى ً
العقيلي ً
ايدا.
قائال ّإن ِعلْم المواد ً
تمويال متز ً
سبق بحوث العلوم الفيزيائية في المملكة سوى
ول تَ ِ
بحوث الكيمياء .ومع ذلك ..ظل الناتج البحثي في هذا
المعدل له حول
متأرجحا ،يحوم العدد الكسري
المجال
َّ
ً
المعدل
الكسري
العدد
ع
اج
ر
ت
،2015
عام
وفي
.30
َ
َّ
َ َ
للمملكة العربية السعودية ،حيث بلغ  ،32خلف تركيا،
التي حققت العدد الكسري  ،34وكذلك خلف إيران ،التي
أحرزت العدد الكسري .53
سريعا
ا
نمو
الحياة
علوم
مجال
في
كما شهد الناتج البحثي
ً
ًّ
م | 12
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العوام أ
على مدار أ
الربعة الماضية ،حيث تضا َعف العدد
المعدل لهذا المجال المحقَّق في عام 2012؛
الكسري
َّ
ووصل إلى  8.5في عام  .2015ورغم ذلك ..ومقارنةً أ
بالوراق
البحثية التي نُشرت في هذا التخصص ،والتي تَ َخطَّت المئةَ
ورقة بحثية بورقتين بحثيتين ،فهو المجال أ
القل من حيث
َّ
للمؤلفين بين المجالت أ
الربعة جميعها ،إذ
المشاركة النسبية
َ
المشاركة  %8لكل ورقة بحثية ،وهو اتجاه ملحوظ
تبلغ نسبة
َ
في بلدان أخرى في المنطقة.
أيضا علوم
وشهدت
ً
«مجال الكيمياء
أ
ـ
البيئية
والعلوم
الرض،
يثير اهتمام القطاع
التي حظيت بتقدير منخفض
الصناعي هنا ،مما
من جانب المؤسسات في
يجعل تمويله
مفاج ًئا في
المنطقة أـ ًّ
نموا ِ
آ
أكثر سهولة».
الخيرة .وبعد ثالثة
الونة
أعوام من التأرجح ،زاد
الباحثون السعوديون من الناتج البحثي للمملكة في هذا
المجال بنسبة  %153في عام  ،2015مقارنةً بعام 2012؛
مما جعلها تسبق تركيا بفارق طفيف.
وفي جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية ،ل تزال علوم
أ
الرض من المجالت الناشئة ،وذلك حسب ما يقوله جيه.
أ
كارلوس سانتامارينا ،أستاذ علوم الرض والهندسة بالجامعة،
نموا.
ولكنها ـ مع ذلك ـ تشهد ًّ
يقوم الباحثون في جامعة الملك عبدهللا للعلوم
والتقنية باستكشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات ،من
بينها التيارات والصدوع العميقة في البحر أ
الحمر ،وعلم

البراكين والنشاط الزلزالي ،وكذلك ظاهرة الغبار ،وعلوم
الغالف الجوي.
يقول سانتامارينا« :من الواضح أن جميع هذه
التخصصات بالغة أ
الهمية في المملكة العربية السعودية.
والمعرفة التي تتولد في تلك المجالت تواكب المعرفة على
المستوى العالمي».
هذا ..وتتشكل أ
الولويات البحثية للمملكة بنا ًء على
احتياجاتها ،وجهودها لستغالل مواردها وثرواتها الطبيعية
الستغالل أ
المثل ،مع الهتمام بمصادر الطاقة البديلة
الناشئة .وتركِّز المرحلة القادمة من الخطة الوطنية للعلوم
والتقنية والبتكار «معرفة» كذلك على الربط بين البحث
العلمي ،وقطاع الصناعة.
يقول العقيلي« :إننا نقوم بعمل طيب فيما يتعلق بإجراء
ولكن َظلَّت ترجمة الكتشافات وبراءات الختراع إلى
البحوثْ ،
جدا ،حيث توجد براءات اختراع
صعبة
مسألة
اقتصادية
قيم
ًّ
عمليا» .ونتيجة لذلك ..تُ َو ِاصل
استغاللها
من
نتمكن
لم
كثيرة
ًّ
المملكةُ التركي َز على مجالت بحثية محددة ،يُنظر إليها على
أ
أ
ترجم إلى مشروعات اقتصادية .وهذا
أنها الكثر قابلية ل ْن تُ َ
سبب التركيز على علوم الكيمياء ،والفيزيائية التطبيقية ،وقلة
التحمس لمجالت أخرى ،مثل علوم الحياة.
ُّ
وقد قررت المملكة العربية السعودية أن تتأنَّي في دراسة
بدل من إهدار أ
خياراتها البحثيةً ،
الموال على جميع أنواع
البحوث ،وانتظار ما يمكن أن ينجح منها .يقول العقيلي« :إننا
نحاول أن نعيد تعريف «التميز» ،وذلك عندما يتعلق أ
المر
تحديدا»■ .
بالبحث العلمي
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ً
سريعا على مؤشر .Nature
نسبيا ـ بصمتها
احتفاليا ،حيث تركت هذه الجامعة ـ حديثة النشأة
استهالال
جديدا
دراسيا
عاما
طالب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
ً
ًّ
ًّ
ً
ًّ
يستهلُّ ون ً
ِ

انطالق سريع على طريق النجاح

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحقيق طموح كبير ،بفضل خطة مستدامة وموارد مالية كافية لدعمه.
باكينام عامر

ربما ل يزال التطور العلمي الذي تحقِّقه المملكة العربية
السعودية في مهده ،ولكن المملكة الغنية بالنفط تخطو
خطوات واسعة فيما يتعلق بالستثمار في البحوث
يوما ما َبركْب شاغلي
ونَ ْشرها ،مع طموح واضح ِللِّحاق ً
المراتب العليا.
المعدل للمملكة
الكسري
العدد
كان
،2012
في عام
َّ
العربية السعودية في مؤشر  Natureهو 52.84؛ مما جعلها
تأتي في مرتبة خلف تركيا ،وإيران ،والمكسيك ،وشيلي،
وجنوب أفريقيا .وفي السنوات أ
الربع التالية حققت المملكة
المرجح لها
زيادة مقدارها %86.8؛ ليصل العدد الكسري َّ
إلى 98.67؛ لتتخطى جميع تلك الدول ،وتتنافس مع شيلي
أ
حاليا
والرجنتين على المستوى العالمي .وتحتل المملكة ًّ
عالميا فيما يتعلق بالعدد الكسري المرجح ،وذلك
المرتبة ًّ 31
صعو ًدا من المرتبة رقم  39في عام .2012
وحققت المملكة ارتفا ًعا أكبر في مجالت بحثية بعينها.
ففي الكيمياء ـ على سبيل المثال ـ تجاوزت ً
دول ذات تأثير
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

علمي كبير ،مثل فنلندا ،وأيرلندا ،مع ارتفاع العدد الكسري
المرجح لها في هذا المجال إلى  ،66.54بزيادة تقترب من
َّ
ثالثة أضعاف ما حققته في عام .2012
ومن ناحية المؤسسات ،قفزت جامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنية ـ الصرح العلمي الرائد للبالد ـ قفزة مثيرة
المرجح لها في الفترة
لالإعجاب فيما يخص العدد الكسري َّ
ما بين عامي ،2012
و2015؛ مما جعلها «إن صعود المملكة
تحفر لنفسها مكانًا العربية السعودية إلى
يؤهلها لمنافسة المراكز أعلى المراتب يعتمد على
البحثية المرموقة في
«آلية تصحيح ذاتي» ،تبدأ
أمريكا وأوروبا.
في أربع سنوات بطيئة ،ولكنها تمضي
فقط ،ارتفع العدد نحو النمو المستدام».
المعد ل
الكسري
َّ
للجامعة ،ليصبح أعلى من مما حققته مؤسسات مرموقة،
منها ،على سبيل المثال ،ل الحصر :المنظمة أ
الوروبية
أ
لالبحاث النووية « ،»CERNومختبر بروكهافن الوطني «،»BNL

وجامعة جورجيا بالوليات المتحدة ،وجامعة دريسدن التقنية
بألمانيا .وكانت النواتج البحثية في جميع هذه المؤسسات
تفوق بصورة كبيرة الناتج الخاص بجامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنية في عام  ،2012ولكن النطالقة المبهرة
التي حققتها الجامعة منذ ذلك الحين جعلت عددها
المعدل يرتفع إلى  72في عام  ،2015متخط َِّية تلك
الكسري
َّ
المؤسسات البارزة.
طموح المملكة نحو تطوير البحث العلمي
تسا ِند
َ
اءات عملية .فمنذ عام  ،2008بدأت البالد في تطبيق
إجر ٌ
استراتيجية متعددة المستويات؛ بهدف إصالح ِب ْن َيتها
التحتية في مجال العلوم ،وبناء مختبرات ذات مواصفات
عالية ،وتوفير المنح البحثية في المجالت ذات أ
الولوية
َِ
في العلوم التطبيقية ،والربط بين العلوم والصناعات التي
تقود حركة القتصاد.
وتهدف الستراتيجية ـ التي تنقسم إلى أربع مراحل،
من المقرر النتهاء من تنفيذها بحلول عام  2030ـ إلى
«رؤية المملكة العربية السعودية تتبوأ موقع الريادة في
القارة آ
السيوية ،ومنحها قوة اقتصادية ،قوامها العلم»
الطبعة العربية |
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ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻤﺔ

اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ Nature
آﺗﺖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻃﺮاد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة .وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﻤﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﱠِﻴﺎن أدﻧﺎه
َ
ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺷﻴﻠﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
اﻟﻤﺠﺮ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
إﻳﺮان
ﺗﺮﻛﻴﺎ
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اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
وﺗَ َﺨ ﱢﻄﻴﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻓﻲ
ﻋﺎم .2015
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اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻄﻮات واﺳﻌﺔ
َﺧ َﻄﺖ
ُ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻤﻌﺪل ﺻﻌﻮدﻫﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .وإﺛﺮ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ،اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ
ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺛﻼث
ﻣﺮات ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2012ﺗﻤﻜﱠﻨﺖ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻓﻲ ﻋﺎم .2015
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

FAYEZ NURELDINE/AFP/GETTY IMAGES

مشروع الجينوم البشري السعودي سيضع التسلسل لنحو  100ألﻒ جينوم بشري ،بهدف إجراء بحوث طبية حيوية في

حسب قول عبدالعزيز السويلم ،نائب رئيس مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية « »KACSTلدعم
البحث العلمي.
وتركز استثمارات المملكة في المجال العلمي على
البحوث التطبيقية التي تخدم مباشرة المصالح الصناعية
وتحديدا قطاع النفط والطاقة ،ولكن حتى في
للبالد،
ً
المجالت التي تتميز فيها المملكة بالقوة (علوم الكيمياء
متواضعا،
المعدل للمملكة
والفيزياء) ل يزال العدد الكسري
َّ
ً
مقارنةً بالالعبين الكبار في آسيا ،مثل الصين ،واليابان،
وكوريا الجنوبية.
ولتتمكن المملكةُ من السباحة بشكل ِآمن مع هذه
الحيتان الكبيرة ،يمكنها الستفادة من تجارب القتصادات
الناشئة الناجحة في آسيا.
فبالضافة
اللهام ،إ
يمكن أن تكون الهند أحد مصادر إ
إلى التطورات العلمية والتقنية متعددة التخصصات ،التي
َح َّس َنت ناتجها البحثي في المؤشر من  736.5إلى 901.4
في غضون السنوات أ
الربع الماضية ،فإن عمالق شبه القارة
الهندية قد نجح في النضمام إلى النادي الحصري للدول
التي دشنت بعثات فضائية ناجحة.
ومثلها في ذلك مثل المملكة العربية السعودية ،تركِّز
المؤسسات البحثية الهندية على مجال الكيمياء ،بينما يفوق
الناتج البحثي إالجمالي لتلك المؤسسات نظيراتها السعودية
(تجاوز ناتج الهند  472في
بما يقرب من سبعة أضعاف
َ
عام  ،2015في حين كان ناتج المملكة .)66.5
وبوسع المملكة أن تطمح إلى تحقيق التفوق نفسه الذي
وصلت إليه الهند في مجال الكيمياء ،وذلك بالنظر إلى أن
ظروف عمل الباحثين في المملكة مواتية بصورة أفضل.
تُ َع ُّد بيئة البحث العلمي في الهند أبعد ما تكون عن
المثالية .وبالتالي ،ل يستطيع تمويل البحوث أن يواكب
التضخم ،والتباطؤ العام ،اللذين يمر بهما اقتصاد البالد.
وإضافة إلى ذلك ..يقول معلِّقون ينتمون إلى المجتمع
البحثي الهندي إن عمليات التمويل تستغرق وق ًتا ً
طويال،
وتتسم بالبيروقراطية ،كما إن طلبات المنح التي تقابَل
بالرفض تتلقى ردود فعل محدودة بشأن أسباب الرفض.
وفي الوقت ذاته ،يضمن التدفق المستمر لعائدات النفط
للمرافق
في المملكة العربية السعودية توفير التمويل َ
والمنشآت البحثية الحديثة في البالد.
النفاق على العلوم قد زاد زيادة
وفي حين أن معدل إ
طفيفة في الهند ،التي خصصت  1.19مليار دولر أمريكي
لهذا الغرض للسنة المالية القادمة ( ،)2017-2016فإن
البالد لديها حوالي  700جامعة ،و 200ألف باحث بدوام
جميعا من معين التمويل نفسه .وفي
كامل ،ينهلون
ً
المقابل ،أعلنت المملكة عن ميزانية للتعليم والتدريب،
قدرها  50.9مليار دولر أمريكي للعام القادم ،تشمل
التعليم العالي والبحث العلمي .وفي حين يبلغ إجمالي
عدد السكان في المملكة  30مليونًا فقط ،فإن عدد الباحثين
بدوام كامل ـ الذين يتنافسون على الموارد المتاحة ـ أقل
بكثير من نظيره في الهند.
الم ْب ِهر ،التي ربما تتطلع
الصعود
ومن بين مسيرات
ُ
المملكة إلى محاكاتها ،نموذج «سنغافورة» التي لديها بالمثل
عدد سكان أقل ،وتمكنت من الصعود إلى مرتبة متقدمة
في المؤشر .وكما هو الحال في المملكة ،تركِّز سنغافورة
أيضا على بحوث الكيمياء ،كما أنها وضعت استراتيجية
ً
وطنية للعلوم (من القمة إلى القاعدة) للمراكز البحثية
البلَدان مشروعات تعاون وثيق مع أكبر
لديها .ويمتلك
الجامعات حول َالعالم ،كما يرحبان بالباحثين أ
الجانب
في إطار جهودهما لدفع حركة البتكار.
الدارة العامة
ويشعر منصور الغامدي ـ المشرف على إ
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نمو مستقبلي

في عام  ،2012كان ترتيب المملكة في المؤشر ـ بعدد
معدل بلغ  52.8ـ يعني أنه يمكن مقارنتها بدول
كسري َّ
معينة ،مثل جنوب أفريقيا ،وتركيا ،وإيران ،وجميعها تتراوح
المعدل
بين  ،60و .70في ذلك الوقت ،كان العدد الكسري
َّ
كثيرا عن دول مثل المكسيك ،والمجر ،وشيلي،
للمملكة يقل أ ً
والرجنتين.
واليونان،
وبعد أربع سنوات ،أصبحت آ
الفاق البحثية السعودية

KACST

أوسع ،وصارت تتفوق على بالد معينة في المؤشر ،مثل
أ
الرجنتين ،والمكسيك ،والمجر ،بل صارت متعادلة مع
بحوث الكيمياء مسير َة الصعود
دولة مثل شيلي .وقادت
ُ
السريعة للمملكة؛ لتجاوز تلك الدول ،ولكن ما زال العدد
المعدل للمملكة في مجالي علوم الحياة والعلوم
الكسري
َّ
متأخرا ،حيث يبلغ  ،8.5و 31.5على التوالي.
الفيزيائية
ً
نموا
ورغم ذلكَ ..ش ِه َد عدد المقالت المنشورة
في المملكة ًّ
مطردا في هذين المجالين على مدار السنوات أ
الربع الماضية،
ً
مما يشير إلى أ
الهمية المتزايدة لمشروعات التعاون الدولي.

KAUST

وعلى ما يبدو ..فإن الباحثين
شباكهم
السعوديين يرمون
«يمكن للمملكة
قبل،
ذي
من
على نطاق أوسع
العربية السعودية
ويشاركون في نشر المزيد من
أن تنﻈر إلى بعﺾ
المقالت ،على حساب العدد
الكسري المعدل المعتمد االقتصادات الناشئة
َّ
التي حققت نجاحً ا
لهذه المقالت.
ورغم أن التعاون الدولي كمصدر لﻺلهام».
يؤتي ثماره ،إل أنه يجب على
المملكة أن تواصل التركيز على رعاية المواهب المحلية،
حسب قول ناصر العقيلي ،عميد البحث العلمي في جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن « ،»KFUPMومقرها وادي
الظهران للتقنية في المنطقة الشرقية من المملكة .ويضيف
العقيلي ً
قائال إنه في السنوات الخمس القادمة ستركز البالد
على برنامج لبناء القدرات الوطنية.
كان قر ُار الحكومة السعودية بإنشاء برنامج ضخم
لالبتعاث في عام  2005خطو ًة أولى طيبة على الطريق.
ويمكن القول إن هذا البرنامج هو أ
الكبر من نوعه على
مستوى العالم ،وقد تمكَّن من خالله أكثر من  200ألف
شاب سعودي من الدراسة في الخارج؛ مما يجعل من
الطالب السعوديين في الوليات المتحدة رابع أكبر كتلة
طالبية مغتربة ،بعد الصين ،والهند ،وكوريا الجنوبية.
وتأمل الحكومة أن يعود هؤلء الطالب لقيادة حركة الثقافة
العلمية في البالد.
وتسعى المملكة العربية السعودية كذلك إلى زيادة
تركيزها على البحوث التطبيقية ،باعتبار ذلك جز ًءا ل يتجزأ
من المرحلة الراهنة من استراتيجيتها الوطنية للعلوم ،بينما
أ
أيضا.
تعمل على توفير التمويل الكافي للبحوث الساسية ً
يقول العقيلي إن رحلة المملكة العربية السعودية تتضمن ما
يُطلق عليه اسم «آلية التصحيح الذاتي» ،حيث تبدأ الدولة
بداية بطيئة ،ولكنها أكثر قابلية لالستدامة ،فيما يخص
إجراء البحوث عالية التأثير .وفي نهاية أ
المر ،قد يساعد
التحول المستقبلي نحو البحوث أ
ُ
الساسية القدرات البحثية
نضجا■ .
أكثر
مرحلة
إلى
للوصول
للمملكة؛
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ""KAUST
ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺑﺮوﻛﻬﺎﻓﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ )(BNL
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ )(UGA
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻼﺳﺠﻮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺎﻧﺪوﻧﺞ )(SDU
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﻫﺎن ﺟﻮﺗﻨﺒﺮج
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻨﺰ )(JGU
ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺗﺮﻟﻮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺑﻨﺠﻦ

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

للتوعية العلمية والنشر بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ـ بالتفاؤل حيال قدرة المملكة على عبور الفجوة
الكبيرة الحالية في حجم الناتج العلمي بينها وبين بالد
أخرى ،مثل الهند ،وسنغافورة .يقول الغامدي« :المملكة
العربية السعودية لديها خطة واضحة لتحقيق ذلك،
وتمتلك الموارد الالزمة».

ﻧﺠﻢ ﺻﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى*.

70

60

50

ﺟﺎﻣﻌﺔ درﻳﺴﺪن
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(TU Dresden
ﺟﺎﻣﻌﺔ رادﺑﻮد ﻧﺎﻳﻤﻴﺨﻦ )(RU
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث
ﻟﻨﻮوﻳﺔ )(CERN

ﺣﻘﻘﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة  OBGﻓﻲ
ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﺘﺨﻄﻴﺔ
 131ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  ،2012ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

40

2015

2012

ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺪد
ﻛﺎﺳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2012واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ﺗﻔﻮﻗﺎ
* اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻔﻮق
ً
ًّ
ً
اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2015وﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺠﺎوزﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ..ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2012و 2015ﻓﻘﻂ.
اﻟﻜﺴﺮي
ﱠ

أسه َما في تعزيز مسيرة البحث
يستفيد الباحثون السعوديون من المختبرات العصرية المتطورة ،والتمويل السخي ،اللذين
َ

والتطوير في البالد.
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استطاعت المملكة العربية السعودية ـ من خالل الترحيب بالباحثين الدوليين ـ إقامة عالقات تعاون مع جهات بحثية متعددة حول العالم ،وهو ما عزَّ ز اإلنتاج العلمي للمملكة.

تعزز
ادل المعرفة ركيزة جوهرية ِّ
َت َب ُ
النهضة العلمية في المملكة

يسفر التعاون مع المؤسسات الدولية المرموقة في مجال أ
البحاث عن إنجازات علمية كبيرة ،ويسهم في الرتقاء بجودة
ِ
النتاج العلمي في المملكة.
إ
نادية العوضي

َّإن المؤسسات العلمية في المملكة العربية السعودية ماضيةٌ
في سعيها الحثيث نحو الوصول إلى شركاء بحثيين حول
العالم؛ من أجل التعاون مع باحثي المملكة .ففي عام
 ،2015اشترك علماء ينتمون إلى مؤسسات سعودية في
أوراق بحثية مع أقرانهم من  89دولة في دوريات تَ َض َّمنها
مؤشر .Nature
وقد تمت غالبية هذه أ
الوراق البحثية المشتركة مع مراكز
َّ
عالمية مرموقة ،وكانت الوليات المتحدة أ
المريكية،
بحثية
والصين ،والمملكة المتحدة هي أكثر ثالث دول تعاونَت
ولكن
معها المملكة بصورة مكثفة بين عامي  ،2012وْ ،2015
حلَّت ألمانيا في عام  2015محل المملكة المتحدة .ووفقاً
أ
تعاون السعودية
لمؤشر  ،Natureزاد خالل السنوات الخيرة ُ
أ
مع كل الشركاء الدوليين الذين يحتلون المراكز العشرة الولى
م | 16
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في المؤشر .وتحقَّق أكثر هذه الزيادة في أ
البحاث المشتركة
ََ
المريكية ،غير أن أ
المتحدة أ
البحاث المشتركة
مع الوليات
بين السعودية والصين قد تضاعفت هي أ
الخرى ثالث مرات
في الفترة نفسها ،وفقًا لدرجة التعاون التي تحسب مجموع
أ
الوراق البحثية الثنائية للمملكة العربية السعودية بالتعاون
أ
مع الجامعات الخرى.
النمو
الدولي
التعاون
في
السعودية
اط
يعكس تنامي انخر
َّ
الذي حققته المملكة في إجمالي عدد أ
الوراق البحثية التي
أحصاها مؤشر ،Nature
خاصة في الكيمياء،
«ينبغي أن تكون
والعلوم الفيزيائية .وعند
العالقة تكاملية..
التركيز على تفاصيل
تخصصات أ
فنحن ال نريد أن
الوراق البحثية،
يصعد أحدهم على
نجد أن اختيار الدول التي
َك ِت َفي شخص آخر».
تفضل السعوديةُ التعاون
ِّ

معها ل يعكس بالضرورة النمط العام للتعاون العلمي.
ففي الكيمياء ،على سبيل المثال ،ل تزال ألمانيا هي ثاني
أكبر متعاون بعد الوليات المتحدة أ
المريكية ،وقبل كل من
ِ
الصين ،وكندا.
مؤسسات كبرى ،وأنماط مختلفة

الجهتان السعوديتان البارزتان في التعاون الدولي المتزايد
للمملكة هما «جامعة الملك عبدالعزيز» في مدينة جدة ،على
الساحل الغربي للمملكة ،و«جامعة الملك عبدهللا للعلوم
كيلومترا
والتقنية» في مدينة ثول ،التي تقع على بعد 135
ً
شمال جدة.
ش َّكلَت أ
الوراق البحثية المشتركة لجامعة الملك عبدالعزيز
َ
مع المؤسسات أ
المريكية  %49من كل درجات التعاون
البحثي المشترك بين المؤسسات السعودية أ
والمريكية في
عام  ،2015بينما كانت نسبة أ
الوراق البحثية المشتركة مع
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المملكة العرﺑية السعودية | NATURE INDEX
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اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺗﻌﺎون اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن
ﻓﻲ ﻋﺎم ،2015
َ
ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ  89دوﻟﺔ؛ ﻹﻧﺘﺎج أوراق ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﺑﺤﺜﻴﺔ ،أﺣﺼﺎﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮ  .Natureوﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺧﻼل ﻋﺎم  .2015وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺪرﺟﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻲ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻷﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻌﺎوﻧً ﺎ
ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ.

ﻛﻨﺪا 23.60

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﺑﻠﻴﺰ
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺑﺎرﺑﺎدوس

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن 3.75
ﺗﺮﻛﻴﺎ 1.74
إﻳﺮان 1.09

إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻗﻄﺮ
اﻷردن
اﻟﻴﻤﻦ
ﻋﻤﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﻗﻴﺮﺟﺴﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن

149.98

ﺑﻴﺮو
أوروﺟﻮاي
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
اﻹﻛﻮادور
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ 0.45
ﺷﻴﻠﻲ 2.37

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
35.06

ﺑﺮوﻧﺎي
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﻓﻴﺘﻨﺎم
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

34.19

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 17.7
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 14.54
ﻓﺮﻧﺴﺎ 14.39

اﻟﻬﻨﺪ 7.15

ﺳﻮﻳﺴﺮا 10.65
ﻫﻮﻟﻨﺪا 9.14

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة 10.41
ﺗﺎﻳﻮان 10.8

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 10.83
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 11.26

ﻣﻴﺰان اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ

اﻟﻴﺎﺑﺎن 16.98
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ
ﻏﺮب
آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
آﺳﻴﺎ -
اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أوروﺑﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺼﻴﻦ

49.77

ﺟﺎﻣﺒﻴﺎ
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
ﺳﻴﺸﻴﻞ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 1.03
ﺗﻮﻧﺲ 1.13
ﻣﺼﺮ 6.42

درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻛﻞ دوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ.

الجامعات الصينية والبريطانية هي  ،%54و %21على التوالي
من درجات التعاون بين الجامعات السعودية ونظيراتها في
هاتين الدولتين.
من ناحية أخرى ،تمثل أ
الوراق المشتركة التي شاركت فيها
ِّ
جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية  ،%27و ،%23و%44
على التوالي من درجات التعاون مع المؤسسات أ
المريكية،
والصينية ،والبريطانية في العام نفسه ،غير أن تحليل
إسهامات هاتين الجامعتين في أ
الوراق المشتركة يكشف
عن أنماط فريدة ..فبين عامي  ،2012و ،2015كانت درجة
التعاون في جامعة الملك عبدالعزيز أكبر من مثيلتها جامعة
الملك عبدهللا للعلوم التقنية ،غير أن إسهام جامعة الملك
دائما أقل من
عبدالعزيز في كل أوراقها البحثية المشتركة ظل ً
جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية.
قد يكون تعدد الجهات أو الجامعات على أ
الوراق البحثية
ُّ
أحد العوامل التي أسهمت في ذلك ،فعندما ينسب المؤلفون
لعدة مؤسسات في أ
الوراق البحثية ،يقسم مؤشر Nature
الدرجة بين الجامعات المذكورة ،من خالل القياس بالعدد
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الكسري ( .)FCوكلما تعددت الجامعات التي ينتسب إليها أحد
المؤلفين؛ ق ََّل العدد الكسري الذي تحصل عليه كل جامعة،
الجمالية للتعاون في كل جامعة أو
وبالتالي تقل الدرجة إ
مؤسسة على حدة.
تركِّز جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية ـ بوجه خاص ـ
على استقطاب أ
الساتذة والباحثين الدوليين للعمل بها .يقول
أ
جان فريشيه ،نائب الرئيس لالبحاث في جامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنية« :عندما نقوم بتعيين الباحثين ،فإننا حقًّا
نبحث عن اللتزام .نرغب في أن يعرفوا أننا نسعى لتحقيق
التفوق والتميز .إننا نوفر لهم بيئة بحثية رائعة هنا .وبصفة
عامة ..عندما نقوم بتوظيف الباحثين أ
والساتذة ،فإننا نفعل
ذلك لكي يعملوا معنا بدوام كامل».
التعاون مع األفضل

عندما تأسست جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية في عام
نامجا للتعاون الدولي مع جامعات عالمية
 ،2009أطلقت بر ً
عديدة؛ لالإسهام في ترسيخ أقدامها ،وتوظيف الباحثين،

اﻟﻨﺮوﻳﺞ
أﻳﺴﻠﻨﺪا
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
ﻛﺮواﺗﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺻﺮﺑﻴﺎ
أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ

روﺳﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
اﻟﻴﻮﻧﺎن
أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻤﺠﺮ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﻗﺒﺮص
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

وبناء المختبرات .وكما يوضح فريشيه ،يُعزى لهذا البرنامج ـ
الذي انتهى في عام  2015ـ الفضل في إنتاج الجامعة ألوراق
بحثية مشتركة عديدة ،أحصاها المؤشر بالتعاون مع فرنسا،
وسنغافورة ،والوليات المتحدة أ
المريكية ،والمملكة المتحدة.
ويستطرد فريشيه ً
مستداما على
نموذجا
قائال« :لم يكن هذا
ً
ً
المدى البعيد ،فقد كانت أ
المور كلها تتم في الدوائر العليا.
كان البرنامج يتلقى المشورة والنصائح من أ
الكاديميين ،غير
أنه لم يكن لدينا أحد لتوجيه البرنامج .أما آ
الن ،وقد وقفت
الجامعة على قدميها كمؤسسة قائمة ،فإننا نحاول أن نجعل
الباحثين يختارون َمن يتعاونون معهم».
يقول فريشيه إن الجامعة تشجع الباحثين على التعاون
مع أفضل الخبراء في مجالهم ،ويضيف ً
قائال« :ينبغي أن
تكون العالقة تكاملية ..فنحن ل نريد أن يصعد أحدهم على
ك َِتفَي شخص آخر .وفي التعاون البحثي المشترك ،ينبغي أن
يقدم الطرفان شي ًئا ما ،ونحن حقًّا نبحث عن تكامل الخبرات».
ِّ
ويبدو أن هذه الستراتيجية قد آتت ثمارها ..فعند التعاون في
أ
الوراق البحثية مشتركة التأليف ،التي أحصاها مؤشر ،Nature
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«اآلن ،وقد وقفت الجامعة على قدميها
كمؤسسة قائمة ،فﺈننا نحاول أن نجعل
الباحثين يختارون َمن يتعاونون معهم».
وتتسق إنجازات جامعة الملك سعود البحثية في العاصمة
الرياض ـ وهي ثالث أكبر مساهم في المؤشر ـ مع اتجاهات
أ
البحاث في المملكة ،غير أنها خالل عام  2015زادت من
تعاونها البحثي مع المؤسسات الروسية ،مما جعل من روسيا
أفضل شريك مختار للتعاون بعد الصين ،والوليات المتحدة
أ
المريكية .والمؤسسات الثالث الكبرى المتعاونة مع جامعة
أ
الملك سعود هي جامعة فودان في الصين ،والكاديمية
الروسية للعلوم ،وجامعة نوفوسيبيرسك ،وتقع أ
الخيرتان
في روسيا.
أحمد الزتحري ،عا ِلم كيمياء المواد ،له دور بارز في التعاون
العلمي القائم بين جامعة الملك سعود ،وجامعة فودان.
وقد أنشأ عالقة وطيدة مع دونج يوان تشاو ـ وهو واحد
من أكبر العلماء في العالم في مجال المواد ذات المسام
متناهية الصغر ( )mesoporous materialsـ في عام 2010
عندما كان الزتحري يعمل في مصر .وعندما انتقل للعمل في
السعودية في عام  ،2012انتقلت معه عالقته البحثية بتشاو،
التي أثمرت عن الشتراك في تأليف عدة أوراق بحثية معه،
والشراف المشترك على رسائل الدكتوراة لطالب جامعة الملك
إ
سعود .واستمر هذا التعاون بين جامعة الملك سعود وتشاو،
مؤخرا إلى جامعة قطر.
رغم انتقال الزتحري ً
وتلمس جامعةُ الملك سعود بوضوح مزايا التعاون البحثي
مع الجامعات الدولية المماثلةِ .ومثل الجامعات الشهيرة
والبارزة ،شهدت غالبية المؤسسات أ
الخرى ـ وعددها ثماني
عشرة مؤسسة ـ التي أدى تعاونها مع مؤسسات دولية إلى
ظهور أوراق بحثية منشورة في مطبوعات بمؤشر  Natureـ
صعو ًدا في درجات التعاون .ويبدو أن هذه السياسة كانت
مجدية ومثمرة للغاية للمملكة العربية السعودية ،التي
ستواصل سعيها لستقطاب شركاء دوليين ،ضمن جهودها
الحثيثة لزيادة إنتاجها العلمي■ .
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كانت جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية تسهم فيها بالقدر
نفسه مثل الشركاء الدوليين.
أيضا إن جامعة الملك عبدهللا للعلوم
ويتابع فريشيه بقوله ً
والتقنية َح َّثت الباحثين على إنفاق حتى  %40من الميزانية
الخاصة أ
بالبحاث على التعاون الخارجي .كما ح َّثت الجامعة
مراكزها البحثية على إنفاق  %20من ميزانيتها؛ لجلب الخبرات
التي تفتقدها الجامعة الشابة من الخارج.
تمول جامعة الملك
وفي إطار نموذج التعاون الجديدِّ ،
حاليا ستة برامج متعددة التخصصات
عبدهللا للعلوم والتقنية ًّ
الم َج َّسات .يقول فريشيه« :إننا ل نسعى فقط
حول أبحاث ِ
أيضا
إلعداد برنامج علمي مهم وجدير بالحترام ،ولكننا نحرص ً
دائما
على توسيع قدرة باحثينا على إالبداع والبتكار ،إذ نحثهم ً
على التفكير بطرق غير تقليدية ،وندفعهم للتفكير في شيء
لم يفكروا فيه من قبل ،ألنه ليس في مجالهم».
وبالنظر إلى مجال الكيمياء ،يبين المؤشر أن درجة التعاون
بين جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية ،والمؤسسات
البريطانية ـ التي تمثل ثالث أكبر مجموعة بعد الوليات
المتحدة أ
المريكية ،وفرنسا ـ قد زادت من  2.5في عام 2012
آ
إلى  10.8في عام  .2015وحتى الن ،كانت إمبريال كوليدج
متعاونة مع جامعة الملك
لندن هي أكبر مؤسسة بريطانية
ِ
عبدهللا للعلوم والتقنية في مجال الكيمياء ،كما توضح البيانات
في عام  2015أن التعاون مع إمبريال كوليدج لندن يمثل أكبر
مشاركة بصفة عامة لجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية.
َ
تتناول أبحاث مشتركة عديدة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ،والمؤسسات العلمية الدولية ،التحديات اإلقليمية،
مثل أبحاث األغشية االصطناعية لتنقية المياه في مركز األغشية والمواد المسامية المتقدمة.

ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﺘﺒﻮأ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون.
إﺳﻬﺎم اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي

إﺳﻬﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

ﺟﺎءت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
وﻓﻘﺎ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ً
درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
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درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
َ

ﺧﻼل ﻋﺎم َ ،2015ﺷﻜﱠ ﻠَ ﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ  414ﺟﻬﺔ دوﻟﻴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ
إﺳﻬﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

إﺳﻬﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ

إﻣﺒﺮﻳﺎل ﻛﻮﻟﻴﺪج ﻟﻨﺪن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ

رﻏﻢ أن درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ،إﻻ أن إﺳﻬﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ أي
َ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
أﺑﺤﺎث دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى
َ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮروﻧﺘﻮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻮن
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

KAUST

بدأت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقوم بدور أكثر إيجابية على المستوى المحلي بفتح مرافقها البحثية الممتازة أمام الباحثين من المؤسسات البحثية األخرى في السعودية.

االستفادة القصوى من الخبرات المحلية
القليمية.
ويعزز تكوين الشبكات إ
التعاون المشترك مع الدول المجاورة يسهم في حل المشكالت المشتركةِّ ،
نادية العوضي

فريق َض َّم  17باح ًثا ـ جميعهم من
في عام  ،2011نَ َش َر ٌ
المقيمين في المملكة العربية السعودية ،وسلطنة ُع َمان ـ
ورقة بحثية في دورية  ،Nature Geneticsحددوا فيها ـ للمرة
أ
الولى ـ طفرة جينية تتسبب في شكل نادر من اضطراب المناعة
الذاتية ،يُ ْع َرف باسم «الذئبة الحمراء» ،أو «الذئبة الحمامية
الجهازية» ( .systemic lupus erythematosus )SLEوكان
هذا التعاون تحت إشراف فوزان الكريع ،عا ِلم الجينات في
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أ
البحاث في الرياض
بالمملكة العربية السعودية.
استكمل مركز أ
البحاث هذا إالنجاز ببحث آخر في عام
ُ
 ،2013عندما ك ََش َف فريق الكريع عن دور هيليكيز الحمض
النووي الريبي في تطور «المتالزمة الفموية إالصبعية الوجهية»
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ومؤخرا ،في مطلع عام ،2015
.orofaciodigital syndrome
ً
َح َّدد فريق بحثي من مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز أ
البحاث ،وجامعة الملك سعود طفر ًة جينية مرتبطة
بـ«اضطراب ضمور أعصاب الدماغ منذ الولدة» congenital
 .cranial dysinnervation disorderويمثل هذا التجاه في
الدراسات حالة غير مألوفة من التعاون البحثي المشترك على
المستوى السعودي و إالقليمي.
مؤشر Nature
كشف
وبينما يَ ِ
ُ
«ال أرى سببًا
في أ
البحاث
التعاون المتزايد
لالعتقاد أن التعاون
المشتركة بين المملكة العربية
المشترك المحلي
السعودية ،والوليات المتحدة
أ
واإلقليمي يؤدي
المريكية ،وآسيا ،وأوروبا،
أ
إلى َض ْعف جودة
تبدو البحاث المشتركة على
اإلنتاج البحثي».
مستوى المملكة العربية

الوسط أ
السعودية ،وبينها وبين دول الشرق أ
الخرى متقطعة.
أ
عتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز البحاث،
وتُ َ
أيضا ـ من بين
وجامعة الفيصل ـ التي ينتمي إليها الكريع ً
المؤسسات السعودية القليلة التي أبدت نمطًا مقصو ًدا وثاب ًتا
من التعاون في أ
البحاث المشتركة على المستوى المحلي
والقليمي ،تلك أ
البحاث التي أثمرت عن دراسات منشورة في
إ
دوريات مرموقةَ ،ر َص َدها مؤشر  .Natureوخالل عام ،2015
حققت ست مؤسسات فقط ـ من إجمالي  16مؤسسة شاركت
علميا بار ًزا في
في أبحاث مشتركة محلية وإقليمية ـ ً
إنتاجا ًّ
مؤشر  .Natureوتَ َب َّوأَت «مستشفى الملك فيصل التخصصي
البحاث» الصدار َة في أ
ومركز أ
البحاث المشتركة على المستوى
السعودي .أما جامعة الملك سعود ،وهي ثاني أكبر مؤسسة
سعودية من حيث المشاركة في أ
البحاث المحلية خالل عام
َ
 ،2015فقد تفوقت على كل المؤسسات السعودية في تحقيق
الطبعة العربية |
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أﻏﻠﺐ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
َ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎزان

SMALL.MU

ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ

< 0.01

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
3.49

0.01

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ "ﺳﺎﺑﻚ"

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

0.14

وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺧﻼل
ﻋﺎم  .2015وﺗﻤﺜﻞ أﺣﺠﺎم
اﻟﺪواﺋﺮ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

2.55

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

1.15

0.14

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﻮك
0.20

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻴﺰان اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

1.13

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻌﻮد اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻠﻌﻴﻮن

0.40

ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ

1.09

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ
اﻹﺳﻬﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻹﺳﻬﺎم ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

0.46

0.95

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن

0.50

0.50

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ

درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻘﻂ.

0.50

أكبر إنتاج علمي من أ
البحاث التعاونية مع دول المنطقة خالل
السنة نفسها.
وخالل الفترة بين عامي  ،2012و ،2015حصلت «مستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز أ
البحاث» ،وجامعة الفيصل،
وجامعة الملك سعود ـ وهي أكبر ثالث مؤسسات سعودية في
مجال أ
البحاث المحلية المشتركة خالل هذه الفترة ـ على نسبة
 ،%31و ،%36و %5على التوالي من درجة التعاون إالجمالية
لكل منها في أ
البحاث المشتركة على المستوى المحلي،
أ
مقارنةً بنسبة  %0.5من البحاث المشتركة المحلية في كل
من جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية ،وجامعة الملك
عبدالعزيز ،وهما من أكبر المؤسسات البحثية في المملكة
العربية السعودية تعاونًا مع الجهات الدولية .يقول الكريع في
هذا الصدد« :أحاول التركيز على المواهب المحلية والعربية،
أ
كم َو ِاطن صالح ـ أشعر بمسؤوليتي تجاه تطوير ِالب ْن َية
لني ـ ُ
أ
التحتية لالبحاث في المنطقة».
تماما بوجود ثروة من المواهب في المملكة
ويُ ْؤ ِمن الكريع ً
سببا
أرى
«ل
ذلك:
عن
ويقول
والمنطقة.
العربية السعودية
ً
والقليمي يؤدي إلى
لالعتقاد أن التعاون المشترك المحلي إ
َض ْعف جودة إالنتاج البحثي ،بل على العكس من ذلك ..أرى
أننا قد نشرنا عددا كافيا من أ
الوراق البحثية التعاونية في
ً ً
أ
تماما».
دوريات عالية التأثير؛ للقضاء على هذه السطورة ً
في عام  ،2015اشترك الباحثون في مستشفى الملك
فيصل التخصصي ومركز أ
البحاث في أوراق بحثية تعاونية
ناجحة مع  12مؤسسة إقليمية ،منها ـ على سبيل المثال ،ل
الحصر ـ جامعة إسطنبول في تركيا ،وجامعة الكويت ،وست
مؤسسات في المملكة العربية السعودية ،منها جامعة الملك
م | 20
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سعود ،ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ،وجامعة
الفيصل .ومن ناحية أخرى ،لم تتعاون جامعة الملك عبدهللا
بحثيا سوى مع َخ ْمس مؤسسات فقط من
للعلوم والتقنية ًّ
المنطقة ،وثالث مؤسسات فقط من المملكة العربية السعودية
في العام نفسه.
من جانبه ،يرى جان فريشيه ـ نائب رئيس جامعة الملك
عبدهللا للعلوم والتقنية ـ أن نقْص أ
البحاث المشتركة مع
َّ َ
ؤسف له .و َعل ََّل ذلك
ي
أمر
قليمية
وال
المؤسسات السعودية إ
ٌ ُ َ
ً
قائال« :بصراحة ،أعتقد أن
ذلك كان خطأً من جانبنا .وما «أيّ ِب ْن َية تحتية
حدث هو أننا عندما أنشأنا بحثية تلك التي تأمل
َ
كنت
جامعة الملك عبدهللا للعلوم في بنائها ،إذا
والتقنية ،كنا منشغلين للغاية تسند إلى آخرين
بتشغيل الجامعة (فقط) ،مهم َة التحقيق
لدرجة أنه لم يكن لدينا وقت العلمي بالكامل؟»
لكي ننظر حولنا» .وأضاف
قائال« :وهذا أ
المر لم يحدث عن قصد ،أو عمد ،ولكنه لن
ً
يستمر هكذا».
تغيير الوجهة نحو الداخل

يقول جان فريشيه ّإن هذا الوضع بصدد التحول ،ففي نوفمبر
من عام  ،2015دعت جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية
الباحثين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ لمناقشة
البحاث المشتركة المحتملة في مجالت أ
مشروعات أ
المن
َ
«الس ْي َب ِر ّي» ،والحوسبة المتقدمة ،وهندسة البترول.
إاللكتروني َّ
خاصا بالجينوم
ا
ضخم
ا
نامج
ر
ب
عبدهللا
الملك
جامعة
كما تنفِّذ
ً
ً ًّ

مع «مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أ
البحاث»،
وتدعمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
أيضا بتمويل
تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ً
مشروع تقوده جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية في مجال
«الضاءة بتقنية الحالة الصلبة»  ،solid state lightingيتضمن
إ
التعاون مع جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا ،وجامعة الملك
فهد للبترول والمعادن ،وجامعة عفت (وهي جامعة خاصة
للنساء فقط في جدة ،تقع على الساحل الغربي للمملكة) .وقد
حصل خمسة من الباحثين في جامعة الملك عبدهللا للعلوم
والتقنية على ِم َنح صغيرة من «مؤسسة قطر»؛ إلجراء البحوث
بالتعاون مع الباحثين في قطر.
ورغم ما سبقت إالشارة إليه ..ستظل هذه المشروعات
البحثية المحلية والقليمية صغيرةً ،بالمقارنة أ
بالبحاث
إ
المشتركة التي تنفِّذها جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية
َ
مع المؤسسات الدولية .يقول جان فريشيه« :لدينا أهداف
طموحة ،ونرغب في تصنيفنا كـ«مؤسسة مرموقة»؛ وذلك
يح ِّفزنا دائما للتعاون مع أ
الفضل».
ً
وقد ينطبق هذا التعليل على المؤسسات السعودية
أ
الخرى ،التي تبحث عن التعاون مع المؤسسات المرموقة
أ
في الوليات المتحدة المريكية وأوروبا ،أكثر مما تبحث عن
التعاون مع المؤسسات القريبة ،حيث ل تزال مستويات إالنتاج
نقصا في الحافز
العلمي متواضعة .ويعترف الكريع بأن هناك ً
الذي يدفع الباحثين السعوديين وفي دول المنطقة للتعاون
يفضلون نشر أوراق صغيرة في دوريات
غالبا ما ِّ
ً
معا ،ف ُهم ً
ليست مشهورة ،ألن ذلك يساعدهم على الترقي إلى درجات
وظيفية أعلىً ،
بدل من التعاون مع باحثين آخرين ،والنشر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،اﻟﺬي رﺻﺪه ﻣﺆﺷﺮ  Natureﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2015ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺑﺤﺎﺛﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﻫﻲ
أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
KAU

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ،
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻠﻌﻴﻮن

األبحاث الوراثية من أهم التخصصات التي تعزﱢ ز التعاون
في األبحاث العلمية على المستوى المحلي واإلقليمي

0

1

2

CS

في السعودية.

المر الذي يفسر قلَّة ظهور أ
في دوريات عالية التأثير ،أ
الوراق
ِّ ِ
المشتركة في مؤشر  .Natureويضيف الكريع ً
قائال:
البحثية
َ
أيضا نَق ٌْص كبير في التدريب الذي يؤهل الباحثين
«هناك ً
للعمل الجماعي».
يرى أحمد الزتحري ـ وهو باحث مصري في كيمياء المواد،
عمل من قبل في جامعة الملك سعود ـ أن المكاسب التي
سيجنيها الباحثون السعوديون من التعاون مع أقرانهم في
المنطقة ليست كبيرة .ويقول عن ذلك« :هم يعيشون بالفعل
بالقرب من عدد كبير من العرب» ،ويقصد بذلك أ
العداد الكبيرة
من العرب القادمين من الدول العربية المجاورة ،ويقيمون
في السعودية .ويتابع أحمد الزتحري ً
قائال إن المؤسسات
السعودية ـ في الغالب ـ قادرة على استقطاب الباحثين العرب
للعمل لديها؛ لما تمتاز به من مرافق وتسهيالت ممتازة ،وتمويل
كبير أ
لالبحاث ،وأجور سخية.
أبحاث مشتركة متكافﺌة

يبدو أن الكريع قد تَ َو َّصل إلى سر التعاون إالقليمي الناجح،
الذي يؤدي إلى النشر في دوريات مرموقة عالية الجودة.
كنت محظوظًا للغاية بالتعاون مع
ويقول عن ذلك« :لقد ُ
مجموعة من أ
الفراد الموهوبين والمخلصين الذين عملوا معي
في المختبر .وفي الحقيقة ،يرجع إليهم الكثير من الفضل
جميعا
في إالنجازات التي حققناها» ،مؤك ًِّدا أن أعضاء فريقه ً
لديهم شعور قوي بالمسؤولية عن المشروعات البحثية التي
يعملون بها.
وقد َش َّن الكريع انتقا ًدا لذ ًعا لما أسماه بـ«التجاه السائد»
في شحن َع ِّينات المرضى إلى الباحثين المتعاونين في الدول
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

3

4

5

6

7

8

9

10

أ
مستنك ًرا« :ربما يخدم هذا التجاه كل باحث
الخرى .وقال
ِ
سيدمر
على حدة بنشر اسمه في دوريات شهيرة ،ولكن ذلك ِّ
أي ِب ْن َية تحتية بحثية
منظومتك البحثية في الداخلِ .إذَنّ ،
تسند إلى آخرين مهمةَ
تلك التي تأمل في بنائها ،إذا َ
كنت ِ
التحقيق العلمي بالكامل؟» ،واستطرد ً
قائال« :بالنسبة لي ،أرى
ّأن التعاون الحقيقي يقوم على التكافؤ في التبادل الفعلي
للخبرة من كال الطرفين المتعاونَين .وكم يسعدني للغاية
اختيار خبير يوافق على إجراء اختبار ،تتوفر الخبرة الالزمة له
في مختبره( ،أو مختبرها)».
ويُذْ كَر ّأن مصطفى صالح ـ عا ِلم الوراثة العصبية ـ كان
أحد أ
الساتذة الذين َد َّر ُسوا من قبل لفوزان الكريع في جامعة
الملك سعود ،وكان أحد الباحثين السعوديين البارزين الذين
اشتركوا في أبحاث علمية ـ َر َص َدها مؤشر  Natureـ بالتعاون
مع باحثين آخرين من السعودية ودول المنطقة .وفي عام
 ،2015بلغت نسبة أ
البحاث السعودية المشتركة  %5فقط من
إجمالي أبحاثها التعاونية .ويرى مصطفى صالح أن ِعلْم الوراثة
الساسية وراء أ
من أحد العوامل أ
البحاث السعودية المشتركة
والقليمي .وبالفعل ،بين عامي ،2012
على المستوى المحلي إ
و ،2015كانت أ
البحاث المشتركة في علوم الحياة ـ التي تَ َّم ْت
بالتعاون بين المؤسسات السعودية ونظيراتها في الداخل،
وفي دول المنطقة ـ هي أ
الوفر حظًّا في رصد مؤشر .Nature
تضمنت أ
البحاث التعاونية التي شارك فيها مصطفى صالح
َّ َ
مع باحثين في السعودية والمنطقة أوراقًا متعدد َة المؤلِّفين،
أَ ْس َهم فيها باحثون من المملكة العربية السعودية ،وتركيا،
والردن .وتناولت هذه أ
أ
الوراق «ضمور الشبكية» retinal
 ،dystrophyو«الشلل النصفي التشنجي الوراثي» hereditary

 .spastic paraplegiaوف ََّس َر صالح ذلك ً
قائال« :أَبْ َدى الباحثون
المتعاونون في تركيا أ
الهتمام نفسه بالضطرابات
والردن
َ
العصبية الوراثية المتنحية جسديًّا autosomal recessive
neurogenetic disorders؛ لنتشارها في المملكة العربية
السعودية ودول المنطقة» .ومن أبرز دول المنطقة في
تعاون معها الباحثون من السعودية بين عامي
المؤشر ،التي َ
 ،2012و :2015مصر ،وتركيا ،وقبرص.
يقول الكريع إن «مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز
أ
البحاث» لها تاريخ كبير من إالنجازات البحثية .ففي أواخر
الرواد في استخدام
التسعينات ،كان محمد راشد من بين ّ
«قياس الطيف الكتلي»  mass spectrometryفي فحص
اليضية الوراثية في أ
الضطرابات أ
الطفال حديثي الولدة.
ويقول الكريع إن فريقه في «مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز أ
البحاث» نشروا أول خريطة جينية في
وح َّددت
المنطقة ،تم إعدادها بالمواهب المحلية فقطَ .
التحور المسؤول عن اضطراب نادر ،هو متالزمة
الدراسة
ُّ
التشوه الجسدي «وود هاوس ساكاتي» –Woodhouse
ُّ
 ،Sakatiالتي ظهرت ألول مرة ضمن العائالت السعودية التي
تقتصر في الزواج على أ
القارب .وكان فريقه أول َمن استخدم
تسلسل إالكزوم المحلي في رسم خريطة لجين مرض جديد
في المنطقة.
تقدم نماذج
الكتشافات
هذه
أن
إلى
الكريع
أَشار
ِّ
رائعة للمواهب المحلية .ويقول عن ذلك« :إذا لم
معا كمجتمع من الباحثين في السعودية ودول
نتعاون ً
المنطقة ،ل أعرف كيف س ُن َر ِّوج ألنفسنا ككيان أمام
المجتمع البحثي الدولي»■ .
الطبعة العربية |
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جـداول مؤشـر  NATUREلعام 2016
للمملكة العربية السعودية

المؤسسات الرائدة في المملكة العربية السعودية من حيث أ
المعدل ()WFC
البحاث العلمية عالية الجودة ،مرتبة حسب العدد الكسري
َّ
مستم َّدة من الـ68
أيضا إجمالي عدد المقالت ( ،)ACوتغيرات العدد الكسري
وموضح هنا ً
لسنة َّ .2015
َّ
المعدل منذ عام  .2014والمقالت َ
أ
دورية التي يتألف منها مؤشر  .Natureأما جداول المجالت العلمية ،فهي مستمدة من مؤسسات كائنة في عموم منطقة الشرق الوسط.
2015

المؤسسة

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )(KAUST

1
2

جامعة الملك عبدالعزيز )(KAU

3

التغيـر في العـدد
المعـدل
الكسـري
َّ

WFC 2014

WFC 2015

AC 2015

2015–2014

49.11
16.95

72.06
14.43

174
216

%46.7
–%14.9

جامعة الملك سعود )(KAS

2.75

5.70

43

%107.6

4

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )(KACST

1.76

1.71

22

–%2.7

5

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث )(KFSH&RC

3.39

1.64

15

–%51.5

6

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )(KFUPM

1.21

1.21

12

7

جامعة طيبة

–

0.49

2

%0.1
غير متوفر

8

جامعة الفيصل

9

جامعة الباحة

0.52

0.43

6

–

0.20

1

–%16.9
غير متوفر

جامعة تبوك )(UT

0.12

0.16

12

%32.2

11

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

0.23

0.14

1

12

مدينة الملك سعود الطبية )(KSMC

–

0.13

1

–%38.1
غير متوفر

13

أرامكو السعودية

–

0.13

1

غير متوفر

14

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون )(KKESH

0.14

0.09

3

–%30.7

15

الشركة السعودية للصناعات األساسية )(SABIC

0.14

0.07

1

–%50.0

16

جامعة الدمام

0.15

0.06

1

–

0.05

1

–%63.9
غير متوفر

0.34

0.05

1

19

جامعة جازان

–

0.02

7

–%86.7
غير متوفر

20

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )(TVTC

0.03

0.02

1

–%40.0

21

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية )(KAMC

0.05

0.00

2

–%92.8

10

17

جامعة القصيم )(QU

18

مدينة الملك فهد الطبية )(KFMC

أعلى  25مؤسسة في المنطقة
2015

المؤسسة
معهد وايزمان للعلوم )(WIS

1
2

الجامعة العبرية في القدس )(HUJI

3

WFC 2014

WFC 2015

AC 2015

143.94
97.44

150.86
107.34

396
285

التغيـر في العـدد
المعـدل
الكسـري
َّ
2015–2014

%4.8
%10.2

التخنيون  -معهد إسرائيل التكنولوجي )(IIT

79.40

95.59

291

%20.4

4

جامعة تل أبيب )(TAU

87.32

81.61

360

–%6.5

5

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )(KAUST

49.11

72.06

174

%46.7

6

جامعة بن غوريون في النقب )(BGU

34.14

47.42

100

%38.9

7

جامعة بار إيالن )(BIU

24.63

24.56

67

–%0.3

8

جامعة الملك عبدالعزيز )(KAU

16.95

14.43

216

–%14.9

9

جامعة بيلكنت

20.92

13.09

33

–%37.4

معهد بحوث العلوم األساسية )(IPM

14.37

9.81

69

–%31.7

11

جامعة طهران )(UT

7.77

8.47

27

%9.0

12

جامعة الشرق األوسط التقنية )(METU

3.73

7.17

61

%91.9

13

10

جامعة حيفا )(HU

9.01

6.57

26

–%27.1

14

جامعة شيراز

1.32

6.56

9

%398.1

15

جامعة قبرص

7.55

6.43

56

–%14.8

16

جامعة الشهيد بهشتي )(SBU

7.61

6.17

11

–%18.9

17

جامعة أصفهان للتكنولوجيا )(IUT

1.42

6.17

24

%335.5

18

جامعة شرق البحر المتوسط )(EMU

8.00

6.00

6

–%25.0

19

جامعة الملك سعود )(KSU

2.75

5.70

43

%107.6

20

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

3.05

4.22

7

%38.3

21

جامعة إسطنبول التقنية )(ITU

3.27

3.56

50

22

جامعة تربية مدرس

3.94

3.04

4

23

م | 22

%8.7
–%22.8

جامعة مازندران

2.71

2.93

7

24

جامعة أنقرة

2.80

2.66

80

–%5.1

25

المسح الجيولوجي اإلسرائيلي

3.62

2.61

10

–%27.8
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أعلى  10مؤسسات في علوم الحياة
2015

المؤسسة

التغيـر في العـدد
المعـدل
الكسـري
َّ

WFC 2014

WFC 2015

AC 2015

1

معهد وايزمان للعلوم )(WIS

55.36

65.66

120

%18.6

2

الجامعة العبرية في القدس )(HUJI

38.04

42.65

106

%12.1

3

2015–2014

جامعة تل أبيب )(TAU

25.65

29.60

97

%15.4

4

التخنيون  -معهد إسرائيل التكنولوجي )(IIT

20.49

16.24

48

–%20.7

5

جامعة بار إيالن )(BIU

11.24

11.10

36

–%1.2

6

جامعة بن جوريون في النقب )(BGU

9.68

10.63

30

%9.8

7

جامعة حيفا )(HU

5.77

5.51

19

–%4.4

8
9
10

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )(KAUST

3.03

3.15

23

%3.9

جامعة الملك عبدالعزيز )(KAU

1.50

1.68

50

%11.7

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث )(KFSH&RC

3.39

1.64

15

–%51.5

أعلى  10مؤسسات في الكيمياء
2015

المؤسسة

التغيـر في العـدد
المعـدل
الكسـري
َّ

WFC 2014

WFC 2015

AC 2015

1

معهد وايزمان للعلوم )(WIS

43.39

51.81

72

%19.4

2

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )(KAUST

32.11

51.39

110

%60.0

3

2015–2014

التخنيون  -معهد إسرائيل التكنولوجي )(IIT

18.71

34.46

61

%84.2

4

الجامعة العبرية في القدس )(HUJI

33.56

29.23

55

–%12.9

5

جامعة بن جوريون في النقب )(BGU

14.16

22.11

31

%56.1

6

جامعة تل أبيب )(TAU

21.31

19.24

39

–%9.7

7

جامعة الملك عبدالعزيز )(KAU

12.13

10.61

97

–%12.5

8

جامعة بار إيالن )(BIU

7.67

6.21

13

–%19.0

9

جامعة بيلكنت

10.84

5.84

11

–%46.1

10

جامعة قبرص

4.22

4.40

6

%4.3

أعلى  10مؤسسات في العلوم الطبيعية
2015

المؤسسة

التغيـر في العـدد
المعـدل
الكسـري
َّ

WFC 2014

WFC 2015

AC 2015

1

التخنيون  -معهد إسرائيل التكنولوجي )(IIT

49.00

53.52

195

%9.2

2

معهد وايزمان للعلوم )(WIS

53.70

49.95

229

–%7.0

3

جامعة تل أبيب )(TAU

48.10

42.86

240

–%10.9

4

الجامعة العبرية في القدس )(HUJI

31.32

34.01

117

%8.6

2015–2014

5

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )(KAUST

20.40

24.63

66

%20.7

6

جامعة بن جوريون في النقب )(BGU

11.46

15.42

36

%34.6

7

معهد بحوث العلوم األساسية )(IPM

14.37

9.69

68

–%32.5

8

جامعة بيلكنت

10.77

8.48

20

–%21.2

9

جامعة بار إيالن )(BIU

7.05

7.71

19

%9.4

جامعة طهران )(UT

6.30

7.17

22

%13.7

10

أعلى  10مؤسسات في علوم األرض والبيئة
2015

المؤسسة

التغيـر في العـدد
المعـدل
الكسـري
َّ

WFC 2014

WFC 2015

AC 2015

1

الجامعة العبرية في القدس )(HUJI

7.73

8.75

21

%13.2

2

جامعة بن جوريون في النقب )(BGU

3.23

5.17

12

%60.1

3

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )(KAUST

2.65

5.15

13

%94.3

4

جامعة إسطنبول التقنية )(ITU

0.46

2.54

7

%452.1

5

2015–2014

المسح الجيولوجي اإلسرائيلي

2.95

2.49

9

–%15.7

6

معهد وايزمان للعلوم )(WIS

4.82

1.90

4

–%60.6

7

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

1.00

1.82

3

%81.7
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المعدل لكل مؤسسة إلى أقرب خانتَ ْين َع ْش ِر َّيتَ ْين فقط.
تم تقريب العدد الكسري
َّ
المعدل نفسه ،تُ َح َّدد مراكزها بالتقريب ألقرب
إذا كان لدى مؤسستين أو أكثر العدد الكسري
َّ
جزء من األلف (أو أكثر).

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اعتبارا من يوم  12فبراير من عام  .2016وبفضل التنقية
تستند هذه النتائج إلى أحدث البيانات المتاحة،
ً
المستمرة للبيانات ،فإن األرقام الواردة في قاعدة البيانات عرضة للتغيير ،وقد تختلف عن األرقام
المذكورة في المالحق المطبوعة.
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الم َّت َب َعة في هذا الملحق ،وكيفية الستفادة من البيانات المتاحة مجانًا
َو ْصف للمصطلحات والمنهجية ُ
اللكتروني.
عبر موقع  natureindex.comإ
يُ َع ّد مؤشر  Natureبمثابة قاعدة بيانات ،تشمل التنسيب
الكاديمي لمؤلفي أ
أ
الوراق البحثية ،والعالقات بين
بتتبع
المؤسسات البحثية المختلفة .ويقوم المؤشر ُّ
إالسهامات في المقالت المنشورة في مجموعة من الدوريات
العلمية شديدة النتقائية ،التي اختارتها مجموعة مستقلة
من الباحثين الناشطين.
العداد المطلقة أ
ويقدم مؤشر  Natureأ
لالبحاث المنتجة
ِّ
والمنشورة على المستويين المؤسسي والوطني ،ومن ثم يُ َع ّد
مؤشرا أيضا أ
لالبحاث العالمية عالية الجودة .ويتم تحديث
ً ً
البيانات في مؤشر  Natureشهريًّا ،مع إتاحة البيانات الخاصة
البداعي»
بآخر عام مذكور تحت مظلة رخصة «المشاع إ
ِ
على الموقع إاللكتروني .natureindex.com :ويتم تجميع
قاعدة البيانات بواسطة «مجموعة  Natureللنشر» بالتعاون
وحاليا ،تتم مراجعة قائمة
مع شركة «ديجيتال ساينس».
ًّ
مجموعة الدوريات العلمية التي يَ َت َت َّبعها مؤشر  .Natureوقد
تم توسيع نطاقها مع بداية العام الحالي ()2016؛ لتشمل
العلوم إالكلينيكية.
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«partnerالملحق») .وتتشابه من  1يناير  ،2012حتى  31ديسمبر .2015
من أ
ستخدم غالبية التحليالت داخل الملحق العد َد الكسري
الوراق البحثية المنشورة في مجالَي علم الفلك ،وعلم عملية رصد البيانات بالنسبة إلى الدول ،رغم أن ما يزيدها
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أيضا إلى «مقياس درجة التعاون»؛ وهو مقياس جديد
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نسبيا ،يتم اشتقاقه من خالل إضافة العدد الكسري لجميع
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َ ْ
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البيانات الخاصة بعلم الفلك والفيزياء الفلكية يتم بطريقة الفتراضات المعقولة.
العالقات الثنائية لتلك المؤسسة ،أو الدولة .فإذا كان لدى
المستخدمة في المجالت والتخصصات
مماثلة تماما للطريقة
وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن كيفية معالجة المؤسسة (أ) عالقات مع مؤسستين أخريين ،هما المؤسسة
َ
الخرى ،ي ًخصص للمقالت المنشورة في هذه الدوريات خمس بيانات التنسيب أ
أ
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مجموع العدد الكسري لـ (أ) ( +ب) ،و(أ) ( +ج)■ .
المرجح للمقالت الخرى (أي أن العدد الكسري يتم «السئلة المتكررة» على موقع المؤشر.natureindex.com :
الوزن َّ
إلى مزيد من المعلومات.
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أبـﺤــــــاث

أ
أهم
الﺠيوكيﻤياﺋية َهطْل المطار من ّ
العوامل المؤثرة في تطور القنوات النهرية
في الجزيرة الكبيرة في هاواي ص37 .

أنبـاء وآراء

ﻓيﺰياء ﻧووية تأثير النواة رباعية
النيوترونات على أبحاث النجوم
النيوترونية ص38 .

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮﻳﺔ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻛﺮﺑﻮن

دﻓﻦ
اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻴﻂ

ﻛﺮﺑﻮن

اﻟﺘﺤﻮل

ﻛﺮﺑﻮن
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ

ﺣﻮض

رﺳﻮﺑﻲ

اﻟﺼﺨﺮي

الشكل  | 1دورة الكربون الجيولوجية .يتم تدوير الكربون ما بين الغالف الجوي وباطن أ
الرض على مدى فترات زمنية تمتد من
أ
عشرات إلى مئات الماليين من السنين .تستهلك عمليات التجوية الكيميائية المرتبطة بهطول المطار ثاني أكسيد الكربون الموجود
في الغالف الجوي ،كما يتم دفن الكربون أيضا في أ
الحواض الرسوبية .وتتسبب العمليات البركانية وعمليات التحول الصخري
ً
أ
(التي تعيد تشكيل المعادن دون أن تنصهر) في إطالق الكربون من باطن الرض إلى الغالف الجوي مرة أخرى .وقد درس مورفي
القليمي يؤثر على قوة صخور القاع وعلى
وزمالؤه 1تطور القنوات النهرية في الجزيرة الكبيرة في هاواي ،فوجدوا أن الهطول إ
التجوية الكيميائية – ما يحسن من فهمنا للعالقات التي تربط بين العمليات التي تؤثر على دورة الكربون طويلة المدى.
الﺠيوكيﻤياﺋية

تﺄﺛيـﺮ اﻟمﻄـﺮ ﻋﻠـﻰ
اﻟﺼﺨـﻮر واﻷﻧﻬــار

تحليل حديث أن هَ طْل أ
ٌ
االمطار هو أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر في تطور القنوات النھرية
يُظ ِْھر
في الجزيرة الكبيرة في هاواي ،حيث تَ َب �ين تأثيره على قوة صخور القاع ،وليس على تصريف النھر،
کما هو شائع.

أليﺴون إمَ .أﻧْ ِﺪرس

أعلن مورفي وزمالؤه 1في بحثهم المنشور بدورية Nature
أن هطْل أ
المطار يُ ْض ِعف الصخور بشكل ملحوظ ،عن طريق
َ
أ
النحالل الكيميائي ،حيث تتسبب زيادة معدلت َهطْل المطار
في رفع المعدلت إالقليمية للتجريف النهري .تكمن أهمية
هذه النتيجة في كونها تساعد على وضع أساس لتحديد
ستهلك ثاني أكسيد
العالقة بين النحالل الكيميائي ـ الذي يَ ِ
الكربون الموجود في الغالف الجوي ـ والتجريف النهري،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الذي يحدد وتيرة التجريف العام على نطاق المناظر الطبيعية
الشاسعة في السالسل الجبلية الخالية من الثلوج.
تتأثر دورة الكربون العامة في العالَم بمجموعة من
العمليات التي تحدث على نطاقات زمنية جيولوجية تبلغ
عشرات الماليين من السنينً .2
فمثال ،يمكن تخزين كميات
كبيرة من الكربون في جوف أ
الرض في الفحم ،أو في النفط،
أ
أو الحجر الجيري ،وذلك مع تطور الحواض الرسوبية .ويُمتص
ثاني أكسيد الكربون عندما يؤدي تكوين الجبال إلى تعريض
معادن السيليكات لتفاعالت النحالل الكيميائي (الشكل

علم األحياء البنيوية الكشف
عن هيكل البروتين الناقل للسيروتونين
وعمليات تطوير أدوية الكتئاب ص39 .

 .)1وعلى الجانب آ
الخر من الموازنة ،يُعاد إطالق الكربون
المخزن في باطن أ
الرض إلى الغالف الجوي عن طريق العملية
َّ
البركانية ،وعملية التحول الصخري (وهي التغيرات التي تحدث
في المحتوى المعدني ،وفي ِب ْن َية الصخور عند درجات الحرارة
والضغط المعتدلة ،عدا عملية النصهار).
المحتمل حدوثه في دورة الكربون
يكمن رد الفعل
َ
طويلة المدى هذه في العالقات التي تربط بين معدلت
نمو الجبال ،والتجريف الكيميائي والفيزيائي للطوبوغرافيا
الجبلية ،وانخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغالف
الجوي ،وكذلك تغيرات المناخ العالمي .نُوقش 5-3بعض
تلك العالقات ،باعتباره تفسيرات محتملة لحدوث التبريد
العالمي الملحوظ ،والنمو المتسارع للسالسل الجبلية ،وزيادة
دور التجريف الثلجي في تشكيل السالسل الجبلية ،وكذلك
انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي
حتى بداية الثورة الصناعية ،وذلك بشكل متزامن على مدار
إن َف ْهم تأثير المناخ على
الخمسين مليون عام الماضيةَّ .
معدلت التجريف مهم للغاية للكشف عن هذه العالقات
صعبا.7,6
أمرا ً
المعقدة؛ إل أن تطوير هذا الفهم كان ً
تَ َص َّدى مورفي وزمالؤه في عملهم لهذه المشكلة من خالل
قياس تباين قوة البازلت وتكوينه الكيميائي (وهو أكثر الصخور
البركانية شيو ًعا) ،وهو موجود على امتداد وديان النهر ذي
التدرجات الكبيرة في المعدلت السنوية لل َهطْل في الجزيرة
الكبيرة في هاواي .إن طوبوغرافيا الجزيرة الكبيرة قبل حدوث
التجريف معروفة ،فقد تكونت من بركان "درعي" ،وهو نوع
من البراكين يمتاز بشكله الهندسي الذي يمكن توقُّعه .ولذا..
يمكن استخدام السمات الطوبوغرافية على امتداد أ
النهار في
الجزيرة الكبيرة؛ لشتقاق المعدلت المتوسطة لشق ونحت
أ
الح َمم البازلتية
النهار على مدار العمر
المحدد ً
َّ
جيدا لنسياب ِ
التي ك ََّونَت الجزيرة.
قام المؤلفون بمقارنة معدلت الشق والنحت تلك بمتوسط
المعدلت الحديثة السنوية لل َهطْل ،وبقوة الصخور؛ فوجدوا
أنه على الجانب الجاف من الجزيرة ،تضعف الصخور كلما
ارتفع متوسط المعدلت الحديثة السنوية لل َهطْل؛ مما يكشف
تعرضه للعمليات الجوية الكيميائية
عن ضعف البازلت مع ُّ
المتصاعدة .أما على الجانب الرطب من الجزيرة ،فإن الصخور
أضعف بكثير ،وهي تقوى مع تزايد معدلت شق ونحت أ
النهار
للقاع .ويرجع ذلك إلى كون العمليات الجوية الكيميائية قد
تطورت بصورة تدريجية ،حتى وصلت إلى مرحلة تفوق الجانب
كشف عنها إثر عملية
الجاف ،كما أن الصخور الجديدة التي يُ َ
شق أ
النهار للقاع تزيد من قوة الصخور في المواضع ذات
المعدلت العالية من تلك العملية.
ومن ثم ،قام مورفي وزمالؤه بإنشاء نموذج تنبؤي لعملية
الشق والنحت تلك ،يتضمن تأثير ال َهطْل إالقليمي على قوة
صخور القاع ،وأظهروا أنه يعيد إنتاج الطوبوغرافيا المرصودة
للقناة النهرية ،إل أن هذا النموذج يعجز عن إعادة إنتاج
تلك المالحظات ،إذا ما تم تجاهل هذا التأثير ،حتى لو تم
وضع التباين الفراغي الخاص بال َهطْل في العتبار عند محاكاة
تصريف النهر (معدل النسياب) .ويقترح النموذج أن العوامل
الطبعة العربية |
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الجوية الكيميائية تقوم بدور محوري في تغيير معدلت
التجريف الفيزيائي حين تكون هذه المعدلت معتدلة ،إل
أن تأثير العوامل الجوية الكيميائية على التجريف ككل يكون
أخف بكثير في المواضع التي تتعرض لتجريف فيزيائي سريع.
وعلى الرغم من أن الطبيعة التكميلية للعمليات الجوية
منطقيا منذ زمن،
الكيميائية والتجريف الفيزيائي قد أُدركت
ًّ
يعبر عنها بشكل محدد في سياق تطور
إل أن هذا البحث ِّ
المناظر الطبيعية ،وذلك ً
قليال ما يحدث .8وإضافة إلى
ذلك ..تسلِّط دراسة مورفي وزمالؤه الضوء على الفتراض
الدقيق والمحوري ،الذي عاد ًة ما يُغْ فَل عنه ،والذي تَ َس َّبب
في إعاقة َف ْهمنا للعالقة بين المناخ والتجريف ،وهو فكرة
أن تأثير التباين الفراغي في الهطْل يخضع في أ
الساس ألثر
َ
ال َهطْل على تصريف النهرً .
وبدل من ذلك ..يوضح المؤلفون
أن التأثير الرئيس لل َهطْل يكمن في دوره في قيادة العوامل
الجوية الكيميائية .يؤثر التباين الفراغي بشكل كبير على أ
النماط
الفراغية لمقاومة التجريف ،المرصودة في طوبوغرافيا القنوات
تدرج ال َهطْل على تصريف النهر يظهر
النهرية؛ إل أن تأثير ُّ
بدرجة أقل بكثير ،إذ يعتمد التصريف فقط على متوسط
ال َهطْل على مساحة التصريف بالكامل.
إن اكتشاف أن التأثير الرئيس للتباين الفراغي في ال َهطْل
على التجريف النهري يحدث عن طريق العوامل الجوية
أيضا إلى طرق أخرى ،يمكن من خاللها أن
الكيميائية يشير ً
يؤثر ال َهطْل على معدلت التجريف إالقليمية .فعلى سبيل
المثال ..يتحكم ال َهطْل المطري في نوع النبات الذي قد ينمو
في المنطقة ،أ
المر الذي يؤثر بدوره على معدلت العوامل
الجوية الكيميائية ،وعلى المقاومة الفيزيائية للتجريف.
وعلى الرغم من أن مجهودات المؤلفين في تحديد تأثير
ال َهطْل على العوامل الجوية الكيميائية وعلى صالبة الصخور
مثيرة لالإعجاب ،إل أنه ل يزال هناك قدر كبير من الشك
حيالها .فلربما ظلت أنماط ال َهطْل ثابتة على امتداد مئات
آ
اللف من السنين ،التي تطورت أثناءها القنوات النهرية؛ لكن
بالنسبة إلى أي فترات زمنية أخرى غير القرن الذي مضى ،تظل
تقديراتنا للمقدار ال ُكلِّي لل َهطْل محدودة .كما أنه ـ وعلى امتداد
الجزء أ
الكبر من تلك الفترة الزمنية ـ كان المناخ العالمي أبرد
آ
مما هو عليه الن ،ما يشير إلى أن متوسط المعدلت الحديثة
السنوية للهطْل في هاواي يزيد على أ
الرجح عما كان عليه على
َ
مدى ُع ْمر القنوات النهرية .9ويعني ذلك ضم ًنا أن الحساسية
المسجلة لل َهطْل قد تكون أقل من ِق َيمها الحقيقية ،كما يؤكد
هذا َّ أ
المر على أهمية الحذر عند تطبيق العالقات المرصودة
على نطاق أوسع.
إسهاما ق َِّي ًما ِل َف ْهمنا
وزمالئه
مورفي
اسة
ر
د
عتبر
ومع ذلك ..تُ
ً
المتنامي للتفاعالت فيما بين المناخ العالمي والعوامل الجوية
المتعلقة بالصخور وتجريف الجبال والدورة الكربونية طويلة
الج ُزر الستوائية البركانية
المدى .وفي الغالب ،ستسهم ُ
بمقدار ل يتناسب مع حجمها في حدوث العوامل الجوية
الكيميائية حول العالم ،بسبب مناخها الدافئ والرطب،
ووجود وفرة من صخور البازلت الحديثة ،التي يسهل تأثرها
بالعوامل الجوية .10ولكي نحدد تأثير المناخ على العوامل
أيضا أن نفهم
الجوية والتجريف حول العالم ،ينبغي علينا ً
العوامل الجوية التي تؤثر على صخور القاع في السالسل
الجبلية الجليدية ،وفي المناخ البارد ،إذ إن هذه العمليات
تتصدر المشهد الذي حدث في مساحات كبيرة من القشرة
أ
القارية في التاريخ الجيولوجي الحديث لالرض■ .
أليسون إم .أَن ِْدرس تعمل ز ي� قسم الجيولوجيا ،جامعة
إلينوي ،ي ز
شامب� ،إلينوي  ،61820الوليات المتحدة
أ
المريكية.
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ﻓيﺰياء ﻧووية

أرﺑعﺔ ﻧيﻮتﺮوﻧات تﺠتمﻊ ﻟﻠﺤﻈات

النواة رباعية النيوترونات هي حالة افتراضية في الفيزياء النووية .ومن شأن أ
االدلة التي تشير إلى وجود
عابر لھذه الحالة أن تؤثر على أ
االبحاث التي تتم على النجوم النيوترونية.
كارلوس إيﻪ .بيرﺗوﻻﻧي ،وﻓﻼديﻤير زيليﻔينﺴﻜي

تتكون النوى الذرية من بروتونات ونيوترونات ،تُعرف بشكل
عام بالنوكليونات ،وهي ليست جسيمات أولية حقيقية ،إذ
إنها تحوي كواركات وجلونات تتفاعل مع بعضها البعض،
من خالل ما يُعرف بالقوة الشديدة (واحدة من قوى الطبيعة
الربع أ
أ
الساسية) .وللتفاعل القوي خصائص محيرة ،أكثرها
أبدا ،فهي مقيدة
غرابة هو كون الكواركات والجلونات غير حرة ً
دائما داخل النوكليونات .ول يزال العلماء النظريون يجاهدون
ليجاد حلول محددة للحالت المختلفة من أ
النظمة عالية
إ
وأيضا ل َف ْهم القوة
التعقيد ،المكونة من الكواركات والجلوناتً ،
التي تربط بين اثنين من النوكليونات ،والتي تمتد إلى ما هو
أبعد من منطقة التقيد .وإحدى الحالت التي طال البحث
عنها هي النظام رباعي النيوترونات ،المعروف بالنوى رباعية
النيوترونات ،الذي ليس له شحنة كهربائية .ومن ثم ،يقدم
كيساموري وزمالؤه 1في بحثهم المنشور في دورية "فيزيكال
ريفيو ليترز"  Physical Review Lettersالدليل على وجود
مثل تلك الحالة.
في هذه التجربة ،تم استخدام جسيمات ألفا المتماسكة
بقوة (التي تتألف من بروتونين ونيوترونين ،وبالتالي فهي

مطابقة لنوى هيليوم )4-وسط سائل من هيليوم،)4He( 4-
واع ُتبرت هدفًا لحزمة ساقطة من هيليوم ،8He( 8-وهو "النواة
المقذوفة") .يحتوي هيليوم 8-على بروتونين اثنين ،وستة
نيوترونات ،ويتم إنتاجه في تفاعالت التفتيت النووي ،التي
يضرب فيها أكسجين 81-هدفًا من البيريليوم .إن التفاعل بين
 8Heو 4Heاختيار مناسب لتوليد النوى رباعية النيوترونات ،إذ
إن النيوترونات أ
الربعة إالضافية في  8Heضعيفة الترابط فيما
4
بينها ،ومن ثم يمكن تحويلها بسهولة أثناء التفاعل مع . He
وقد لحظ الباحثون أن مقذوف  8Heيتبادل وحدتين من
الشحنة مع الهدف  ،4Heومن ثم يتحول إلى نواة بيريليوم8-
( ،8Beوهو يتكون من أربعة بروتونات ،وأربعة نيوترونات)،
تم قياس طاقتها بدقة عالية .وبسبب حفظ الشحنة ،يتم
استبدال بروتونين في نواة الهدف  4Heبنيوترونات ،وهو
نظاما رباعي النيوترونات في حالة شبه مقيدة ،ل
ما يولد ً
يدوم سوى بضع من  22-10من الثانية ،وبعد ذلك يتفكك إلى
نيوترونات حرة .وتظهر هذه الحالة قصيرة المدى على هيئة
نتوء في طيف الطاقة الخاص بنواة  ،8Beوتصدر تلك الطاقة
من عملية التفاعل.
تتطابق القوى النووية بشكل جوهري بين كل النوكليونات،
غريبا ّأل
سواء أكانت بروتونات ،أم نيوترونات .ولذا ..قد يبدو ً
ب

أ

ﻧﻴﻮﺗﺮون
 15–10ﻣﺘﺮ

ﻧﻴﻮﺗﺮون ﻣﺰدوج
 14–10ﻣﺘﺮ

ﻧﻮاة رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﺎت
 14–10ﻣﺘﺮ

ﻣﻘﻴﺪ ،أو
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ

ﻧﺠﻢ ﻧﻴﻮﺗﺮوﻧﻲ
) 1057ﻧﻴﻮﺗﺮون(  104ﻣﺘﺮ

ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
ﱠ

الشكل  | 1أ
15مترا) ،ويمكن أن تكون ّإما مقيدة
االنظمة النيوترونية .أ ،للنيوترونات نصف قطر يبلغ نحو فيمتو متر واحد (أي 10
ً
بنواة ،أو حرة (على الرغم من أن النيوترونات غير المقيدة تضمحل خالل حوالي  15دقيقة) .أما النيوترونات المزدوجة ،التي تتألف
من اثنين من النيوترونات غير المقيدة ،فحجمها أكبر بعشرة أضعاف ،وهي غير مستقرة .ويحوي بَ ْحث كيساموري وزمالئهً 1
دليال
على وجود نواة رباعية النيوترونات ،تمكث في حالة رنانة لمدة حوالي  22-10ثانية قبل تحللها إلى نيوترونات حرة .ب ،إذا تم تأكيد
وجود حالة النواة رباعية النيوترونات؛ فسوف يساعد ذلك على إيضاح التفاعالت النووية في أ
النظمة قليلة النوكليونات ،وربما حتى
في النجوم النيوترونية.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تكون النواة رباعية النيوترونات مترابطة ،بينما جسيمات ألفا
ذات البروتونين والنيوترونين مترابطة بقوة؛ على الرغم من
التنافر الكهربائي إالضافي الموجود بين البروتونات .ويستند
تفسير ذلك إلى مبدأ استبعاد باولي ،الذي يحظر أن يشغل
نوكليونان متطابقان حالة كمية واحدة .وفي جسيمات ألفا،
يمكن للجسيمات أ
الربعة أن تكون في الحالة نفسها ،إذ إن
الحركة المغزلية للبروتونين متعاكسة ،وكذلك النيوترونين؛ حتى
يتسنى للنوكليونات أ
الربعة أن تكون مختلفة ،لكن بالنسبة إلى
أربعة نيوترونات ،قد يكون زوج واحد فقط في حالة الطاقة
أ
الدنى؛ مما يدفع الزوج الثاني إلى حالة طاقة أعلى؛ وهو ما
يجعل النواة رباعية النيوترونات غير مستقرة.
من خالل تطبيق مبدأ حفظ الطاقة في التفاعل النووي
موضع البحث ،استنتج كيساموري وزمالؤه أن نظام النواة
رباعية النيوترونات به طاقة إثارة داخلية ،مقدارها يقترب من
 0.8مليون إلكترون فولت ()MeV؛ وهي تساوي الف َْرق بين
كتلة النواة رباعية النيوترونات ،وكتلة النيوترونات أ
الربعة،
إذا كانت نيوترونات حرة .وإذا كان مقدار هذا الفارق أقل
من الصفر ،إذًا فالنظام مقيد .أما في حالة النواة رباعية
النيوترونات محل التجربة ،فإن الفارق أعلى من الصفر ،مما
نظاما غير مقيد ،يظل مرتبطًا لفترة
يجعل من هذا النظام ً
قصيرة ،ثم يتفكك إلى نيوترونات حرة .وبالرغم من أن الخطأ
إالحصائي ( ±0.65مليون إلكترون فولت) والخطأ المنهجي
( ±1.25مليون إلكترون فولت) في التجربة كبيرين ،إل أن حالة
وأخاذة .يبلغ عرض
وجود النواة رباعية النيوترونات حالة ساحرة ّ
النتوء الموجود في طيف طاقة  8Beحوالي  2.6مليون إلكترون
فولت ،ويوحي عدم التيقن هذا بأن تلك الحالة سوف تتحلل
في نهاية المطاف لتتحول إلى حالة كمية أخرى.
استمرت عملية البحث عن النواة رباعية النيوترونات ألكثر
من نصف قرن ،وأعلن باحثون تجريبيون اكتشاف هذه الحالة
من قبل .ففي عام  ،2002ا َّدعت مجموعة بحثية تعاونية إيجاد
نواة مقيدة رباعية النيوترونات 2في تجربة تقوم على الكشف
عن مجموعات نيوترونية تشكَّلت بفعل تفتيت مقذوفات
بيريليوم ،41-لكن النتائج ما زالت غير مؤكدة ،وسرعان
ما قام الباحثون النظريون بإظهار أنه بناء على المعرفة
أ
الفضل لتفاعالت نوكليويين مع بعضهما ،إلى جانب نقاط
3,4
جدل أخرى  ،فإن وجود نواة مقيدة رباعية النيوترونات كان
شبه مستحيل.
ومع ذلك ..لم يستطع العلماء النظريون استبعاد وجود
نواة رباعية النيوترونات كحالة "رنانة" قصيرة أ
الجل ،بنا ًء على
هيكل 4,3مكون من اثنين من النيوترونات المزدوجة .تتكون حالة
النيوترون المزدوج من نيوترونين ،وهي حالة غير مستقرة.
وتُعرف تلك الحالة بأنها حالة افتراضية ..فإذا ما تم تخفيض
طاقتها بمقدار  66كيلو إلكترون فولت؛ عندها سيصبح نظام
مقيدا .وقد تمت قبل ذلك بعقود إالشارة
النيوترون المزدوج ً
إلى 5أن النيوترونات المزدوجة يمكن أن تصبح مقيدة في
وجود نوكليونات إضافية .وهذه آ
اللية مسؤولة عن خصائص
بعض النوى المقيدة ،التي بها فائض من النيوترونات ،مثل
ليثيوم ،11-الذي يشكِّل فيه زوج من النيوترونات الخارجية
هالة نائية حول مركز ليثيوم.9-
ول يمكن للنواة رباعية النيوترونات أن تشكِّل نواة ذ َِّريَّة ،إذ
إنها متعادلة الشحنة ،وبالتالي ل يمكنها أن تحمل إلكترونات،
لكن هناك عالقة حميمة بين بنية النواة رباعية النيوترونات،
والدراسات النظرية للنجوم النيوترونية (الشكل  ،)1التي يتم
ضغط النيوترونات فيها ،حتى تصل كثافتها إلى أكثر من 1014
ضعف كثافة الماء .6وتتم حمايتها من أن تنفجر عن طريق
بذل ضغط خارجي بواسطة التفاعل بين نوكليونين ،وغيره من
آ
الثار الميكانيكية الكمية.
وبذلك ..يأمل علماء الفيزياء النووية أن يتمكنوا من
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الوصول إلى َف ْهم كامل للكيفية التي تولد بها الكواركات
والجلونات داخل النوكليونات القوى التي تربط بين نوكليونين،
وكيف تتطور التكوينات ذات الجسيمات المتعددة؛ لتشكل
هياكل معقدة ،مثل نوى اليورانيوم ،والنجوم النيوترونية.
إنها مهمة ضخمة ،بها أجزاء مفهومة بشكل جيد ،لكن هناك
أيضا عدة حلقات مفقودة .ولذلك ..إذا تم تأكيد صحة تقرير
ً
كيساموري وزمالئه حول حالة النواة رباعية النيوترونات ،ولو
حتى كحالة رنانة قصيرة أ
الجل؛ فإنه سيضيف ِب ْن َية أخرى
للرسم البياني النووي ،الذي سيساعد على تطوير َف ْهمنا
للتفاعل النووي■ .
ن
توال� يعمل ز� قسم ي ز
الف�يـاء وعلم
ي
كارلوس إيه .يب� ي
الفلك ،جامعـة تكساس إيه آند إم  -التجارة ،تجارة،

تكسـاس  ،75429-3011الوليــات المتحــــدة أ
المريكيــــة.
فالديمير زيليفينسكي يعمل في قسم الفيزياء وعلم
الفلك ،جامعة ولية متشيجان ،إيست لنسينج ،متشيجان
 ،48824-1321الوليات المتحدة أ
المريكية.
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علم األحياء البنيوية

كيف تعمل مضادات االكتئاب؟
الكشف عن هيكل البروتين الناقل للسيروتونين " "SERTأثناء ارتباطه بنوعين من مضادات االكتئاب يلقي
الضوء على طريقة عمل هذه أ
االدوية ،ويشير إلى أهداف محتملة لعمليات تطوير الدواء في المستقبل.
مارك جي .كارون ،وأولريك جيثر

أ
يقدم كولمان وزمالؤه 1هيكل البروتين الناقل
للمرة الولى ِّ
للسيروتونين ( )SERTبدقة عالية .يقبض هذا البروتين على
يعدل
جزيئات السيروتونين التي تُط ِْلقها الخلية ،ومن ثم ِّ
تأثيرات السيروتونين على الخاليا العصبية المجاورة .وقد
يتساءل َمن ل يعرفون الكثير عن بروتين  SERTعن أهمية
الكشف عن هيكل هذا البروتينً :
تقنيا تنقية
فأول ،من الصعب ًّ
وثانيا ،قد
ته؛
ي
ن
ب
لتحديد
كميات كبيرة من البروتين بما يكفي
ً
َِْ
فرصا
كهذا
لبروتين
ل
المفص
تصو ُر التركيب الجزيئي
ِّ
يقدم ُّ
ً
ّ
غير مسبوقة لتطوير عالجات أكثر انتقائية وفعالية ألمراض
معينة ،مثل مرض الكتئاب.
تُط ِْلق جزيئات الناقالت العصبية السيروتونين ،والدوبامين،
والنورادرينالين من خاليا عصبية معينة ،ثم تجتاز الشق
بمستقبالت على الخاليا العصبية المجاورة،
المشبكي؛ لترتبط
ّ
تعدل تأثيرات إشا ِرات التحفيز أو التثبيط السريعة آ
التية
حيث ّ
من الناقالت العصبية أ
الخرى .ينتمي بروتين  SERTوناقالت

الدوبامين ( )DATوناقالت النورادرينالين ( )NETإلى أسرة ناقل
الصوديوم العصبي ( ،)NSSالتي تنتمي في حد ذاتها إلى ثاني
أكبر فئة من البروتينات الثديية الممتدة عبر أ
الغشية ،وهي
بروتينات ناقلة أ
لاليونات والجزيئات الصغيرة والمواد المغذية
عبر عن بروتينات
من خارج الخاليا إلى داخلها والعكس .ويُ ّ
انتقائيا على أسطح الخاليا العصبية قبل
 SERTو DATوNET
ًّ
المعدلة للناقالت
ات
ر
التأثي
إنهاء
على
تعمل
المشبكية ،2وهي
ِّ
ّ
العصبية ـ السيروتونين ،والدوبامين ،والنورادرينالين ـ عن
طريق نقلها إلى داخل الخلية مرة أخرى.
أظهرت دراسات الستئصال الجيني 3التي أُجريت قبل 20
أساسيا في
دورا
ً
تقريبا أن تلك الناقالت الثالثة تلعب ً
ًّ
عاما ً
الحفاظ على التحكّم اليومي في التأشير العصبي .كما يؤكد
على أهميتها الكتشاف أ
الخير 4بأن طفرات جينية نادرة في
كالتوحد ،واضطراب
الجينات التي ِّ
ترمزها ترتبط بأمراض معينةّ ،
نقص النتباه وفرط النشاط ( ،)ADHDومرض باركنسون.
أ
والكستاسي
تُظ ِْهر العقاقير ـ مثل الكوكايين ،والمفيتامين ،إ
المنشط عن طريق اختطاف تلك البروتينات
ـ تأثيرها النفسي ّ

الناقلة .كما تستخدم أ
الدوية التي تستهدف بروتينات SERT
ُ
و NETو DATلعالج حالت الكتئاب واضطراب نقص النتباه
وفرط النشاط ،إلى جانب حالت أخرى .تقوم مضادات
الكتئاب ـ ومن ضمنها مثبطات استرجاع السيروتونين النتقائية
( ،)SSRIsومثبطات استرجاع السيروتونين والنورادرينالين
( )SNRIsـ بحصر الناقالت؛ ومن ثم فهي تمنع استرجاع الناقل
العصبي ،وبالتالي تؤدي إلى زيادة توافره ونشاطه ال ُكلِّي في
المشبك .من الناحية النظرية ،هذه هي الطريقة التي تخفف
بعضا من أعراض الكتئاب وغيره من
بها مركبات  ،SSRIوً SNRI
الحالت ذات الصلة بالمزاج.
في عام  ،2005قامت المجموعة نفسها التي نفّذت الدراسة
الحالية بالكشف عن هيكل 5بروتين  ،LeuTوهو النسخة
البكتيرية لبروتين  .SERTيشارك هذا البروتين في امتصاص
العناصر الغذائية في هذه الكائنات وحيدة الخلية ،كما يعمل
بشكل مماثل لبروتين  .SERTوفي عام  ،2013قامت المجموعة
نفسها بالكشف عن هيكل بروتين  DATفي ذبابة الفاكهة.6
وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن النظام الهيكلي الخاص
بتلك البروتينات محافَظ عليه تطوريًّا بدرجة عالية ،كما حدد
الباحثون عدة عناصر هيكلية تشير إلى أن آ
اللية التي يقوم
من خاللها ناقل الصوديوم العصبي بنقل الركائز الخاصة بها
أيضا .ومن خالل تقديمها لمحات جزيئية لهيكل
محافَظ عليها ً
النوع البشري من بروتين  ،SERTتثبت الدراسة الحالية أنه
حين تجد الطبيعة طريقة لفعل شيء ما ،فهي تظل تعيده
مرارا وتكرارا ،لكن في حالة بروتين  ،SERTأ
فالمر يختلف بشكل
ً
ً
مثير لالهتمام.
ولكي نتمكن من التعرف على الهياكل بدقة عالية باستخدام
التصوير البلوري أ
بالشعة السينية ،يجب فصل كميات كبيرة
من البروتينات في صورة نقية .ومن المعروف أن فصل
البروتينات الممتدة عبر الغشاء أمر عسير ،إذ إنها تفقد
الكاره
استقرارها بمجرد إخراجها من وسط الغشاء ثنائي الطبقة ِ
للماء .وقد تَ َمكَّن العلما ُء في السابق من زيادة استقرار بروتينات
الغشاء بنجاح ،عن طريق إحداث طفرات ،أو تحفيز تشكيل
مركب ذي بروتينات سهلة التبلور ،أو حتى تطوير أجسام
مضادة مثبتة للبروتينات أ
الصلية .7أما كولمان وزمالؤه ،فقد
ِ
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ﺳﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ

إﺳﻴﺘﺎﻟﻮﺑﺮام

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺑﻂ
اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﺧمﺴﻮن ﻋامً ا مضﺖ
مدى الستجابة للتنويم المغناطيسي.
إرنست آر .هيلجارد  -أجرى إرنست
كبيرا
هيلجارد وشريكه في العمل عد ًدا ً
من الدراسات التي كانت تهدف إلى
المنومة
فحص العديد من الظواهر ِّ
على عدد كبير من طالب الجامعة
خالل السنوات الثماني الماضية .وكان
موضوع الفروق الفردية في "القابلية
للتنويم المغناطيسي" من النقاط
الرئيسة محور الهتمام .وأثناء إجراء
هذه الدراسات ُوضعت عدة معايير
للتقييم الك َِّمي لمدى الستجابة
للتنويم المغناطيسي .وهناك ثالثة
مقاييس عامة ،ومقياس ينتج بيانات
عن قدرة التنويم المغناطيسي.
مقنعة بشأن
وهناك دلئل إحصائية ِ
صحتها ومصداقيتها .وقد اعتنى
الجزء أ
الخير من الكتاب بعالقة مدى
الستجابة للتنويم المغناطيسي بعدد
من المتغيرات الشخصية .وعلى الرغم
من ظهور بعض الروابط الكبيرة ،إل
أنها ليست كافية لوصف شخص قابل
للتنويم المغناطيسي بوضوح.
من دورية  ،Natureعدد  30إبريل 1966

مئﺔ ﻋام مضﺖ
تميزت النيازك الكبيرة التي َم َّرت على
َّ
أمريكا الشمالية في  9فبراير 1913
ببعض الميزات الفريدة؛ فقد قطعت
نحو  2600ميل في مسارات متحدة
المركز ،أو شبه متحدة المركز بالنسبة
إلى سطح أ
أقمارا
الرض؛ فشكَّلت
ً
صناعية أرضية جديدة ،وذلك لحين
من الوقت .وكانت آخر مرة ُشوهدت
فيها هذه النيازك من ُج ُزر برمودا.
ومنذ ذلك الحين ،وأنا أبذل جهو ًدا
للحصول على ق َْدر أكبر من مشاهدات
البحارة ،عن طريق مجلة "نوتيكال"
المعن َّية بشؤون البحار،
،Nautical
ِ
ونجحت في الحصول على بيانات
تثبت أن النيازك ُشوهدت على مسيرة
 5,500ميل من خط العرض °51
ً
شمال ،وخط الطول  °107غربًا ،إلى
خط العرض ½ 5جنوبًا ،وخط الطول
½ 32غربًا.
من دورية  ،Natureعدد  27إبريل 1916
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ﻏﺸﺎء ﻋﺼﺒﻲ

SERT

اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼزم

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺑﻂ
اﻟﺘﻔﺎرﻏﻲ

الشكل  | 1حصار مضادات االكتئاب لبروتين ناقل .أ .يتم نقل جزيء الناقل العصبي "سيروتونين" إلى داخل الخاليا العصبية عن
طريق البروتين الناقل للسيروتونين " ،"SERTمن خالل ارتباط عالي أ
اللفة في موقع الربط المركزي .ب .كشف كولمان وزمالؤه 1عن
هياكل بروتين  SERTأثناء ارتباطه باثنين من مضادات الكتئاب :إما باروكسيتين ،أو إسيتالوبرام (الموضح هنا إسيتالوبرام فقط).
منافسين السيروتونين على موقع الربط هذا ،ومعيق َْين نقله .ويرتبط إسيتالوبرام في موقع
يرتبط العقاران في التجويف المركزي،
َ
معز ًزا فعالية العقار المعرقلة لعمل بروتين .SERT
المركزي،
الموقع
في
تباط
ر
آخر تفارغي ،يُع َتقَد أنه يطيل أمد ال
ِّ

استخدموا حاج ًزا منمقًا؛ بغرض التحديد الدقيق لعدد من
ثمالت الحمض أ
الميني ،التي يمكن تحويرها لزيادة استقرار
بروتينات  SERTالمنقّاة ،دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على
خصائصها الوظيفية .وقد كشفت البلورات الناتجة أن بقايا
الحمض أ
الميني الخاصة ببروتين  ،SERTالتي يفوق عددها
تمر عبر غشاء الخلية اثنتي عشرة مرة؛ لتشكِّل ً
هيكال
،600
متشابكًا ّثالثي أ
مصم ًما ليتوسط عملية النقل المقترن
بعاد،
ال
َّ
العصبي عبر أ
أ
الغشية.
باليون؛ لنقل الناقل
أ
استخدم المؤلفون تقنية التصوير البلوري بالشعة

السينية؛ لتحديد هيكلين من هياكل بروتين  ،SERTوهو مرتبط
في كل منهما بأحد مثبطات استرجاع السيروتونين النتقائية
( - )SSRIإما باروكسيتين (واسمه التجاري "باكسيل" ،)Paxil
أو إسيتالوبرام (واسمه التجاري "ليكسابرو" Lexapro؛ وهو
مصاوغ مرآتي " "Sلعقار سيتالوبرام) .وكما كان متوق ًَّعا من
هيكل بروتين  DATالخاص بذبابة الفاكهة ،وجدوا أن جزي ًئا
واحدا من الباروكسيتين قد ارتبط بشكل وثيق بتجويف مركزي
ً
في بروتين  SERTالموجود في عمق الغشاء البالزمي ،الذي
أيضا؛ ومن ثم فهو يتنافس
يُعتقد أنه يرتبط بالسيروتونين ً
مع السيروتونين ،ويعرقل عملية نقله .وبرغم ذلك ..ارتبط
جزيئان من إسيتالوبرام ببروتين  :SERTأحدهما ـ مثله مثل
اللفة ،آ
الباروكسيتين ـ في التجويف المركزي عالي أ
والخر بشكل
أكثر رخاوة في الدهليز الخارجي المواجه للخارج (الشكل .)1
ثان منذ أكثر من
وقد أُشير من قبل إلى وجود موقع ارتباط ٍ
عاما( 8يُعرف باسم الموقع التفارغي) ،وهو يبعد عن
ثالثين ً
الربط أ
الساسي لبروتين  .SERTفي عام  ،2012أشارت
موقع
9
ات
ر
الطف
وإحداث
النمذجة
تجارب
كائن
الموقع
هذا
أن
إلى
ٌ
ومؤخرا ،قام كولمان وزمالؤه بإثبات
في الدهليز الخارجي.
ً
ذلك .وكانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى أنه في حال
توافر إالسيتالوبرام بتركيزات عالية بما يكفي ،فإن ارتباطه في
يؤخر بشكل ملحوظ انفصال العقار
الموقع التفارغي يمكنه أن ِّ
المرتبط بالموقع عالي أ
اللفة – وهو ما يطيل من أمد فعالية
المعرقلة لعمل بروتين  .SERTوقد اق ُت ِر َحت ظاهرة
إسيتالوبرام
ِ
"المغير التفارغي إاليجابي" تلك لشرح الفعالية إالكلينيكية
العالية لالإسيتالوبرام ،مقارنةً بمثبطات استرجاع السيروتونين
الخرى10؛ إل أن إثبات تلك آ
النتقائية أ
اللية عن طريق الدراسات
11
صعبا  .لذا ..فإن التوثيق
أمرا ً
المجراة على الحيوانات كان ً
الجزيئي الذي قام به كولمان وزمالؤه للموقع التفارغي كان
فرصا لم
أمرا ًّ
مهما ،إذ يمكن للهيكل الذي طرحوه أن يوفر ً
ً
يسبق أن ق ُِّدرت أهميتها من قبل في التطوير النتقائي للدواء.

وقد اتضح أن وجود المواقع التفارغية في بروتينات الغشاء
أكثر شيو ًعا مما كان متوق ًَّعا .وقد تحمل تلك النتيجة أهمية
عالية ،إذا ما تم النظر ً
المستقبالت المقترنة ببروتين
مثال إلى
ِ
"جي"  ،GPCRsوهي بروتينات غشائية تربط السيروتونين،
والدوبامين ،والنورادرينالين ،إلى جانب العديد من الجزيئات
أ
الم ِرسلة لالإشارات على الخاليا العصبية بعد المشبكية.
الخرى ُ
وأشار الكشف عن هياكل ما يزيد على عشرين من هذه
محتملة،
المستقبالت إلى تحديد عدة مواقع ارتباط تفارغي َ
ِ
معدلت إيجابية أو سلبية للتأشير ،وذلك
يُستعان بها لتطوير ِّ
لمكافحة المرض12؛ ومن ثم ،يمكن آ
الن أن تتاح هذه الفرصة

فإن تَ َص ُّور الديناميكيات الجزيئية لوظيفة
نفسها للناقالتّ ،
الناقل ـ مع عملية نمذجة جزيئية معتمدة على الهيكل لنمذجة
فرصا غير مسبوقة لتطوير عالجات
عملية ارتباط العقار ـ توفِّر ً
محسنة لضطرابات الجهاز العصبي المركزي■ .
ّ
مارك جي .كارون يعمل ز� أقسام علم أ
الحياء الخلوي
ي
أ
الط� لجامعة ديوك،
والطب وعلم العصاب ،المركز � ي
دورهام ،كارولينا الشمالية  ،27710الوليات المتحدة
المريكية .أولريك جيثر يعمل في قسم علم أ
أ
العصاب
وعلوم الصيدلة ،معهد بانوم ،جامعة كوبنهاجن2200 ،
كوبنهاجن ،الدنمارك.
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تطور

ديموجرافيا إنسان
ما قبل التاريخ

عصبية
دارة
ّ
إلبصار األلوان
مستقبلت الضوء المخروطية
تنشط
ِ
في الضوء الساطع ،وينشأ إبصار
أ
اللوان من مقارنة إشارات المخاريط
بأصباغ بصرية مختلفة .تبدأ هذه
المقارنة في الشبكية ،حيث تعطي
العقَديَّةُ الشبكية استجابات
الخليا ُ
بصرية "مقاومة أ
لللوان color-
بلون ما،
 ،"opponentيستثيرها ضو ٌء ٍ
مستقبلت
ويثبطها لون آخر .تنشط
ِ
الضوء العصوية في الضوء الخافت،
إل أنه يستحيل إبصار أ
اللوان بها،
ألنها كلها تستخدم الصبغ البصري

نفسهً .
وبدل من ذلك ..يُعتقد أن
إشارات العصي تنضم إلى الدوائر
الشبكية عند نقاط مختلفة ،متآزرة
مع إشارات المخاريط .يسجل
هنا اكتشاف دائرة جديدة إلبصار
أ
اللوان ،تخالف هذه الحتمالت.
جينيا من
ووجد أن نو ًعا
ُ
ً
موسوما ًّ
العقَديَّة الشبكية في الفئران،
الخليا ُ
يُدعى جزيء اللتصاق التصالي B
( ،)JAMB( )J-RGCيعطي استجابات
مقاومة أ
لللوان :استجابة َقطْع ()OFF
أ ِ
للشعة فوق البنفسجية ،واستجابة
وصل ( )ONللضوء أ
الخضر .ورغم

الرصد المباشر
ص
لتَ َش ُّوش َ
الق ّ

يمكن ألشباه السوائل في حالة
السكون والتعليق الكثيف للجسيمات
الصلبة أن تخضع لتحولت ملفتة
للنظر من حيث السلوك ،وذلك
عند إثارتها أو إجهادها بالق َّص.
وتشمل تلك الظواهر التصلب أثناء
الصطدام السريعً ،
فضل عن
التجميد الق َِّصي القوي المميز بعدم
التصال ،وتزداد ل ُُزوجة المعلق
مؤخرا
بعدة أضعاف .وقد تم
ً
تفسير الكثير من هذا السلوك غير
النيوتوني الشديد بإطار النتقال
التشويشي .ومع ذلك ..فعلى
الرغم من أن التشويش يستحث في
الواقع صلدة تشبه الصلب بدون
ط َْور تثخين ق َّص ،فإنه يستمر في
التدفق ،ولذلك ..ل يمكن تشويشه
بشكل كامل .وإضافة إلى ذلك..
فعلى الرغم من أن التعليق غير قابل
للنضغاط ،يتطلب سيناريو بدء
الصلدة بالتشوش المعياري ارتفا ًعا
وأخيرا ،في
في الكثافة الجسيمية.
ً
حين يحدث تثخين الق َّص بالط َّْور
المستقر ،فإن التصلب المستحث
عابرا .وكنتيجة لذلك..
ًّ
تصادميا يكون ً
ما زالت كيفية ربط ظواهر التعلق
أ

الشكل أسفله | االنتقال من االستجابة
اللزجة إلى انتشار الجبهة الحثيث .أ،
تَط ََّور المنظور الجانبي للسرعة ال ُقط ِْريَّة
(موضحة بواسطة أ
السهم واللون) ،التي
تم تحديدها من خلل صورة جسيم،
ملتقَطة بواسطة مقياس سرعة ،لسرع َتي
توجيه مختلفتين :الصف السفلي أسرع
بمئة مرة من الصف العلوي ،والسرعة
تزداد من اليسار إلى اليمين .وتم عرض
البيانات لسرع َتي التوجيه للكمية نفسها
من النفعال الق َِّصي ،الذي تم تحديده
ب

1.00

1.0

0.75

اﻟﺰﻣﻦ

0.5

ﻌﺎﻳ َﺮة
اﻟﻤ َ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ُ

أن شبكيات الفئران تحوي مخاريط
حساسة للضوء أ
الخضر ،إل أن
استجابة الوصل تنشأ في العصي،
صي والمخاريط
وتشارك ك ٌُّل من ِ
الع ّ
في إعطاء الستجابة على مدى عقود
عديدة من شدة الضوء .واللفت
للنظر أن إشارات العصي في هذه
الدائرة مضادة إلشارات المخاريط.
وربما تلعب قناة فوق البنفسجي-
أ
دورا في التواصل
الخضر هذه ً
الجتماعي لدى القوارض ،كما تُشير
القياسات الطيفية من البيئة .كذلك

فيزياء

u/ui
ui = 0.84 mm s-1

| 42

يونيو

الطبعة العربية

علم األعصاب

توجد كل ُمك َِّونات هذه الدائرة في
النسان ،وقد تفسر وظيفتها
شبكية إ
خبر ّات معينة لرؤية أ
اللوان في
أ
"الزاحة
الضواء الخافتة ،مثل إ
إن
الزرقاء" في مشاهد الشفقّ .
جينيا
اكتشاف هذا السبيل الموسوم ًّ
يفتح الباب لدراسات جديدة ُم َو َّج َهة
لمعالجة أ
اللوان في المخ.
A neuronal circuit for
colour vision based on
rod–cone opponency
M Joesch et al
doi: 10.1038/nature17158

0.0

0.50

1.0

u/ui
ui = 84 mm s-1

الجنوبية أهمية محورية
إن ِ ألمريكا
ّ
ّ
في عصور ما قبل التاريخ البشري.
ويرجع هذا إلى كونها ِآخر قارة
النسان،
صالحة للسكنى استعمرها إ
وموقع العديد من مراكز التدجين،
َ
وموقع أكبر انقراض للحيوانات
َ
العملقة في العصر البليستوسيني،
جدا
إل أننا ما زلنا نجهل الكثير ًّ
عن حركة سكنى البشر خلل فترات
والتوسعات اللحقة،
الستعمار،
والتدجين .وهناُّ ،نعيد بناء أ
النماط
الزمانية والمكانية للنمو السكاني
البشري في أمريكا الجنوبية
مجمعة
باستخدام قاعدة بيانات َّ
موقعا أثريًّا ،و5,464
حدي ًثا لـ1,147
ً
معايرا للكربون المشع ،ترجع
تأريخا
ً
ً
إلى ما بين  14ألف عام ،وألفي
عام مضت .نلحظ أن التاريخ
الديموجرافي لسكان أمريكا الجنوبية
قد َم َّر بمرحلتين متميزتين ،بدل ً من
منتظما ،فقد
توسعا مطر ًدا
أن يكون
ً
ً
سريعا ً
أول في القارة
البشر
انتشر
ً
كلها ،إل أن أحجامهم السكانية ظلّت
منخفضة لثمانية آلف عام ،منها فترة
أربعة آلف عام من التأرجح صعو ًدا
نمو ،ولم
وهبوطًا ،من دون صافي ّ
يكن إلحاق المحاصيل والحيوانات
المدجنة بالصيد ذا أثر كبير على
ّ
الستيعابية للسكّان .ولم
القدرة
ّ
افية الثانية إل
تبدأ المرحلة الديموجر ّ
للح َضر منذ
مع بداية التوسع الكبير َ
حوالي خمسة آلف عام ،مع وجود
ّاني ُمط َِّرد في المراكز
أدلّة على ّ
نمو سك ّ
| 2016

اعية
الثقافية ،كان ُم َم ِّي ًزا للثورة الزر ّ
ّ
في العالم كلّه .وبالتالي ،فإن التوسع
الفريد في قدرة البشريّة على تعديل
الستيعابية
بيئتها ـ لزيادة القدرة
ّ
الجنوبية ـ
أمريكا
بشكل ملحوظ في
ّ
ٍ
هو ظاهرة أحدث مما كان متوق ًّعا.
Post-invasion demography
of prehistoric humans
in South America
A Goldberg et al
doi: 10.1038/nature17176

الكثيف وكيفية ربطها بالتشوش
غامضة .ونقوم هنا ّ
بحل ذلك
باستكشاف الطَّور المستقر ،أ
والنظمة
ْ
العابرة في المنظومة التجريبية
نفسها ،وذلك بطريقة منهجية.
طورا شبه
ونقوم بالبرهنة على أن ً
مشوش بالكامل يمكن الوصول
صلب َّ
إليه دون ضغط ،ولكن بواسطة إجهاد
مؤخرا
ق َّص بشكل كامل ،كما اق ُترح
ً
أ
للنظمة الحبيبية الجافة .وتم تخليق
تشوش
هذا الط َّْور بواسطة جبهات ُّ
بتتبعها بشكل
ق َّص عابر ،نقوم ُّ
أيضا أن إجهاد الق َّص
ونبين ً
مباشرِّ .
معدل الق َّص ـ هو عامل
ـ ً
عوضا عن َّ
السيطرة أ
الساسي .ومن خلل تلك
الكتشافات ،نقوم برسم خريطة
مخطط ط َْو ِر ّي للكثافة الجسيمية
وإجهاد الق َّص كمتغيرات .ونقوم
القص غير المتصل
بتحديد تثخين ّ
هامشيا بالضبط
ة
مشو َش
مع منظومة َّ
ًّ
أسفل مستهل التشوش شبه الصلب
الكامل .يوفِّر هذا المخطط الط َّْو ِر ّي
موحدا متوافقًا مع نتائج
إطارا
ً
ً
المحاكاة والنتائج التجريبية السابقة
على التعليق الكثيف ،الذي يربط
الطور المستقر والسلوك
العابر بمصطلحات عملية تشوش
قص ديناميكي.
ّ
Direct observation of
dynamic shear jamming
in dense suspensions
I Peters et al
doi: 10.1038/nature17167
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ملخصات األبحاث أبـحــاث
بواسطة زاوية الدوران  .θتمت معايرة
كل السرعات بواسطة سرعة التوجيه
 uiعند الطرف الخارجي أ
للسطوانة
الداخلية .وفي حين أن نتائج التوجه
البطيئة بمنظور السرعة الجانبي ،التي
تتغير بشكل تدريجي ،حتى تصل إلى
ط َْور مستقر لشبه المائع ،يُظ ِْهر التوجه
السريع تَ َشكُّل جبهة ضغط متنقلة.
وفي نهاية المطاف ،طور ضغط قصي
لشبه الصلب (الصف السفلي ،أقصى
اليمين) .ب ،السرعة مقابل المسافة
ال ُقط ِْريَّة المقابلة للسرعتين التوجيهيتين
نفسهما كما بـ (أ) .تمت معايرة المسافة
ال ُقطْرية  rبواسطة  rالخاصة أ
بالسطوانة
ِ َّ
i
الداخلية .تمثل المنحنيات المختلفة
لحظات مختلفة من الزمن ،مع زيادة
الزرق إلى أ
الزمن من أ
الحمر .والمنظور
الجانبي النتشاري مستقر الطور (أعلى)
والجبهة المنتقلة (أسفل) واضحان
بشكل َج ِل ّي.
فلك

خريطة لتدرج درجة
حرارة كوكب عمالق
ترصد الكواكب الخارجية
َوف ََّر ُّ
العملقة ـ ككوكب زحل ـ عبر العقد
الماضي إحصاءات رئيسة ألغلفتها
الجوية ،ولكن تظل خواص الكواكب
الخارجية أ
القل كتلة ـ ككوكب نبتون
ـ مفتوحة إلى حد كبير ،نتيجة
لتحديات رصد الكواكب الصغيرة.
وكشفت جهود كثيرة لرصد أطياف
الكواكب الخارجية أ
الرضية الفائقة
ذات الكتل التي تتراوح بين كتلة
إلى عشر كتل أرضية حتى آ
الن
عن أطياف عديمة السمات .يتم
استعراض خريطة سطوع حراري
طولية أ
للرض الفائقة كانسري 55
العابرة بالجوار ،التي تكشف عن
انبعاث حراري نهاري الجانب غير
تناظري ،وتباين درجة حرارة نهارية
ليلية قوي .وكشف الرصد الفضائي
المكرس للكوكب بمنطقة أ
الشعة
تحت الحمراء عن تعديل للفيض
الحراري ،حيث يدور كانساري
 55حول نجمه .ويكشف المنحنى
الطوري المداري عن بقعة ساخنة
متموضعة عند  12±41درجة شرق
النقطة النجمية الثانوية (النقطة التي
يكون عندها الضوء المصطدم من
النجم عمودي على سطح الكوكب).
كما قام الباحثون ببناء درجة حرارة
سطوع الجانب النهاري للكوكب من
المنحنى الطوري المداري ،الذي
بلغ حوالي  1,300كلفن أكثر سخونة
( 270±2700كلفن) ،وهو ما يشير
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

إلى إعادة توزيع حراري غير كافية من
الجانب النهاري إلى الجانب الليلي.
الترصد ّإما مع غلف جوي
ويتسق ُّ
سميك بصريًّا مع إعادة تدوير حرارية
تقتصر على الجانب الكوكبي النهاري،
أو كوكب خال من الغلف الجوي مع
تدفق منخفض اللزوجة للصهارة عند
السطح .وفي الحالتين ،يجب وجود
حاليا
مصدر إضافي غير معروفأ ًّ
الشعة تحت
للحرارة؛ لتفسير انبعاث
الحمراء المرصود.
A map of the large day–night
temperature gradient of a
super-Earth exoplanet
B Demory et al
doi: 10.1038/nature17169

وذلك من أجل الوصول إلى فهم
أفضل .يكشف هذا أ
الداء عن سبب
فشل طرق التحسين التقليدية
بالقرب من حد السرعة الكمية (وهي
أقصر فترة عملية باعتماد َ
أمثل).
وقد تستفيد فئات أوسع لمسائل
التحسين بالفيزياء الكمية ،وما وراءها
من تحليل لسترتيجيات مسطحات
الم َو َّجه.
التحسين ،والحل ُ
Exploring the quantum
speed limit with
computer games
J Sørensen et al
doi: 10.1038/nature17620

تطور

ذكاء اصطناعي

استكشاف حد
السرعة الك َِّم َّية
يقوم البشر بحل مسائل التعقيد
الكمبيوتري الهائل بواسطة
استراتيجيات التشكيل الحدسي
البسيط الموجهة منخفضة أ
البعاد.
َّ
ويُ َع ّد العلم الذي يضطلع به الهواة
من المواطنين طريقة لستغلل تلك
القدرة في تقديم مسائل البحث
العلمي لغير الخبراء .و"تطبيق عناصر
نموذجية ِلل َِعب لعبة" هو وسيلة
فعالة ،تمكِّن العلماء الهواة من توفير
حلول لمسائل البحث .استخدم ِعلم
الهواة ألعاب  ،Folditو،EteRNA4
و EyeWireبنجاح؛ لدراسة الط َّّي
البروتيني ،وط َّي الحمض النووي
الريبي ،ورسم خرائط الخلية
العصبية ،ولكن حتى آ
الن لم يتم

"تطبيق عناصر نموذجية ِلل َِعب لعبة"
على مسائل الفيزياء الكمية .ويتم
استعراض ألعاب كمية ،وهي منصة
تحول مسائل
موصولة إ
بالنترنتِّ ،
الفيزياء الكمية إلى ألعاب في أفضل
شكل .وقد تبين أن اللعبين البشريين
قادرون على إيجاد حلول لمسائل
مصاحبة لمهام الحوسبة
عسيرة
ِ
الكمية .ونجح اللعبون حين فشل
التحسين العددي وحده ،وساعد
تحليل حلولهم على فهم مسألة
الستغلل أ
المثل لطبيعة أكثر عمقًا.
وباستخدام استرتيجيات اللعبين،
موج َهة
تم تطوير طريقة تحسين َّ
منخفضة العوامل ،تتفوق بكفاءة
على أبرز الطرق العددية المقررة.
المصاحب
ويزداد التعقيد العددي
ِ
زمنيا لفترات
المحسنة ًّ
للحلول أ َّ
الَق َْصر .كما تم إنتاج أداء
العملية
منخفض أ
البعاد للمسطح التحسيني،

الخلوي ،يتخلل ما بين الحلقتين
ّ
الخلويتين  ،4و ،6والحلزونات
خارج
ْ
الغشائية  ،1و ،6و ،10و.11
عبر
ّ
اغيا
ر
ف
المتفارغ
الموقع
إشغال
يعوق
ًّ
المركزي ،ما
الربيطة من الموقع
ّ
فكّ َّ
يفسر عمل (إس)-سيتالوبرام كربيطة
ّ
آلية
الب َنى ّ
متفارغة .وتحدد هذه ِ
الوظيفة المضادة للكتئاب في ناقل
أولية
وتقدم
السيروتونينِّ ،
مخططات ّ
للتصميم المستقبلي أ
للدوية.
ّ
Structure and mechanism
of the human serotonin
transporter
J Coleman et al
doi: 10.1038/nature17629

وصف إنسان H.
floresienses
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أحياء خلوية

وآلية عمل ناقل
ِبنْ َية
ّ
البشري
السيروتونين
ّ
يقطع ناقل السيروتونين ()SERT
سيروتونيني المفعول من
التأشير
ّ
الم ْع َت ِمد على
السترداد
خلل
ُ
العصبي
للناقل
ايد
ر
والكلو
الصوديوم
ّ
عتبر
إلى الخليا قبل
المشبكية .أ يُ َ
ّ
للدوية
ناقل السيروتونين هدفًا

المضادة للكتئاب والمحفِّزة
للمعنويّات ،التي تمنع السترداد،
ُ
نسجل
وتطيل تأشير الناقل
العصبيّ .
أّ
بالشعة
هنا اكتشاف ِب َنى بلوريّة
البشري
السينية من ناقل السيروتونين
ّ
ّ
بدقّة  3.15أنجستروم ،مربوطة
بمضادات الكتئاب (إس)-سيتالوبرام
 ،)S(-citalopramأو الباروكسيتين
 .Paroxetineتوصد مضادات
الكتئاب ناقل السيروتونين في هيئة
مفتوحة للخارج بإيداعه في موقع
المركزي الواقع بين الحلزونات
الربط
ّ
الغشائية  ،1و ،3و ،6و ،8و،10
عبر
ّ
مانعةً مباشر ًة ربط السيروتونين.
َارغ في
نحدد مكان
كذلك ِّ
موقع ُم َتف ٍ
ٍ
المركّب ،يقع في طرف الدهليز خارج

أثار إنسان Homo floresiensis
ً
علميا.
واسعا،
اهتماما ً
ً
وجدل ًّ
بدائي من أشباه البشر،
وهو نو ٌع
ّ
ا ْك ُت ِش َف في رواسب من أواخر عصر
البليستوسين في ليانج بوا (فلوريس،
إندونيسيا)ِ .ومن أهم أسباب الجدل
الدائر حول هذا الكائن أن الرواسب
احتوت بقايا ،H. floresiensis
واحتوت معه على أدوات حجريّة
وبقايا حيوانات متوطّنة ،يرجع
تاريخها إلى ما بين  95و 12ألف سنة
شمسية .وتشير هذه التواريخ إلى
ّ
النسان ّ
حيا ،حتى بعد
أن هذا إ
ظل ًّ
النسان الحديث إلى أستراليا
وصول إ
ونسجل هنا
سنة.
50,000
بحوالي
ّ
اكتشاف أدلّة من تصنيف طبقات
أ
تأريخية جديدة في
الرض ،وأخرى
ّ
ليانج بوا ،تدحض تواريخ الطراز
النموذجي إلنسان H. floresiensis
ّ
( )LB1التي سبق الستدلل عليها،
والتي هي  18ألف سنة قبل الوقت
المشع
الحاضر بقياس الكربون
ّ
المعاير ،وتدحض تاريخ الظهور
أ
الخير لهذا النوع قبل حوالي  ،17أو
 ،13أو  11ألف سنة بقياس الكربون
المشع المعايرً .
وبدل من هذا ..فإن
ّ
العظمي إلنسان فلوريس
بقايا الهيكل
ّ
والرواسب الحاوية لها يرجع تاريخها
إلى ما بين  100و 60ألف سنة مضت،
بينما يتراوح تاريخ بعض أ
الدوات
الحجريّة المنسوبة إلى هذا النوع
بين  190ألف ،و 50ألف سنة مضت.
دائرا حول ما إذا كان
وما يزال الجدل ً
ّ
حيا بعد
ظل
H.
إنسان floresiensis
ًّ
 50ألف سنة ،أم انقرض؛ ما يطرح
بالنسان الحديث في
احتمال لقائه إ
منطقة فلوريس ،أو بأشباه البشر
الطبعة العربية |
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آ
الخرين المنتشرين في جنوب
شرق آسيا ،مثل إنسان الدنيسوفا
.Denisovans
Revised stratigraphy and
chronology for Homo
floresiensis at Liang
Bua in Indonesia
T Sutikna et al
doi: 10.1038/nature17179
علم المناخ

تحسن طقس أمريكا،
ُّ
متوقع له
وتدهـور
َّ
ُ
المناخية،
التغيرات
ّ
للعيان ّ
بينما تَ ْظ َهر َ
تتغير نُظُم الطقس في الوليات
ّ
المتحدة من حيث أ
النماط التي تتباين
فيما بين المناطق والفصول .وعاد ًة
ما تُق َِّد ُر بحوث علم المناخ هذه
التغيرات بدراسة مؤشرات الطقس ـ
ّ
وهطْل المطر ـ منفرد ًة على
كالحرارةَ ،
متوسطات ِق َيم هذه
ِحدة ،وتحديد ّ
المكانية.
المساحة
المؤشرات في كل
ّ
ونتيجةً لذلك ..ل يُ ْع َر ُف الكثير عن
لتغيرات الطقس
تعرض السكّان ّ
ّ
التغيرات،
لهذه
ومعايشة الناس
ّ
معا .نذكر
وتقييمهم لها مجتمعة ً
هنا أن أحوال الطقس التي عايشتها
الغالبية العظمى من سكّان الوليات
ّ
تحسنت منذ عام ،1974
المتحدة قد ّ
حتى عام  .2013ومن خلل استخدامنا
لسابق أ
البحاث عن تأثير الطقس
المحلي لتكوين
ّاني
على ّ
ّ
النمو السك ّ
عامة
لدى
الطقس
لتفضيلت
مؤشر
ّ
أ ّ
المريكيين
الناس ،وجدنا أن  %80من
تمر بأحوال
يقطنون في مقاطعات ّ
طقس ألطف مما كانت عليه قبل أربعة
عقود .وحاليا يعيش ّكل أ
المريكيين
ًّ
ً
اعتدال مما
تقريبا فصول شتاء أكثر
ً
قابل فصول
يُف َِّضلون عادةً ،ولم تُ ِ
َ
صيف
الشتاء المعتدلة هذه
فصول ٍ
سلبية،
أخرى
ات
تغير
مزعجةً  ،أو ّ
ّ
أي ّ
المناخية
ات
ر
التغي
ّ
بَ ْي َد أن نماذج ّ
تتوقّع أن هذا الوضع مؤقّت ،حيث
سوف تصير فصول الصيف في
الوليات المتحدة ـ في نهاية المطاف
ـ أدفأ من فصول الشتاء .ومع توقُّع
استمرار انبعاثات غاز الدفيئة دون
الم َم ِّثل 8.5
انقطاع (مسار التركيز ُ
Representative Concentration
 ،)Pathwayفإننا نُق َِّدر أن  %88من
أ
يمرون في نهاية
ّ
عامة المريكيين سوف ُّ
ً
بطقس ّ
تفضيل لديهم من
أقل
القرن
ٍ
الطقس في الماضي القريب .ولهذه
العامة لمشكلة
النتائج آثارها على َف ْهم ّ
المناخية ،ال َف ْهم الذي تشكِّله
التغيرات
ّ
المحلي.
الطقس
مع
اتهم
ر
جز ًّئيا خب
ّ
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ورغم أن أنماط الطقس في العقود
الخيرة لم تكن حافزا كافيا أ
أ
للمريكيين
ً ً
للتغيرات
باستجابة
للمطالبة
ٍ
سياسية ّ
ّ
العام قد
الهتمام
أن
إل
ة،
المناخي
ّ
ّ
بمجرد أن تصير خبرات الناس
يتزايد ّ
المناخية
اليومية مع آثار التغيرات
ّ
ّ
ّ
أقل لطفًا.
Recent improvement and
projected worsening of
weather in the United States
P Egan et al
doi: 10.1038/nature17441
الشكل أسفله | حاصل مؤشر تفضيالت
الطقس  WPIحسب المقاطعة1974 ،
–  .2013نتجت أ ،ـ متوسط حاصل مؤشر
تفضيلت الطقس ـ باستخدام حسابات
من المعادلة ( )1بقيم متوسطة لمؤشرات
أ
عاما .ونتجت ب ،ـ التغير
الطقس لربعين ً
المكافئ في مؤشر تفضيلت الطقس لمعدل
السكاني ّ
لكل َعقْد ـ من تراجع ّكل
النمو
ّ
ّ

مقاطعة على حدة في مؤشر تفضيلت
تبين
الطقس
ّ
السنوي على العام ،كما َّ
في الجدول .1
فلك

ثقب أسود ..كتلته 17
مليار كتلة شمسية
يُعتقد أن تراكم المادة على ثقوب
سوداء هائلة مصاحبة يدعم
الكوازارات؛ كما يشير الكشف عن
كوازارات مرتفعة السطوع ذات
الحمر أ
الحيود أ
العلى من  z = 6إلى
أن الثقوب السوداء التي تصل إلى
 10مليارات كتلة شمسية موجودة
بالفعل منذ  13مليار عام .وتم
العثور على اثنتين من السللت
"الساكنة" المحتملة الحالية لتلك
التجمعات الخاصة بالثقوب السوداء
بالمجرتين  ،NGC 3842و
"النشطة"
ّ

أ

مجرة
 NGC 4889عند مراكز حشود ّ
معا المنطقة
ليو وكوما ،التي تشكل ً
الب ْن َية
وهو
العظيم،
المركزية للجدار
ِ
أ
للمجرات .ومع ذلك..
المحلية الكبر أ ّ
فإن الكوازارات الكثر سطو ًعا ليست
حكرا على مثل تلك المناطق مرتفعة
ً
الكثافة للكون المبكر؛ حيث لم يتم
اكتشاف الثقوب السوداء الساكنة
التي لها مثل تلك الكتلة المرتفعة
خارج الحشود الحديثة حتى آ
الن.
ويتم استعراض ترصد لتوزيع السرعة
بالمجرة  ،NGC 1600وهي
النجمية
ّ
مجرة إهليلجية معزولة بالقرب من
مركز مجموعة مجرية على مسافة 64
ميجا فرسخ نجمي من أ
الرض .وقام
الباحثون باستخدام نماذج تراكم
مداري؛ لتحديد أن الثقب أ
السود عند
مركز  NGC 1600يمتلك كتلة تبلغ 17
مليار كتلة شمسية .وقد اتضح أن
التوزيع المكاني للنجوم بالقرب من
مركز  NGC 1600واسع النتشار إلى
حد ما .كما اكتشف أن منطقة الكثافة
المجرات
النجمية المستنفدة بأنوية
ّ
الهليلجية الصخمة تمتد على نصف
إ
القطر نفسه الخاص بالكرة التجاذبية
لتأثير الثقوب السوداء المركزية ،وتم
تفسير ذلك باعتباره بصمة ديناميكية
للثقوب السوداء.
A 17-billion-solar-mass
black hole in a group galaxy
with a diffuse core
J Thomas et al
doi: 10.1038/nature17197
أحياء جزيئية

أﻗﻞ ﻣﻦ 0.50-
 -0.50ﺣﺘﻰ 0
 0ﺣﺘﻰ 0.50
 0.50ﺣﺘﻰ 1
 1ﺣﺘﻰ 1.50
ب

أﻗﻞ ﻣﻦ 0.10-
 -0.10ﺣﺘﻰ -0.05
 -0.05ﺣﺘﻰ 0

 0ﺣﺘﻰ 0.05
 0.05ﺣﺘﻰ 0.10
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 0.10
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

 1.50ﺣﺘﻰ 2
 2ﺣﺘﻰ 2.50
 2.50ﺣﺘﻰ 3
 3ﺣﺘﻰ 3.50
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 3.50

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

ضبط الوقت الخلوي
وتَ َوازُ ن الطاقة
تمثل الساعات البيولوجية ً
عامل
مهما في بيولوجيا أغلب الكائنات
ًّ
تنسق السلوك
حقيقية
ّ
النواة ،حيث ّ
ووظائف أ
العضاء؛ لتتناغم مع
البيئية لليل والنهار ،من
الدورة ّ
خلل شبكات معقّدة من الجينات
المنضبطة بالساعة ،بَ ْي َد أنه توجد
معرفية كبيرة بين التعبير
فجوة
الجيني ّ ،آ
والليات الكيماوية الحيويّة
ّ
التي تنظم عمل الساعة البيولوجية.
وقد تم تسجيل اكتشاف إيقاعات
يومية للساعة البيولوجية في التركيز
ّ
الخلوي أليونات المغنسيوم
داخل
ّ
 ،[Mg2+]iالتي تقوم بدور تحديد
أ
ساسية للساعة في ٍكل
الخصائص ال ّ
من الخ ّ
ولطحلب
الخلوي للإنسان،
ط
ّ
ٍ
الخلية ،تبا َعدا عن بعضهما
وحيد
ّ
سنة
مليار
من
أكثر
قبل
البعض
ٍ
الجوهري
مضت .وبالنظر إلى الدور
ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

مساعد
كعامل
أليونات المغنسيوم
ٍ
ٍ
ألدينوسين ثلثي الفوسفات ،ATP
الوظيفي لتذبذبات أيونات
فإن الناتج
ّ
الديناميكي
التنظيم
هو
المغنسيوم
ّ
الخلية على مدار
إلنفاق الطاقة
ّ
ومن ناحية آ
ال ّلية،
اليومية.
الدورة
ّ
اليقاعات توفّر رد فعل
نَ ِجد أن هذه إ
أ
يقاعي
ثنائي الجانب ،يربط اليض إ
ال ّ
ّ
الجيني المنضبط بالساعة.
بالتعبير
ّ
وبإمكان التنظيم الشامل لتقلّب ثلثي
فوسفات النيوكليوتيد ـ عن طريق
الخلوي ـ
توافر المغنسيوم داخل
ّ
الخلية
إنزيمات
التأثير على عديد من
ّ
التي تتجاوز الستمائة المعتمدة
على أدينوسين ثلثي الفوسفات-
المغنسيوم  ،MgATPوعلى ّكل
أ
النظمة الخلويّة التي يصير فيها
ثلثي
التحلل
المائي لنيوكليوسيد ّ
ّ
الفوسفات-المغنسيوم MgNTP
للم َع َّدل .والحقيقة أننا وجدنا
مقي ًدا ُ
َّ
أن تحكّم الساعة البيولوجية في
عملية الترجمة بواسطة mTOR8
يُ َنظَّم من خلل تذبذبات أيونات
المغنسيوم .لقد أصبح ضروريًّا
البيولوجية
العمليات
أي
تحديد ّ
ّ
ّ
ضافية يخضع لهذه الصورة من
إ
ال ّ
الحية
الكائنات
خليا
في
التنظيم
ّ
عديدة الخليا ،مثل النباتات،
الصحة والمرض.
والبشر ،في سياق
ّ
Daily magnesium fluxes
regulate cellular timekeeping
and energy balance
K Feeney et al
doi: 10.1038/nature17407
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غالف عدد  28إبريل 2016

بعض من ملخصات األبحاث المنشورة فى
عدد  28إبريل من َد ْو ِر ّية " "Natureالدولية.

علم المناعة

اكتساب صفات
مناعية بتطبيع البيئة
عامل ـ بشكل كبير
َش َّكلَت فئر ُ
الم ِ
ان َ
ـ معرفتنا الحالية بالمناعة بشكل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جزئي ،ألنها داخلية الستيلد،
جينيا ،ويمكن معالجتها
ومتجانسة ًّ
جينيا ،وتتيح إجراء التحليلت
ًّ
الحركية أ
للنسجة منذ بداية المرض،
ّ
كما تسمح باستخدام نماذج ط َِّي َعة
من أ
المراض .وعلى الرغم من
نسبيا غير
أن التجارب الختزالية ًّ
أخلقيا في البشر،
تقنيا أو
ًّ
ممكنة ًّ
إل أن هناك مخاوف متزايدة ِمن
جوانب
عامل
عكس فئر ُ
الم ِ
ّأل تَ ِ
ان َ
َ
مماثلة للجهاز المناعي في البشر؛
ما قد يتسبب في فشل الخروج
أ
عامل إلى
الم ِ
بعلجات للمراض ِمن َ
عامل
الم ِ
أَ ِس َّرة العلج .تعيش فئران َ
في منشآت نظيفة حاجزة خالية من
الم ْم ِرضات النوعية ( .)SPFوتوضح
ُ
هذه الورقة البحثية أن لمزارع فئران
آثارا عميقة على الجهاز
التجارب ً
تنتج
البيئية
ات
ر
التغي
وأن
المناعي،
ِ
مناعيا
ا
جهاز
تملك
ان
ر
الفئ
فئة من
ً
ًّ
أقرب إلى الجهاز المناعي للإ نسان
البالغ .وتفتقر فئران المعامل ـ
النسان حديث الولدة،
مثلها مثل إ
ل البالغ ـ إلى الخليا المتمايزة،
وخليا الذاكرة التائية المنتشرة في
أ
الغشية المخاطية .وقد كانت هذه
المجموعات من الخليا موجودة في
تجمعات فئران الحقول البرية ،وفي
فئر ُّان المتاجر أ
الليفة ،في بيئات
ميكروبية مختلفة .وقد َد َخلت هذه
الخليا إلى فئران المعامل ،بعد
تسكينها مع فئران المتاجر أ
الليفة،
مما يشير إلى أن البيئة شاركت في
ظهور هذه الخليا .وقد أَثَّر تعديل
ظروف معيشة الفئران بشدة في
التركيب الخلوي أ
للجهزة المناعية
والتكيفية ،وهو ما نتجت
المتأصلة
ُّ
عنه تغيرات عالمية في التعبير
الجيني لخليا الدم إلى أنماط أقرب
شب ًها بالبصمات المناعية للإ نسان
وتملك
البالغ ،ل حديث الولدةِ ،
معدلة للعدوى ،وتؤثر على
مقاومة َّ
َ
تمايز الخليا التائية عند استجابتها
لعدوى فيروسية جديدة .وتسلِّط
هذه البيانات الضوء على آثار
البيئة على الحالة المناعية القاعدية
والستجابة للعدوى ،وتشير إلى
أن استرجاع التعرض الفسيولوجي
للميكروبات في فئران المعامل
يقدم أدا ًة مفيدة في نمذجة
قد ّ
الحوادث المناعية في الكائنات الحية
النسان.
الطليقة ،ومن ضمنها إ
Normalizing the environment
recapitulates adult
human immune traits
in laboratory mice
L Beura et al
doi: 10.1038/nature17655

علم األعصاب

لدالالت
خراﺋط ِ
األلفاظ بقشرة المخ
يتم ّثل معنى اللغة في مناطق من
عموما باسم
القشرة
المخية ،تُ ْع َرف ً
ّ
"النظام الدللي" ،إل أنه لم تُ ْر َسم
بعد أي خرائط شاملة لهذا النظام،
كما ل تُ ْع َرف النتقائية الدللية
ألغلب مناطق القشرة .ويرسم
الباحثون في هذه الورقة خريطة
للنتقائية الدللية في القشرة المخية
ّ
باستخدام النمذجة بـ"الفوكسل"
لبيانات التصوير بالرنين المغناطيسي
الوظيفي " ،"fMRIالتي ُج ِم َع ْت أثناء
استماع أ
الفراد موضوع التجربة إلى
ساعات من القصص المروية .وقد
تَ َب َّين أن النظام الدللي ينتظم في
أنماط معقدة ،تبدو متطابقة في
جميع أ
الفراد .وبعد ذلك ..استخدم
جديدا؛ لرسم
نموذجا ُم َول ًَّدا
الباحثون
ً
ً
أطلس دللي مفصل .وتشير النتائج
إلى أن أغلب المناطق الواقعة داخل
النظام الدللي تمثل معلومات
عن نطاقات دللية محددة ،أو عن
مجموعات من المفاهيم المرتبطة.
ويظهر أ
الطلس النطاقات المم َّثلَةَ في
ُ ِ
كل منطقة .وتكشف هذه الدراسة أن
الم َد َارة بالبيانات ـ المألوفة
الوسائل ُ
في دراسات تشريح الجهاز العصبي،
النسان ـ
والتصال الوظيفي في إ
تقَدم وسيلة قوية وفعالة لرسم
خرائط للتمثيل الوظيفي في المخ.
Natural speech reveals
the semantic maps
that tile human
cerebral cortex
A Huth et al
doi: 10.1038/nature17637
الفيزياء الكمية

تنافس التفاعالت
ُ
في شبكية بصرية
يمكن اكتساب نظرة ثاقبة للظواهر
المعقدة بالمادة الكمية من محاكاة
التجارب مع الذَّ ّرات فائقة البرودة،

وعلى وجه الخصوص في الحالت
التي يشكِّل فيها التمييز النظري
تحديًا .وعلى الرغم من أن تلك
التجارب يمكن إجراؤها فقط في حالة
التفاعلت الرتطامية قصيرة المدى؛
فإن التأثيرات الضطرابية المرصودة
والخاصة بالتفاعلت طويلة المدى
تكون ضعيفة للغاية؛ للوصول إلى
توصل
أطوار كمية جديدة .وقد َّ
الباحثون ـ من خلل التجارب ـ إلى
نموذج شبيكة بوزونية ،لها تفاعلت
تنافسية قصيرة وطويلة المدى،
كما رصدوا ظهور أربعة أطوار كمية
منفصلة ،وهي مائع فائق ،وصلب
فائق ،وعازل ُ"موت"  ،Mottوموجة
كثافة شحنية .وتقوم المنظومة
على غاز ك َِّمي ذ َِّري محبوس بداخل
شبيكة بصرية بداخل فجوة بصرية
عالية الدقة ،وتتم السيطرة على قوة
التفاعلت قصيرة المدى في الموقع
بواسطة عمق الشبيكة البصرية.
ويتم اعتراض جهد التفاعل طويل ـ
ل نهائي ـ المدى بواسطة نسق فراغي
للفجوة ،كما تتم السيطرة عليه
بطريقة مستقلة بواسطة ضبط رنين
الفجوة .وعند َس ْبر التحول الط َّْوري
بين عازل ُ"موت" ،وموجة الكثافة
ُوحظ وجود
الشحنية بالزمن الفعلي ،ل ِ
سلوك مميز للتحول الطوري من
الرتبة أ
الولى .وقد أتاحت قياسات
أ
الباحثين نظام محاكاة كمية للنظمة
متعددة أ
الجسام ،حيث يتم
التحديد الفيزيائي بواسطة التنافس
المعقّد بين نوعين مختلفين من
التفاعلت ،وحركة النقطة الصفرية
الخاصة بالجسيمات.
Quantum phases from
competing short- and
long-range interactions
in an optical lattice
R Landig et al
doi: 10.1038/nature17409
الشكل أسفله | رسم توضيحي
للمخطط التجریبي الذي یحقق نموذج
شبکة تفاعالت بالموقع ،وتفاعالت غير
متناهية المدى .على اليسار ،حزمة من
النظمة ثنائية أ
أ
البعاد على طول المحور
(ص) ،تم تحميلها إلى شبيكة بصرية
ص

ع
س

Ul
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t
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البعاد أ
ثنائية أ
(السهم الحمراء) بين
مرآتين (معروضتين بالرمادي) .تستحث
الفجوة التفاعلت الذرية-الذرية على
المدى اللمتناهي .على اليمين ،رسم
توضيحي لمقاييس الطاقة التنافسية:
النفق  ،tالتفاعلت بالموقع US
والتفاعلت طويلة المدى .U1
علم البيئة

تفاعل النيتروجين
في الحدود البحرية
أساسية
عتبر أكسيدات النيتروجين
ّ
تُ َ
في تكوين الهباء الجوي الثانوي،
وتكوين المؤكسدات الجويّة ـ مثل
أ
وجذر الهيدروكسيل ـ
الوزونِ ،
التي تتحكم في سعة التنظيف
الذاتي للغلف الجوي .وبشكل
تقليدي ،اع ُتبر حمض النيتريك خزانًا
ّ
مستديما ألكسيدات النيتروجين؛
ً
لكونه ناتج أكسدة أساسي ألكسيدات
النيتروجين ،إل أن الدراسات
النموذجية تتوقّع وجود ِن َسب من
حمض النيتريك إلى أكسيدات
النيتروجين في التروبوسفير أعلى
ملحظ .وقد طُرح احتمال
مما هو َ
حدوث عملية "إعادة أكسدة
للنيتروجين" renoxification؛
تعيد تدوير حمض النيتريك إلى
أكسيدات النيتروجين؛ للتوفيق بين
الملحظات والدراسات النموذجية،
إل أن آ
الليات المسؤولة عن هذه
ويقدم
العملية ما تزال غير معروفةِّ .
الباحثون في هذه الورقة بيانات ـ
َج َم َع ْتها حملة قياس بطائرة َح َّلقَت
فوق شمال المحيط أ
الطلنطي ـ
أ
تستعرض مجموعة من الدلة على
حدوث إعادة التدوير السريعة
لحمض النيتريك إلى حمض النيتروز
وأكسيدات النيتروجين في طبقة
الحدود البحرية النظيفة ،عن طريق
مية.
التحلل الضوئي للنيترات ُ
الج َس ْي َّ
أيضا الختبارات المعملية
وتكشف ً
ِ
عن التحلل الضوئي للنيترات
مية المجموعة على مرشحات
ُ
الج َس ْي َّ
بمعدل أكثر من قيمتين أُ ِّس َّي َتين أعلى
من التحلل الضوئي لحمض النيتريك
الغازي ،حيث حمض النيتروز هو
الناتج الرئيس .وتشير حسابات
نموذج المربعات المبنية على
آ
اللية الكيميائية الرئيسة أن التحلل
مية يحفظ
الضوئي للنيترات ُ
الج َس ْي َّ
الملحظةَ لحمض
أساسا المستويات
َ
ً
النيتروز وأكسيدات النيتروجين في
وقت الزوال تحت الظروف العادية
لطبقة الحدود البحرية .وبالنظر إلى
أن المحيطات تشغل أكثر من  70في
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المئة من مساحة أ
الرض ،فنحن نشير
إلى أن التحلل الضوئي للنيترات
أساسيا
مصدرا
مية قد يكون
ُ
ً
ًّ
الج َس ْي َّ
ألكسيد النيتروجين في التروبوسفير.
وإعادة تدوير أكسيدات النيتروجين
في المناطق النائية من المحيطات
مع أدنى قدر من النبعاثات
المباشرة ألكسيد النيتروجين قد تزيد
تكوين المؤكسدات في التروبوسفير،
وتكوين الهباء الجوي الثانوي على
مستوى العالم.
Rapid cycling of reactive
nitrogen in the marine
boundary layer
C Ye et al
doi: 10.1038/nature17195
علوم بحار

البحرية تقود
العوالق
ّ
تصدير الكربون
مضخة الكربون البيولوجية هي
يتحول بها ثاني أكسيد
العملية التي َّ
الكربون إلى كربون عضوي عن
طريق البناء الضوئي ،ثم يُ َص َّدر من
خلل الجسيمات الغارقة ،ويتراكم
أخيرا في أعماق المحيط .وبينما
ً
ترتبط شدة المضخة بتركيب مجتمع
العوالق البحرية ،تبقى ِب ْن َيةُ النظام
البيئي التي تقود هذه العملية
مجهولةً  .وهنا نستخدم بيانات
بيئية ووراء جينوميةُ ،ج ِم َعت خلل
حملة "تارا"  Taraالستكشافية في
المحيطات؛ لزيادة معرفتنا بتصدير
الكربون في المحيطات الفقيرة.
نتبين أن مجتمعات معينة من
نوهنا َّ
العوالق من أقاصي الكلوروفيل في
السطح أ
والعماق لها صلةٌ بتصدير
مترا ،وتكشف
الكربون على عمق ً 150
عن أصناف غير متوق ََّعة ،مثل
الشعاعيات  ،Radiolariaوالطفيليات
ذوات التجاويف ،alveolate
إضافةً إلى بكتيريا Synechococcus
وعاثياتها ،وهي السللت أ
القوى
صلةً بتصدير الكربون في المحيطات
الستوائية الفقيرة ،الناضبة من
شبه
ّ
الغذائية .وإضافة إلى ذلك..
المواد
ّ
نكشف عن أن الوفرة النسبية للقليل
من الجينات البكتيرية والفيروسية
قد تشير إلى وجود جانب كبير من
التباين في تصدير الكربون في
هذه المناطق.
Plankton networks driving
carbon export in the
oligotrophic ocean
L Guidi et al
doi: 10.1038/nature16942
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بعض من ملخصات األبحاث المنشورة فى
عدد  5مايو من َد ْو ِر ّية " "Natureالدولية.

علم المواد

استغالل فشل
تجارب التعلم اآللي
منذ عقود عديدة تخضع المواد
الهجينة ،التي تجمع بين مواد
عضوية وأخرى غير عضوية ـ
مثل أكسيدات المعدن المقولبة
عضويا ،أ
والطر العضوية المعدنية
ًّ
" ،"MOFsوالبيروفسكايت الهاليدي
العضوي ـ للدراسة والبحث .وقد
أُنْ ِت َجت عبر السنوات آلف من المواد
تقريبا على
الجديدة ،التي تحتوي
ً
كل المعادن الموجودة بالجدول
الدوري .ومع ذلك ..فإن تكوين
تلك المركّبات غير مفهوم بالكامل،
كما يعتمد إنتاج وتطوير المزيد من
المركّبات الجديدة بشكل أساسي
على التجارب الستكشافية .وتوفِّر
تقنيات المحاكاة والمقاربات البيانية
ـ التي يتم الترويج لها من خلل
جهود معينة ،كمبادرة جينوم المواد
نهجا ً
بديل للطريقة التي تعتمد
ـ ً
على المحاولة والخطأ .وتعتمد
الطريقة الجديدة في الحصول
على المواد على ثلث استراتيجيات
رئيسة ،هي :المحاكاة القائمة
على التنبؤ بالخواص الفيزيائية
(حركة الشحنة ،والخواص الفولتية
الضوئية ،والسعة المتزازية للغاز،
أو إقحام الليثيوم أ
واليون على
سبيل المثال)؛ لتحديد المرشحين
كأهداف واعدة للجهود التوليفية؛
الب ْن َية الخصائصية من
وتحديد علقة ِ
أ
الجسام الكبيرة للبيانات التجريبية،
من خلل التكامل مع المواد ذات
النتاجية المرتفعة ،وأدوات القياس؛
إ
والتجميع بنا ًء على الهياكل البلورية
المتشابهة (تصنيف ِب ْن َية الزيوليت،
أو خواص المتزاز الغازي ،على
سبيل المثال) .ويستخدم النهج

البديل الذي يستعرضه الباحثون
في هذه الورقة خوارزميات تعلُّم
آلي متمرسة على البيانات التفاعلية؛
للتنبؤ بمخرجات التفاعل ل َت َبلُّر
ولثبات
قالب
سيلينيت الفاناديوم .إ
ِ
صحة المبدأ ،استخدم الباحثون
معلومات عن التفاعلت "المعتمة"
ـ التوليفات الحرارية المائية الفاشلة
ـ التي تم تجميعها من الملحظات
المختبرية أ
الرشيفية من مختبرهم،
وقاموا بإضافة توصيفات خواص
فيزيائية كيميائية للدفتر أ
الساسي
الخاص بالمعلومات ،باستخدام
تقنيات المعلومات الكيميائية ،ثم
قاموا باستخدام البيانات الناتجة؛
لتدريب نموذج التعلم آ
اللي للتنبؤ
بنجاح التفاعل .وبإجراء تجارب توليف
حراري مائي باستخدام ل َِب َنات بناء
مختبرة
عضوية تجارية متاحة وغير َ
تفوق نموذج الباحثين
من قبل ،آ َّ
اللي على الستراتيجيات
للتعليم
البشرية التقليدية ،وقام بالتنبؤ
بشكل ناجح بالظروف الملئمة لتكوين
منتج غير عضوي ُمقَولَب عضويًّا
بمعدل نجاح  89في المئة .ويكشف
تحويل نموذج التعلم آ
اللي عن
فرضيات جديدة فيما يتعلق بشروط
تكوين ناجح لمن َتج.
Machine-learning-assisted
materials discovery using
failed experiments
P Raccuglia et al
doi: 10.1038/nature17439
أحياء مجهرية

تطوير سموم بكتيريا؛
لمكافحة الحشرات
تُستخدم سموم دلتا الداخلية
لبكتيريا Bacillus thuriniensis
بكثافة كبروتينات مبيدة للحشرات
اثيا ،التي
في المحاصيل
َّ
المعدلة ور ًّ
تقدم منافع زراعية واقتصادية
ِّ
يهدد تطور مناعة
لكن ِّ
وبيئيةْ ،
الحشرات لسموم بي تي فعالية
هذه السموم على المدى الطويل.
وقد ط ََّور الباحثون في هذه الورقة
سموم بي تي ،مدعومة بالعاثيات،
تطور سريعة
التي تخضع لمنظومة ُّ
تضم تفاعلت بروتينية .وقد أنتج
الباحثون صورة مختلفة من سم
بي تي ،المسمى ( ،)Cry1Acيمكنها
الرتباط ُبم ْس َتق ِْبل شبيه الكادهيرين
في آ
الفة الحشريّة ،Trichoplusia ni
نظرا إلى عدم ارتباطه بالنوع البري
ً
من السم .وتتميز الصورة الجديدة
من السم بدرجة ارتباط عالية (ثابت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

التفكك  10-41=Kdنانو مولر) ،كما أنها
تقتل الخليا الحشريّة التي ل تتأثر
بالنوع البري من السم ،وتقضي على
آفة  Trichoplusia niبقوة تصل إلى
ـ 335ضعفًا .وتؤكد النتائج أن تطوير
لمستقبلت
سموم بي تي جديدة
ِ
الخليا الحشرية يمكنه التغلب على
مقاومة الحشرات للسموم ،ومنح قوة
تقارب قوة النوع البري من سم
فاتكة ِ
المقاومة.
غير
ات
ر
الحش
ضد
بي تي
ِ
Continuous evolution of
Bacillus thuringiensis toxins
overcomes insect resistance
A Badran et al
doi: 10.1038/nature17938
وراثة

غايرات جينية ترتبط
ُم ِ
بأمراض معقدة
حددت دراسات الرتباط على مستوى
غايرات
الجينوم " "GWASعدة ُم ِ
جينية مرتبطة بأمراض معقدة،
ّ
إل أن الطلع على آلياتها يعوقه
نقص المعرفة بكيفية إسهام تلك
الصابة بالمرض .وقد
المغايرات في إ
كان ِمتصورا أن آثار أ
الداء المقرون
َّ ً
الم ّشفِّرة على
ُبمغَ ِايرات الخطر غير ُ
التعبير الجيني هي عامل رئيس في
الم َعقَّدة،
التباين المظهري
للصفات ُ
وسهولة التعرض أ
للمراض .وأوضحت
الدراسات الحديثة في التخلق
المتوالي على مستوى الجينوم ِغ َنى
المغايرات التي حددتها دراسات
ُ
الرتباط على مستوى الجينوم
الم َنظِّمة في
بعناصر الحمض
النووي ُ
ّ
أنواع الخليا ذات الصلة بالمرض.
فالتغيرات
وإضافة إلى ذلك..
ُّ
الخاصة بتعدد أشكال النيوكليوتيدات
المفردة " "SNPفي ربط عوامل النسخ
لها صلة بالتعديلت الموروثة في
مهما
حالة الكروماتين ،وتُعتبر وسيطًا ًّ

المعتمد
في تنظيم التعبير الجيني
ِ
على التتابع .ويصف الباحثون في
هذه الورقة استراتيجية جديدة
للتحليل الوظيفي ألثر أ
الداء المقرون
ات الخطر الجيني في العناصر
ُلمغَ ِاير ِ
الجيني؛ من
التعبير
على
ِّمة
الم َنظ
ُ
ّ
خلل مزج معلومات التخلّق المتوالي
على مستوى الجينوم مع تحرير
المتناظرة القصيرة
جينوم التكرارات
ِ
العنقودية (كريسبر/كاس  )9في
الخليا الجذعية متعددة القدرات.
وقد استطاع الباحثون توليد تجربة
جينيا ،استطاعوا
منضبطة دقيقة ًّ
غاير مرتبط
م
على
من خللها التعرف
ُ ِ
عنصر ينظم
في
بمرض باركنسون
ِ
التعبير عن ألفا-ساينوسلين "،"SNCA
وهو جين رئيس متورط في حدوث
الصابة بمرض باركنسون .وتشير
إ
بياناتنا إلى أن كبح تنظيم "سنكا"
مرتبط باقتران عوامل النسخ المختصة
بالمخ  ،EMX2و .NKX6-1يؤسس
هذا العمل لصيغة تجريبية؛ للربط
وظيفيا بين التباين الجيني ،أ
والنماط
ًّ
الظاهرية ذات الصلة أ
بالمراض.
Parkinson -associated risk
variant in distal enhancer of
α-synuclein modulates target
gene expression
F Soldner et al
doi: 10.1038/nature17939

الستجابة المناعية للخليا التائية
اليبول
البشرية في مرضى فيروس إ
في وقت نقلهم للعلج في "مركز
اليبول" في غينيا ،حتى
علج مرضى إ
خروجهم من المستشفى ،أو وفاتهم.
ومن خلل استخدام قياس التدفُّق
الخلوي متعدد العوامل ،الذي
وضعه "المعمل أ
الوروبي المتنقّل"
تعرف الباحثون على
في المجالَّ ،
بصمة مناعية مميزة في وفيات مرض
اليبول ،حيث تميز مرض
فيروس إ
اليبول المميت بوجود نسبة
فيروس إ
عالية من الخليا التائية ذات كتلة
التمايز  4+و ،)CD4+ - CD8+( 8+التي
تعبر عن الجزيئين المانعين "البروتين
ِّ
المرتبط بالخليا الليمفاوية التائية
السامة"  ،CTLA-4و"بروتين موت
الم َب ْر َمج  ،PD-1اللذين ارتبطا
الخلية ُ
ّ
بارتفاع نسبة المحددات اللتهابية،
وارتفاع الحمل الفيروسي .وعلى
العكس ،فقد أظهر أ
الفراد الناجون
تعبيرا أقل بكثير عن  ،CTLA-4و
ً
 ،PD-1وتميزوا بنسبة منخفضة من
محددات اللتهاب ،رغم تنشيط
بالضافة إلى وجود
الخليا التائية ،إ
استجابة قوية من الخليا التائية
اليبول .وتشير
الخاصة بفيروس إ
النتائج إلى أن سوء انتظام استجابة
ُ
الخليا التائية هو عنصر أساسي في
اليبول.
فسيولوجيا مرض فيروس إ
Unique human immune
signature of Ebola virus
disease in Guinea
P Ruibal et al
doi: 10.1038/nature17949

الوبائي
رغم تزايد جسامة النتشار
ّ
اليبول " "EVDفي
لمرض فيروس إ
غرب أفريقيا ،فما يزال هناك عجز
كبير في معرفتنا بفسيولوجيا المرض،
وبصفة خاصة في معرفتنا بالستجابة
النسان.
المناعية ضد الفيروس في إ
يقيم الباحثون في هذه الورقة
ِّ

فيزياء

علم الفيروسات

بصمة مناعية بشرية
فريدة لمرض اإليبوال

تحول خاص بالساعة
ُّ
النووية للثوريوم
يتم إجراء أكثر قياسات الزمن والتردد
دقةً اليوم باستخدام الساعات

تفوقها
فترض ُّ
الذرية البصرية ،التي يُ َ
على الساعات النووية التي تعمل
عوضا عن
من خلل التحول النوويً ،
النتقال الغلفي الذري .وهناك ط َْور
نووي واحد فقط معروف ،يمكن أن
يُستخدم كساعة نووية باستخدام
التكنولوجيا الحالية المتاحة،
ويُسمى الطور الستثاري المصاوغ
 isomerأ
الول للثوريوم Th229 229
229m
(الذي يُرمز له بـ .) Thيستعرض
الباحثون في هذه الورقة الكشف
المباشر عن هذا الطور النووي،
وهو تأكيد آخر على وجود المصاوغ،
بالضافة إلى إرسائه لقواعد
إ
إجراء دراسات دقيقة لمعاملت
الضمحلل .وبنا ًء على هذا الكشف
المباشر ،فإن الطاقة المصاوغية تقع
بين  ،6.3و  18.3إلكترون فولت ،كما
تبين أن فترة نصف العمر الخاصة
بالـ  229mTh2+تتجاوز  60ثانية .ويبدو
أن هناك معلومات دقيقة أكثر سيتم
قريبا ،ومن شأنها
الحصول عليها ً
أن تمهد الطريق لتطوير معيار
تردد نووي.
Direct detection of the 229Th
nuclear clock transition
L Wense et al
doi: 10.1038/nature17669
الشكل أسفله | مخطط التجربة .مصدر
الـ  233Uمركّب بمقدمة أنبوب RF+
مصد غازي.
 DCالموضوع بخلية توقف ّ
يتم استخلص أيونات ألفا الرتدادية
للـ  229Thمن المصادر المنبعثة ،وذلك
لنتاج النبضة أ
اليونية بمنظومة رباعية
إ
أ
القطاب ،راديوية التردد (.)RFQ
يتم جذب أ
اليونات عند طاقة حركية
منخفضة (للهبوط الناعم) على سطح
كاشف صفيحي مجهري القناة (،)MCP
وذلك بعد التنقية الكتلية للنبضة
أ
اليونية ،بمساعدة فاصل كتلي رباعي
أ
القطاب ( ،)QMSحيث يتم الكشف عن
إشارات التحلل المصاوغي.
ﻣﺼﺪر اﻟـ U

أﻧﺒﻮب  RF+ DCاﻟﻜﻬﺮﺑﻲ

ﻓﺘﺤﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ذات ﻗﻄﺮ ،ﻃﻮﻟﻪ ﻣﻠﱢ ﻴﻤﺘﺮان

ﺣﺎﺋﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮري ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﻓﺬة أﻟﻴﺎف ﺑﺼﺮﻳﺔ

ﻛﺎﺷﻒ ﺻﻔﻴﺤﻲ
ﻣﺠﻬﺮي اﻟﻘﻨﺎة

233

ﻓﻮﻫﺔ ﻻﻓﺎل اﻷﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮت

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﺛﻼﺛﻴﺔ

ﻛﺎﻣﻴﺮا CCD
ﻓﺎﺻﻞ ﻛﺘﻠﻲ
رﺑﺎﻋﻲ اﻷﻗﻄﺎب
 5-10ﻣﻠﱢ ﻲ ﺑﺎر

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

دﻟﻴﻞ أﻳﻮﻧﻲ رﺑﺎﻋﻲ
اﻷﻗﻄﺎب ،رادﻳﻮي
اﻟﺘﺮدد 2-10 ،ﻣﻠﱢ ﻲ ﺑﺎر

ﻣﻠﻒ اﻹﻳﻘﺎف اﻟﻤﺼﺪي،
 40ﻣﻠﱢ ﻲ ﺑﺎر
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SPOTLIGHT ON GUANGZHOU
China’s southern gate to boost
research commercialization

SPOTLIGHT ON

Guangzhou, the capital of Guangdong
Province, is boosting its policy and funding
support for scientific and technological
innovation. Neighbouring Hong Kong and
Macao, the southern gate of China already
ranks among the top in the nation in both
economic and research performance. It has
China’s third highest per capita GDP, thanks
for its growing high-tech industry. Its many
universities and research centres are achieving
consistent growth in research results.
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Through actively encouraging research
commercialization and incubating high-tech
companies, the local government is seeking
to make Guangzhou a hub for scientific and
technological innovation.
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صندوق األدوات

الصراع مع
فيض الصور
التجارب التي تو ِّلد ماليين الصور العلما َء على إيجاد طرق
أرغمت
ُ
جديدة لمشاركة وتخزين بيانات التجارب الهائلة.
)W.C. LEMON ET AL. NATURE COMMUN. 6, 7924 (2015

لتعقب هذه العملية ماليين الصور المماثلة.
ُّ
تصوير نشاط الخاليا العصبية في يرقة ذبابة الفاكهة ،حيث تُ نتِ ج تجربة واحدة

جيفري إمِ .بركيل

أثناء تلَوي يرقة ذبابة الفاكهة ف� مقطع فيديو نحو أ
المام،
َ ِّ
ي
فعل
رد
ينطلق
عص� بامتداد جسدها الذي يبلغ من الطول
بي
نصف مل ت
ِّيم� .وحينما تتلوى نحو الخلف ،تتموج الحركة
العصبية ف� التجاه المعاكس .ي ِّ ف
القص� ـ الذي
ويب� الفيديو
ي
ي
ث
يبلغ طوله  11ثانية ،والذي ُشوهد أك� من  100ألف مرة عىل
موقع "يوتيوب" ـ الجهاز
لل�قة بدقة عالية،
العص� المركزي ي
بي
ووضوح يصل لستعراض كل خلية عصبية مفردة .وقد أنتجت
ت
ال� ال ُتقط الفيديو خاللها عد َة ي ف
مالي� من الصور،
التجربةُ ي
وعدة يت�ابايتات من البيانات.
أ
التطورية فيليب كيلر ،الذي أنتج
وبالنسبة إىل عا ِلم فالحياء ُّ
فريقه ث
مجمع بحوث جانيليا ـ التابع لمعهد
البح� الفيديو ي� َّ
ي
ف
أش�ن بفرجينيا ـ فهذه التجارب هي
الط� ي� ب
هوارد هيوز ب ي
مصدر آلف الصور ،ت
ال� تتسبب ف ي� تحديات لوجستية هائلة.
ي
حواىل  %40من وقتنا خالل الخمس
ويقول« :لقد أمضينا
ي
سنوات السابقة ونحن نستثمر ف ي� برامج وطرق حاسوبية
للتعامل مع البيانات" .إن المشكلة ل تكمن ف ي� تخزين الصور،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

فهذا أمر ي ف
ه� ورخيص ،لكنها تكمن ف ي� تنظيمها ومعالجتها،
آ
بحيث يستطيع العلماء الخرون استيعابها ،واستخراج ما
يحتاجون إليه منها.
يف
الباحث� ف ي�
لقد أصبحت مشكلة " فيض الصور" عب ًئا عىل
العلوم البيولوجية ي ف
والف�يائية .ث
وي�ح كيلر لدورية  Natureـ
أ
ف
ص الفلك ،والحياء البنيوية
مع علماء آخرين يعملون ي� ُّ
تخص َ ي
ـ كيفية معالجتهم لتلك المشكلة.
رسم خريطة الشمس

ف
أ ف
تف
الم�امن
ر� الجغر ف يا�
ي� مكان ما بالمدار ال ي
ف
( )geosynchronousفوق لس كروسيس ي� نيو مكسيكو،
يتتبع مرصد الديناميات الشمسية " "SDOأثر شكل ف ي� السماء،
الشمس باستمرار،
يشبه الرقم  .8ويرصد ذلك القمر الصناعي
َ
مسج ًال كل شاردة وواردة بواسطة مصفوفة مكونة من ثالث
ِّ
تصور الشمس ،من خالل ث
ع�ة مرشحات ،ويسجل ما
أجهزة ِّ
تُ ْخ ِرجه من أشعة فوق بنفسجية ،كما يالحق نشاطها الزلز ياىل،
وتُ َو َّجه تلك البيانات بعدئذ إىل محطة أرضية .ويولِّد المرصد
يوميا» ،حسب ترصيح
«حواىل  1.5يت�ابايت من بيانات الصور ًّ
ي

جاك أيرلند ،عا ِلم الفلك لدى ث�كة "آ ْد ِنت سيستيمز" ADNET
ف
بم�يالند.
 Systemsالمتعاقدة مع وكالة "ناسا" ي� ِبيثيسدا ي
ووفقًا لوكالة ناسا ،ف أ
حواىل 500
يكا� هذا المقدار من البيانات ي
محملة عىل موقع "آي تيونز".
ألف أغنية َّ
يف
الباحث� عىل الطالع المستمر عىل تلك
ومن أجل مساعدة
الصور ،ط ََّور فريق آدنت لدى وكالة "ناسا" مع وكالة الفضاء
أ
الوروبية موقع "هليوفيوور" عىل شبكة إال تن�نت (helioviewer.
)org؛ من أجل تصفُّح الصور القادمة من المصدر ،كأنه تطبيق
"جوجل" للخرائط ،ولكن لكوكب الشمس ،حسب وصف
أيرلند ،إضافة إىل تطبيق قابل للتحميل (jhelioviewer.
الباحث� وهواة علم الفلك الذين يستعملون ي ف
يف
هات�
 ،)orgلكن
أ
أ
ال ي ف
دات� ل يشاهدون البيانات الصلية ،بل يشاهدون ً
بدل منها
وضوحا .ويقول آيرلند" :لدينا صور تلك البيانات..
صورا أقل
ً
ً
ل البيانات نفسها".
تتكون كل صورة من صور المرصد العلمية أ
الصلية من
َّ
مربع ،تصل أبعاده إىل  4,096 × 4,096بكسل ،ويساوي حجمها
حواىل  12ميجابايت .وتُلتقط تلك الصور كل  12ثانية ،وقد
ي
يف
ُجمع ث
المالي� منها ف ي� أرشيف بيانات مكون من
ع�ات
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يوميا.
الديناميات الشمسية ـ التابع لوكالة "ناسا" ـ الذي يجمع  1.5تيرابايت من البيانات
نشاط على سطح الشمس ،مرصود من ِق َبل مرصد
ًّ
ّ

عدة بيتابايتات ،ول يزال ف ي� زيادة ( 1بيتابايت يساوي مليار
يف
للمستخدم�،
ولتوف� الصور
ميجابايت ،أو  1,000يت�ابايت).
ي
ت
تأ� ف ي� المركز الثالث ومضاعفاته إىل 1
تُضغط كل صورة ي
ميجابايت ،وتُتاح بع� الموقع.
للمستخد ي ف
م� القفز إىل تف�ة زمنية ال ُتقطت بها صور،
ويمكن
ِ
ف
ألن المرصد الذي أُطلق ي� عام  2010ينتقي مرشح ألوان
تكب� الصور ،وتدويرها،
لستخراج البيانات .بعدئذ ،يمكنهم ي
الديناميات
تستعرض
معا عىل شكل أفالم
وضمها ً
وق َّصهاّ ،
ّ
ف
حواىل 1,000
نون
يكو
المستخدم�
أن
أيرلند
ذكر
الشمسية .ويَ
ي ِّ
ي
مقطع فيديو مصور ف
يوميا .ومنذ عام  ،2011تم
المتوسط
�
ًّ
َّ ي
مقطع عىل أ
القل إىل موقع "يوتيوب".
تحميل  70ألف
قص منطقة من قبيل بقعة
أو
محددة،
صورة
وبعد اختيار
ّ
يف
للمستخدم� تحميل الصورة
شمسية متوهجة معينة ،يمكن
أيضا تحميل أرشيف كامل للصورة
بدرجة وضوح عالية .ويمكنهم ً
صغ�ة الحجم ( 1ميجابايت) إذا أرادواّ ،أما تحميل أرشيف 60
ي
أك� ،فهي عملية يمكن أن تستغرق أسابيع.
يت�ابايت أو ب
صيغ ملفات تنتقل بشكل أسرع

أ
التطورية لدى مركز بحوث جانيليا،
فيما يخص مجموعة الحياء ُّ
ت
فإن إتاحة بياناتهم عىل شبكة إالن�نت ليس بمشكلة .وإذا
حدث وطلبها آخرون ،يمكن للفريق ث
البح� أن يشارك معهم
ي
الصور باستخدام أدوات معينة ف ي� نقل الملفات ،أو عن طريق
إرسال أقراص صلبة إليهم ،لكن يجب عىل الفريق ً
أول إعداد
ت
المخت� بمعدل
ال� تتدفق من ميكروسكوبات
ب
وترتيب الصور ي
كب�".
جيجابايت لكل ثانية ،وهو ما يصفه كيلر بأنه "تحد ي
مخت� كيلر ميكروسكوبات تركِّز أشعة الضوء عىل
يستعمل ب
صغ�ة ،مثل ذبابة الفاكهة ،والسمكة
كائنات
أدمغة أجنة
ي
أ
جينيا ،بحيث
الحيوانات
تلك
لت
د
ع
وقد
ان.
والف�
المخططة،
ُ ِّ
ًّ
استجابةً
يحة
ت
م
عليها،
الضوء
لسقوط
ا،
ي
فلور
خالياها
تتألق
ًّ
ُِ َ
بذلك للفريق تصوير كل خلية ،ومتابعتها ف ي� صورة ثالثية
أ
البعاد عىل مدى ساعات .ومن أجل تخزين هذه الصور،
أمريك عىل خوادم ملفات
أنفق
ب
حواىل  140ألف دولر ي
المخت� ي
حواىل  1بيتابايت.
إىل
تصل
تخزين
سعة
توفِّر
ي
وتُك ِْسب هذه الدرجة العالية من تنظيم ي ف
مالي� الصور
أعضا َء الفريق بعض الراحة ،فكل ميكروسكوب يخ ِّزن بياناته
ضمن ملف يخصه .ويجرى ترتيب الملفات ف� شكل شجرة ي ف
تب�
ي
تواريخ إجراء التجارب ،وأنواع الكائنات النموذجية المستخدمة،
ت
وال�وتينات المعلَّمة فلوريًّا،
ال� وصلت إليها ،ب
والمرحلة ي
ف
المستخدمة ي� إظهار الخاليا ،والوقت الذي ال ُتقطت فيه كل
َ
المخت�
صورة .هكذا ُص ِّمم هذا المسار لمعالجة بيانات هذا
ب
خصيصا ،كما يقول كيلر.
ً
وهذه الملفات ل تحتوي عىل صيغة الـ JPEGت
ال� تَأْلَفها
ي
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غالبية الميكروسكوبات .وهذه الصيغة تضغط حجم الملف؛
نسبيا ف ي� نقلها عىل أقراص،
من أجل سهولة نقله ،لكنها بطيئة ًّ
بالضافة إىل كونها يغ� مناسبة ف ي� حالة
أو الطالع عليها ،إ
البيانات ثالثية أ
البعاد .وقد كان الميكروسكوب الخاص بكيلر
كب�ة جعلته يحتاج إىل صيغة ملفات
يلتقط الصور ب�عة ي
يمكنها ضغط الصور بالكفاءة نفسها للـ ،JPEGمع إمكانية
غالبا
ونظرا إىل أن
ب
المخت� يعمل ً
نقلها وقراءتها ب�عة عاليةً .
عىل معالجة مجموعات جزئية منفصلة من البيانات ،احتاج
كيلر إىل طريقة بسيطة؛ لستخالص مواقع مكانية ،أو نقاط
زمنية معينة منها.
مخت� كيلر Keller Lab Block
بلوك
صيغة
وهنا ،ظهرت
ب
ت
ال� ط ََّورها كيلر وفريقه للملفات .وتُقطِّع هذه الصيغة
( )KLBي
بيانات الصورة إىل قطع (بلوكات) ،تُضغط بالتوازي بواسطة
1
ت
ال�
معا ِلجات حاسوبية متعددة  .وهذا يُضاعف ال�عة ي
تُمكِّن قراءة ونقل الملفات بمعدل ثالثة أضعاف ،ولذا ..يمكن
للصيغة  KLBأن تضغط حجم الملفات ،كما تفعل صيغة الـ
تماماْ ،إن لم تكن أفضل منها.
ً JPEG
نظريًّا ،يقول كيلر إنه يمكن استعمال ملفات الـ KLBمع
الكام�ات الرقمية التجارية ،أو ف ي� حالة أي منظومة تحتاج إىل
ي
وصول �يع إىل البيانات .ويتوفر مصدر برنامج  KLBمجانًا.
المخت� أدوات وبرامج لتحويل صيغ الملفات
هذا ..وقد صمم
ب
ول�نامج تحليل الصور مفتوح المصدر
MATLAB
لل�نامج
ب
ب
 ،ImageJولبضع برامج تجارية أخرى .ويقول كيلر إنه يمكن
يف
للباحث� الذين يستعملون ميكروسكوبات تجارية استعمال تلك
أيضا .كما يصف عملية تحويل البيانات إىل ملفات KLB
الصيغة ً
بأنها عملية ث
"مبا�ة" من حيث سهولة الستخدام والتخزين
عىل المدى البعيد.
مشاركة البيانات األصلية

أ
الب ف َ�
يولِّد علماء الحياء ـ الذين يلتقطون ً
صورا لتحديد ِ
الجزيئية ـ كميات هائلة من الصور .وإحدى التقنيات ال�ت
ي
ف
مزيدا
رواجا ي� هذا المجال ـ ومن ث ََّم تولِّد ً
أصبحت تلقى ً
لك�و�ف
ال ت
الميكروسكوب
استخدام
هي
من البيانات ـ
إ
ي
الم�د .cryoEM
بّ
ت ف
الم�د عن طريق إطالق
ويعمل الميكروسكوب إاللك� ي
و� ب ّ
حزم ت
إلك�ونات عىل محاليل بروتينية مجمدة ،ثم يقوم
معا للحصول عىل ِب ْن َية
بالتقاط آلف الصور ،ويجمعها ً
أ
ال�وتينات بدرجة وضوح ت
تق�ب من
ثالثية البعاد لتلك ب
المستوى الذري .ويقل حجم معظم تلك النماذج عن 10
جيجابايت ،ويخ ِّزنها الباحثون ف ي� بنك بيانات الميكروسكوب
إ ت ف
و� (،Electron Microscopy Data Bank )EMDB
اللك� ي
أ
ف
ت
ال� اس ُتعملت ي� تكوين
لكنهم ل يخ ِّزنون البيانات الصلية ي

وتطوير أدوات تحليل جديدة.
ف
و� شهر أكتوبر من عام  ،2014ت
اق�ح بنك بيانات
ي
ف
بال�وتينات ي� أوروبا ًّ
تجريبيا ،وهو إنشاء قاعدة بيانات
حال
ًّ
تضم البيانات أ
ت
الم�د،
الميكروسكوب
ِّدها
ل
يو
ال�
صلية
ال
بّ
ي
تسمى أ
لك�و�ف
ال ت
"الرشيف
ُ
التجري� لصور الميكروسكوب إ
ي
بي
أيضا .ويقول
الم�د"  ،EMPIARالذي يديره باتووردهان ً
بّ
باتووردهان إنه ل يقبل ف� هذا أ
الرشيف إل مجموعات بيانات
ي
ف
ت ف
ف
و� ،وإل ّ
للب َ� المخزنة ي� بنك بيانات الميكروسكوب إاللك� ي
ِ
فقد يحاول المستخدمون استخدامه لتخزين بيانات أخرى.
ويحتوي أ
ت ف
الرشيف
و�
التجري� لصور الميكروسكوب إاللك� ي
بي
ً
حواىل
حاليا عىل 49
الم�د ًّ
بّ
مدخال ،بمتوسط حجم كل منها ي
أك�ها عىل  12يت�ابايت ،ويصل
حجم
ويزيد
جيجابايت.
700
ب
المجموع الكىل أ
لالحجام إىل  34يت�ابايت .ويقول باتووردهان
ي
ح� متاح للزيادة ،ت
"لدينا ي ف
ح� الوصول إىل مستوى البيتابايت".
حواىل  15يت�ابايت
ويُ ِّ
حمل المستخدمون ما يساوي مجموعه ي
من البيانات شهريًّا.
وينطوي تحميل بيانات بهذا الحجم عىل مشكالت
المعتمد ف ي� نقل الملفات
فال�وتوكول القياس
خاصة به ..ب
َ
ب� الحواسيب ـ أي بروتوكول ي نقل الملفات  FTPـ ف
يف
يعا�
ي
ف
الكب�ة .فانقطاع
من صعوبات ي� نقل مجموعات البيانات ي
التصال شائع ،ويمكن ُلم َدد التحميل أن تطول عىل نحو
ملحوظ ف ي� حالة النقل بع� المسافات البعيدة .ولذاَ ..دفَع
أ
بالنابة عن
ورو� لنظم المعلومات الحيوية ـ إ
المعهد ال أب ي
خدم�ت
مستخدمي الرشيف
التجري� ـ أجور استعمال
َي
بي
"أسب�ا"  ،Asperaو"جلوباص
وهما
للملفات،
نقل �يعة
ي
أونالين"  ،Globus Onlineوكالهما تنقالن بيانات بمعدلت
تساوي "بضعة يت�ابايتات كل  24ساعة" ،حسب باتووردهان.
أ
يف
ورو� ـ الذي يستعمل ي ف
الخدمت�
هات�
ويدفع المعهد ال ب ي
كب�ة ـ عن حصته
ً
أيضا لنقل مجموعات بيانات جينومية ي
من المبادلت .وقد تصل تكلفة ما يتحمله المعهد أ
ورو�
ال
بي
"أسب�ا" إىل آلف الدولرات ف ي� السنة،
توف� خدمة ي
مقابل ي
كما يقول باتووردهان.
لقد أثبتت بيانات أ
الرشيف
التجري� لصور الميكروسكوب
بي
و� الم�د أ
إ ت ف
الصلية جدارتها بالفعل .فقد شارك
اللك� ي ب ّ
أ
إدوارد إيجلمان ـ عا ِلم الحياء البنيوية لدى جامعة فرجينيا
بشارلوتسفيل ـ ف� إجراء دراسة 2لب ْن َية ي ف
فتيىل
ي
ِ
بروت� شبه ي
متعارضا مع نموذج خطي
مجمع ،يُسمى  ،MAVSكان
ً
َّ
لل� ي ف
وت� .3وأثبت إيجلمان أن ِالب ف َ� السابقة كانت يغ�
آخر ب
صحيحة ،وذلك بعد تحميل وإعادة معالجة مجموعة
البيانات أ
الصلية .4ومن المتوقع أن تنتهي منحة إنشاء
أ
ف
الرشيف
لكن يذكر باتووردهان
التجري� ي� عام ْ ،2017
بي
ف
ت
ث
أخ�وه أنهم
ال
أن
باح� الميكروسكوب إ
الم�د ب
لك� ي
و� ب ّ
الرشيف بالغ أ
يعت�ون ي هذا أ
الهمية ،وأنهم يريدون نزع
َ ِب
صفة
"التجريي�" عنه .ويقول باتووردهان« :إنهم يشعرون
ب
ي
ث
البح�،
عت� أرشيفًا ف�وريًّا للمجتمع
أن ذلك يجب أن يُ ب
ي
وهو أمر جيد أن نسمعه».
Amat, F. et al. Nature Protoc. 10, 1679–1696 (2015).
Wu, B. et al. Mol. Cell. 55, 511–523 (2014).
Xu, H. et al. eLife 3, e01489 (2014).
Egelman, E. H. eLife 3, e04969 (2014).
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

NASA/SDO

النماذج الناتجة ،ألنها تصل إىل حجم ضعفها .ويقول أردان
باتووردهان ـ الذي يدير ث
م�وع بنك بيانات الميكروسكوب
ت ف
و� لمصلحة بنك بيانات بال�وتينات ف ي� أوروبا ""PDBe
إاللك� ي
أ
ورو� لنظم المعلومات الحيوية " "EBIبالقرب
لدى المعهد ال ب ي
كم�يدج ف ي� المملكة المتحدة ـ إن البنك لم يُج َّهز للتعامل
من ب
مع البيانات ف� صورتها أ
الصلية ،ونتيجة لذلك ..ل تكون إعادة
ي
إنتاج النماذج جيدة .ويضيف ً
قائال :دون الوصول إىل البيانات
الصلية ،ل يستطيع الباحثون التحقُّق من تجارب آ
أ
الخرين،

مهـن عـلـمـيـــــة

علوم بيئية يجب على العلماء أن يواكبوا تجاوب
الحيوانات والنباتات مع التغيرات البيئية ص51 .

أحداث نيتشر لمتابعة أهم الفاعليات العلمية ،والندوات،
والمؤتمرات ،والورشarabicedition.nature.com/events :

BRIAN E. KUSHNER

تغير الظروف.
المرقطة باللون الفضي ( )Hesperia commaأحد األنواع التي تمكنت من
َّ
تُ َع ّد الفراشة النطاطة
التكيف مع ُّ
ُّ

علوم بيئية

أجـواء حافلة بالتغيـرات
تتجاوب الحيوانات والنباتات على مستوى العالم مع التغيرات التي تطرأ على البيئة،
ويجب على العلماء الذين يدرسون تلك الكائنات أن يفعلوا بالمثل.
باربرا رودريجز

َرأَى الباحث المتخصص في دراسة الزواحف راسل بيرك جهد
تقريبا أمام عينيه في
 14سنة من العمل الميداني يضيع كله ً
لحظة ،عندما َض َر َب إعصار ساندي الساحل الشرقي للواليات
المتحدة في عام  .2012كان راسل قد بدأ منذ عام  1998في
ديناميات الجماعات لنوعين محليين من السالحف،
دراسة
ّ
مثل حجم حفنة البيض التي تحتضنها ،وحركات الهجرة
الموسمية ،وغيرها الكثير ،في محمية الحياة البرية المعروفة
باسم «جامايكا باي» في مدينة نيويورك بالقرب من محل عمله
في جامعة هوفسترا بهامبستيد.
وفي عام  ،2012اقتحمت أ
االمواج العاصفة حاجز ِب ْركَة
كانت موط ًنا الثنتين وعشرين من السالحف ال َّن َّهاشة (Chelydra
 )serpentinaالتي كان بيرك يدرسها ،وقُتلت جميع السالحف
أ
مواج ميا َه البركة من عذبة إلى مالحة .وكانت
عندما َح َّولت اال ُ
سالحف القاطور ذات الظهر الماسي ()Malaclemys terrapin
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تفضل العيش في المياه
ـ التي تُ َع ّد المنطقة موط ًنا لها ،والتي ِّ
المالحة ـ تحظى بوضع أفضل .الحظ بيرك ردود فعل محيرة
وغريبة من السالحف .يقول« :بدأت السالحف تقيم أعشاشها
تفضلها من قبل ،بل وتوقفت عن التعشيش
في أماكن لم تكن ِّ
االماكن التي اعتادت اختيارها» ،ولكن حرمته أ
في أ
االمواج من
ْ َ ََ ْ
الوصول إلى منطقة أعشاش تلك السالحف بسهولة؛ ومن
ثم لم يتمكن فريقه سوى من فحص ودراسة جزء صغير
منها فقط.
وسوف يستغرق أ
االمر سنوات؛ إالصالح ذلك الحاجز،
وخفض نسبة الملوحة ،وإعادة توطين السالحف ال َّن َّهاشة.
وسوف يستغرق أ
االمر وق ًتا أطول؛ ليتمكن بيرك وفريقه من
أ
تجمعات السالحف من كال
تقييم االثر الكلي للعاصفة على ُّ
النوعين ،مما يمثل ضربة موجعة لمشروع بيرك البحثي .يقول:
«ستكون لدينا فجوة واسعة .فإلى ْأن يتم إصالح ذلك الصدع،
ال يمكننا اكتشاف حقيقة ما يجري هناك».
وتُ ْس ِهم أنماط الطقس المتغيرة ـ مثل تراجع برودة الشتاء،

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

وزيادة أ
االمطار في الربيع ،وتكرار العواصف ،واشتداد قوتها
ايدا في تغيير المشهد العام أمام العلماء الذين
ـ
إسهاما متز ً
ً
يُ ْج ُرون دراسات ميدانية للحياة النباتية والحيوانية (انظر« :في
مواجهة التقلبات») .فقد أصبحت زنابق الماء التي تنبت في
االوسط أ
الكتل الجليدية في الغرب أ
االمريكي تُ ْز ِهر قبل أن تصل
1
ملقِّحاتها من الطيور الطنانة  .كذلك صار َس َمك السلمون
القادم من المحيط أ
االطلنطي ،الذي ال يتلقى الغذاء الكافي،
يدخل الممرات المائية في أسكتلندا في وقت متأخر عن موعده
المعتاد .2كما أصبحت الطيور والنباتات تنتقل إلى أماكن أكثر
ارتفاعا في جبال أ
االلب السويسرية .3ومن ناحية أخرى ،تكافح
ً
البرمائيات التي ضربها الجفاف في كاليفورنيا من أجل البقاء
4
ات البيئية النباتات
على قيد الحياة  .وبصفة عامة ،تجبر التغير ُ
والحيوانات على تغيير تكتيكات البقاء الخاصة بها.
وفي المقابل ،يجب على علماء البيئة وعلماء أ
االحياء
المتخصصين في الحياة البرية وعلماء السلوك ،وغيرهم ممن
يقومون بإجراء دراسات ميدانية ،أن يتجاوبوا مع التغيرات
البيئية ،وأن يتمتعوا بقدر من المرونة ،بل ربما يتحتم عليهم
للمواطن الطبيعية أثناء عمليات
يغيروا من أسلوب تقييمهم َ
أن ِّ
المسح الميداني ،أو أن يتوجهوا إلى مواقع البحث في وقت
مخصصات لزيادة عدد
أسبق ،أو أن
يضعوا في ميزانياتهم َّ
أفراد الفريق أ
واالجهزة والمعدات .وقد يحتاجون عند قيامهم
اهتماما أكبر،
بزيارة مناطق نائية إلى أن يُولُوا سالمتهم البدنية
ً
ويعرضهم
حدوثه،
حيث تشتد وطأة الطقس القاسي ،ويتكرر
ِّ
تغير الظروف لتهديد أكبر في مواجهة الحياة البرية.
ُّ
دببة مخيفة

يجد البعض أن تلك المواجهات يمكن أن تكون خطيرة بالفعل،
تغير
وقد أصبح جورج ديفوكي ـ عا ِلم البيئة المتخصص في ُّ
المناخ بجامعة أالسكا فيربانكس ـ يهتم بسالمته الشخصية،
فيما يدرس طائر الجلموت أ
االسود ( ،)Cepphus grylleوهو
الج ُزر
نوع من الطيور البحرية القطبية التي تتكاثر على إحدى ُ
الحاجزة قبالة الساحل الشمالي لوالية أالسكا .وفي عام ،2002
واالنقاذ إلى ال ِْتقَاط ديفوكي وفريقه بطائرة
اضطر فريق البحث إ
مروحية ،أالن الدببة القطبية َغ َزت معسكرهم ،نتيجةً لذوبان
رصد سوى بعض الدببة
الجليد .وفي عقود أسبق ،لم تُ َ
المنفردة على مسافات بعيدة في تلك الجزيرة البالغ طولها
 5كيلومترات .وفي تلك السنة ،اقتحم أكثر من  24من الدببة
خيام العلماء ،وعبثت بمحتوياتها على مدار أربع ليال .يقول
دائما ما أحمل معي بندقية
ديفوكي« :في الوقت الحاليً ،
محشوة بالذخيرة عند ذهابي إلى الجزيرة».
ونظرا إلى أن النطاق الجغرافي أ
لالنواع التي تتم دراستها
ً
انتشارا ،قد يحتاج الباحثون
يتغير ،أو يصبح أكثر تنو ًعا أو
ً
إلى عدد أكبر ،أو مساحات أوسع من المواقع الميدانية؛ مما
يتطلب المزيد من الرحالت وطلب العون .اكتشف ذلك أ
االمر
َ
روبرت كاري ـ أخصائي التهجين بين أ
االنواع بجامعة فيالنوفا
أ
في والية بنسلفانيا ـ في عام  .2003ويبحث كاري في االسباب
والنتائج المترتبة على التهجين بين نوعين مختلفين من طيور
القرقف أ
االمريكي ،ينتميان إلى َمواطن متداخلة .وعندما بدأ
بحثه في عام  ،1998كان لديه موقع ميداني في منطقة
تَ َد ُاخل نطاقات بيئية ،إلى جانب مناطق إلى الشمال وإلى
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الجنوب ،ال يعيش فيها سوى نوع واحد من تلك الطيور،
ولكن بحلول عام  ،2003بدأ كاري وفريقه يالحظون تغيرات
في أقصى الشمال ،تضمنت ظهور أصوات تغريد تعود إلى
طيور القرقف التي كانت متوطنة في الجنوب ،لكنها انتقلت
إلى الشمال؛ للتكيف مع فصول الشتاء أ
االكثر دف ًئا.5
ونتيجةً لتلك الهجرة ،اضطر كاري إلى إضافة موقع رابع
كيلومترا من أبعد نقطة ً
شماال ،لدراسة مجموعة
على بعد 24
ً
نقية من تلك الطيور .يسافر كاري في كل ربيع من فيالنوفا،
كيلومترا من أقصى نقطة جنوبًا ،لمتابعة
الواقعة على بُ ْعد 48
ً
 200عش في أربعة مواقع ميدانية .ولو أُتيح له الوقت لزيارتها
جميعا في رحلة واحدة ،النتهى به أ
االمر إلى السفر لمسافة
ً
كيلومترا؛ لدراسة الطيور البالغة وأفراخها.
تزيد على 160
ً
ويُق َِّدر كاري مدة العمل الميداني إاالضافية التي َس َّببها الموقع
الرابع بحوالي  160ساعة سنويًّا.
اضطر كريس توماس ـ عا ِلم البيئة بجامعة يورك بالمملكة
المتحدة ـ إلى زيادة عدد أفراد فريقه ،بعد أن قام نوع من

خطط ُم ْح ِبطة

يضطر بعض العلماء إلى تغيير محور تركيزهم بالكامل
عندما تتغير الظروف .ففي عام  ،1998بدأ بول دولمان ـ
المتخصص في علم البيئة التطبيقي بجامعة إيست أنجليا
في نورتش بالمملكة المتحدة ـ في استكشاف كيف ولماذا
تعرض َموطن طائر قبرة الغاب لتغيرات في غابة ثيتفورد،
َّ
المزارع الكائنة
التي تبلغ مساحتها  19ألف هكتار ،وهي ِمن َ
في بريكالند في المملكة المتحدة .وتقوم هيئة الغابات
في المملكة المتحدة بإدارة الغابة وتحطيب أشجارها منذ
عقود؛ لدعم أشجار الصنوبر الكورسيكي ،أو أ
االسود (Pinus
 )nigra ssp. laricioالتي تزدهر في المناخ الجاف الدافئ
الذي يميز تلك المنطقة .وقد بدأت الهيئة في عام 2000

علميا
الئق
ًّ

في مواجهة التقلبات
يحتاج الباحثون العاملون في المواقع الميدانية
تغير الظروف البيئية؛
إلى تقدير اآلثار المترتبة على ُّ

واالستعداد لمواجهتها.

●يجب أن تدرك مخاطر إخفاق التجارب ،خاصة
إذا كان موضوع دراستك سهل التأثر بالظروف
المناخية .قد يحدث ذلك عند دراسة الجماعات ذات

تتضمن مجموعة من النصائح ودراسات الحالة
حول تأثير األحوال المناخية القاسية على الدراسات
البيئية ،من تأليف عالِ م األحياء المتخصص في
تغير المناخ ،ليام بايلي ،وعالِ م البيئة المتخصص
ُّ
تغير المناخ ،مارتين فان دي بول ،وكالهما
في ُّ

يعمل في الجامعة األسترالية الوطنية في كانبيرا.

تعرض نوع ما لحالة من
األحجام الصغيرة ،أو عند ُّ
التشتت المفرط في أماكن تَ َو ُّطنه ،أو عندما يكون

راجع التقارير الصادرة عن الفريق الحكومي
● ِ

●قم بإجراء بحثك ـ إذا أمكن ـ في موقع تتوفر له

نطاقا للظاهرة.
ً
َف ْهم أفضل للتأثيرات األوسع

يحسن العمل في موقع
يغطي مساحة واسعة ،إذ
ِّ

عن الظروف المناخية القاسية ،والتخفيف من

منخفضا.
ً
تباينه الجيني

بيانات مناخية وبيئية طويلة المدى ،أو في موقع
توفر
حجما ـ أو في عدد أكبر من المواقع ،مع ُّ
أكبر
ً
وقت كاف ـ من فرص الحصول على بيانات مفيدة

عن السمة البيولوجية محل الدراسة ،برغم التقلبات
يسهل معرفة ما إذا كان لألحوال
المناخية .كما
ِّ
المناخية تأثير على موضوع دراستك ،أم ال ،مع أن
مزيدا من الباحثين والرحالت.
ذلك يتطلب
ً
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ي بتغير المناخ «»IPCC؛ لتكوين
الدولي المعنِ ّ
تقريرا
مؤخرا
وعلى سبيل المثال ..نشر الفريق
ً
ً

8

آثارها ،وناقش التنبؤات الخاصة بدرجات الحرارة،
وبسقوط األمطار في مناطق مختلفة.
●يمكنك الرجوع إلى مجموعات بيانات الطقس
المحلية والمراجع الرئيسة التي تتناول التغيرات
السابقة والالحقة في منطقتك؛ للحصول على

تخصيصا .باربرا رودريجز
معلومات أكثر
ً

باربرا إيه .رودريجز كاتبة حرة ،تعيش ن� ت ن
أوس� بوالية
ي
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ROBERT BURNSIDE

عالِ م البيئة بول دولمان أثناء زيارة ميدانية له في أوزبكستان.

الفراشات التي يدرسها بتغيير موطنه .فبنهاية عقد التسعينات
من القرن العشرين ،انتقلت الفراشة النطاطة المرقَّطة باللون
الفضي ( )Hesperia commaـ التي كان وجودها في وقت
المواجهة للمناطق الجنوبية ـ
ما يقتصر على سفوح التالل
ِ
إلى الغطاء النباتي أ
ً
وظالال على سفوح التالل
االكثر ارتفا ًعا
آ
أيضا
المواجهة للمناطق الشرقية والغربية ،بل توجد االن ً
في ِبعض أ
المواجهة للمناطق الشمالية .6يقول كاري:
االماكن
ِ
«هناك المزيد والمزيد من أ
االراضي المطلوب تغطيتها».
وعندما أَ ْطلَق توماس برنامجه في عام  ،1982احتاج فقط
مختبر واحد؛ إالجراء مسح ميداني َلمواطن الفراشات.
إلى عضو َ
تضخم عدد أفراد فريقه ،ووصل إلى 12
وبحلول عام َّ ،2009
عضوا .وال يزال توماس في حاجة إلى مزيد من المساعدة ،فهو
ً
حاليا على مقاييس الحرارة في المواقع الميدانية ،كما
يَعتمد ًّ
وضع نموذج لدرجات حرارة
يعتمد على عا ِلم بيئة زميل في ْ
َمواطن انتشار الفراشات.
ورغم أن العمل الميداني والتحليلي اللذين يجريهما
تعقيدا ،إال أنه يرى أنه من المهم
توماس قد صارا أكثر
ً
حيازة بيانات متتابعة لفترة زمنية طويلة .يقول« :تتمثل
القيمة الحقيقية في مواصلة العمل البحثي ،و َف ْهم ماهية
تلك التغيرات طويلة المدى».

في مناقشة تحويل الغابة إلى محمية؛ إاليواء طيور قبرة
الغاب ( ،)Lullula arboreaالتي وصل أقصى عدد لها إلى
طائرا ،وتم َو ْضع الخطة في صورتها النهائية في عام
ً 456
 .2006ورغم تلك الحماية الخاصة ،تراجعت أعداد طيور
قبرة الغاب منذ ذلك الحين إلى أقل من ثلث العدد المذكور
آنفًا .ويبقى السؤال :لماذا حدث ذلك؟
تفضل
الم ْس ِح َّية أن طيور قبرة الغاب ِّ
وجدت الدراسات َ
التي تنمو في أ
االماكن التي قُطعت فيها
الحشائش القصيرة
أشجار الصنوبر الكورسيكي .والحظ دولمان ـ الذي َد َر َس أنماط
هطْل أ
االمطار على مدار قرن من الزمن ،وسجالت درجة الحرارة
َ
ً
اعتداال
عاما ـ أن المناخ يتغير ليصبح أكثر
60
طوال
للمنطقة
ً
أ
توصل إليها أن
ورطوبة .وقد
أظهرت النتائج االولية أ التي َّ
الغطاء النباتي في أ
االراضي مقطوعة االشجار كان ينمو بوتيرة
أسرع ،مما جعل المنطقة غير صالحة لطيور قبرة الغاب.
ومن ثم ،شرع دولمان في استيضاح ما إذا كان للتغيرات التي
لتغير المناخ ـ دور في ذلك
طرأت على الغطاء النباتي ـ نتيجة ُّ
التراجع ،أم ال ،لكنه لم يحصل على إجابة ،واضطر في عام
 2008إلى تغيير مساره .فقد أ َّدى تزايد معدالت الرطوبة في
الغابة إلى تحفيز نمو نوع من الفطر ،بدأ في إعاقة نمو أشجار
الصنوبر الكورسيكي ،وبدأت الهيئة في زراعة أشجار بديلة،
مثل أشجار الشوكران ،والتنوب ،وغيرها .ومنذ ذلك الحين،
تفضلها طيور
بدأ دولمان وفريقه
المواطن التي ِّ
في دراسة َ
قبرة الغاب بين تلك أ
االشجار الجديدة ،ودراسة الكيفية التي
تنبغي إدارة الغابة من خاللها؛ لوقف انخفاض أعداد الطيور.
وينبهنا دولمان ً
دائما على استعداد للقيام بردود
قائال« :كُونوا ً
ِّ
فعل حاسمة وفورية».
أيضا أن تكون التغيرات البيئية مكلفة .فقد تح َّتم
ِمن الوارد ً
على ديفوكي أن يجمع أكثر من  32ألف دوالر أمريكي لشراء
لتغير الظروف
معدات وإمدادات إضافية ،كنتيجة مباشرة ُّ
المعدات 200 :صندوق بالستيكي لطيور
البيئية .ومن بين تلك ّ
الجلموت ،بعد أن تعلَّمت الدببة في عام  2009كيف تقوم
االعشاش الخشبية ،وا ْلتهمت جميع أ
بفتح صناديق أ
االفراخ،
َََ
جمد،
لص ّد الدببةُ ،وم ِّ
باستثناء واحد فقط ،وسياج كهربائي َ
أال ّن التربة الصقيعية ضعفت ولم تعد قادرة على احتواء آبار
للتجميد ،ومالبس واقية من المطر ،لدعم صمود أفراد الفريق
في عواصف ممطرة أكثر تكر ًارا ،وأشد قسوة.
ال يعرف دولمان ما سيواجهه هذا الربيع في رحلته
السنوية إلى الجزيرة ،ويقول« :لكنني مستعد للتعامل مع
أي تغيرات جديدة»■ .
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community, written to encourage greater public engagement
and interdisciplinary conversation
• Article level metrics, showcasing your personal research impact
in academia and beyond
Published in partnership with

www.nature.com/npjcleanwater

Part of the Nature Partner Journals series

مستقبليات خيال علمي

شريحة من الزمن
المنس ّي
عليك أن تستعيد ذلك الزمن ِ

بد ت الحاكمة أ
الوليجاركية ،الجالسة
ََ
خلف المكتب الكبير المصقول بعناية
ـ المصنوع من خشب الماهوجني
الحمر أ
أ
الصلي ـ شديدة الضآلة ،أو
أ
موغلة في البعد ،أو كال المرين
معا .استغرقني أ
المر وق ًتا ً
طويال
ً
علي
ِ أل َ ِصل إلى هنا،
ُ
وعلمت أن َّ
انتظارها حتى تتحدث.
«أفهم أن
قالت لي:
ُ
تقدمه
لديك شي ًئا
مثيرا ِّ
ً
لي» .لم يكن بوسعي أن
أحدق في وجهها ،ولكني
ِّ
لمحت شفتيها تتحركان .بدا
نقيا ،وكأنه خضع
صوتها ًّ
لمعالجة صوتية .لم تكن
أذناي قادرتين على تحديد
التجاه الذي تصدر منه الكلمات
بالفعل ،لكن ذلك كان متوق ًَّعا
بالنسبة لي.
«لدي شريحةٌ من الزمن»،
قلت لها:
َّ
وص َم ُّت برهةً في انتظار أن أرى وقع
َ
أردفت قائالً« :إنها شريحة
كلماتي عليها ،ثم
ُ
مميزة للغاية ،أظنها ستثير اهتمامك».
ر َّدت« :شريحة من الزمن» ،وبدت كما لو كانت تقلِّب
الكلمات في رأسها لتفهمها ،ثم قالت« :وكيف لك أن
تقتطع قطعة من الزمن؟ هل ستقتطعها من الكون
بأسره؟ أم من جزء صغير منه؟»
لفتت نظري حدة ذكائها ،ونظرتها الثاقبة .أجب ُتها:
ِ«من الجزء الذي تتمنين ِمن الكون فقط» .وباعتبارها
«أوليجاركية» ،أي تنتمي إلى القلة الحاكمة ،كانت قد
تَ َم َّنت كل ما امتدت إليه أيادي البشر ،ولو أن الجزء
جدا .ولم يكن لها ٌ
سبيل
الخاص بنا من الكون صغير ًّ
إلى النجوم ،شأنها في ذلك شأن سائرنا .لقد َد َر َس
حصى ،حتى إنهم
أسالفنا النجوم لدهور ل تُ َع ّد ول تُ
قد رصدوا كواكبها ،لكننا نعرف حدودنا َ آ
الن ،في عصر
أ
«الوليجاركية» .فليست النجوم سوى بقع تضيء
أبدا.
ولكن ل يمكننا ل َْمسها ً
السماء ،يمكننا رؤيتهاْ ،
تساءلت في نفسي عن مكانها
اخترقتني عيناها.
ُ
الحقيقي ،وعن عدد طبقات المحاكاة التي كانت
تفصل بيننا .لم تكن أوليجاركية أصلية؛ فقد عاش
الوليجاركيون أ
أ
الوائل وماتوا ،قبل أن يتعلم المتأخرون
أ
تقريبا .تم استنساخ
كيف يطيلون أعمارهم إلى البد
ً
عقولهم ،ومحاكاتها ،بينما ُحفظت أجسامهم في
حالة شبه سرمدية ،ل تنتهي إل عندما تتوقف أجهزة
الحكْم
المحاكاة عن الستجابة .وبهذه الطريقة ..تَ َولَّى ُ
زمن
تابعوهم ،بالتشاور مع أجهزة المحاكاة ،حتى أتى ٌ
الحكْم
أصبح فيه التابعون أنفسهم َّ
مجمدين ،وانتقل ُ
إلى تابعي التابعين.
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شهورا وأنا أعرض شريحتي الزمنية على
قضيت
ُ
ً
طبقات من التابعين ومساعديهم ،قبل أن أتمكن من
وانتظرت
الوصول إلى جهاز المحاكاة الخاص بالحاكمة.
ُ
أن تأتيني كلماتها.
أي سجل ألي
أخيرا قائلةً « :ليس لدينا ّ
َ
خاطب ْتني ً
زمن مفقود» ،وانتشرت كلماتها عبر الغرفة كذبذبات
صوتية خافتة ،ثم غاصت في الجدران ،دون صدى.
قلت لها« :هذه الشريحة تعود إلى ما قبل سجالت
ُ
الزمن» ،وتوقفت حتى تنتشر كلماتي في أرجاء الغرفة
بالطريقة نفسها ،وحتى تنتقل أفكارها الصطناعية
المعقدة عبر شبكة من آ
اللت ،التي تتواصل من
آ
أردت أن تعود بها تلك اللت إلى
خاللها مع العالَمُ .
مخفيا في مكان ما ،عميق،
أي جانب بشري منها ،ظل
ً
وم ُصون.
ومظلمَ ،
مر وقت طويل ،كما توقعت .يستغرق التفكير وق ًتا،
َّ
والعقل البشري يحتاج وق ًتا أطول مما تحتاجه أجهزة
المحاكاة ،التي ل تملك إل أن تفحص مجموعة محدودة
من الحتمالت.
أخيرا سألتني« :متى؟»
ً
NATURE.COM
كنت
أجبتها« :عندما
ِ
تابع المستقبليات:
«كنت
طفلة» ،وتابعت:
@NatureFutures
ِ
go.nature.com/mtoodm
صغيرة ،ربما في الرابعة أو

ساينت ْست»
جيف هيكت مر ِاسل لصالح دورية «نيو ِ
مساهم ف ي�
 ،New Scientistيعيش ف ي� بوسطن،
ومحرر ِ
ِّ
مجلة ي ف
«ل�ر فوكَس وورلد» .Laser Focus World
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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جيف هيكت

الخامسة من عمرك ،تسيرين بمحاذاة مجرى مائي طويل،
واد جبلي صغير ،ترهفين السمع إلى صوت الماء
في ٍ
المتحدر على الصخور ،في وقت ما بعد الظهيرة،
ِّ
كنت
في يوم مشمس في أواخر الصيفِ .
علي
سعيدة ُ
وح َّرة .لم يكن من السهل َّ
وقت كهذا».
العثور على ٍ
«أرني».
قالت ليِ :
فتحت شريحة الزمن،
ُ
وبسط ُتها على سطح الطاولة
المتسع .أَ َخذَ ت الشريحة
تتمدد؛ لتصبح أكبر فأكبر،
وتكتسب واقعية أكثر
كلما نمت .أ
تال ألت
ََ
المياه والجبال تحت
نور الشمس المتسلل
من بين أ
الوراق؛ مما
ومنعشا.
جعل الهواء داف ًئا
ً
كان بوسعي أن أشعر بنسمة
عليلة ،وأن أسمع هدير الماء
في الجدول .لقد استغرقني أ
المر
سنوات عدة أللتقط تلك الشريحة
من الزمن.
مزيد من الوقت ،كما توقعت .يدعوه
مر ٌ
خبراء آ
اللت «الك ُُمون»؛ وهو الوقت الذي
تستغرقه المعلومات لتنتقل من هنا إلى هناك،
ثم تعود؛ وهو الوقت الذي استغرقه جهاز المحاكاة
مكان ما
لتمرير عرضي إلى إ
النسان القديم القابع في ٍ
ٍ
تحت طبقات من المحاكاة الصطناعية ،وخلف تابعين
كرسوا أنفسهم لعبودية تعود عليهم بالنفع،
بشريين َّ
يُضاف إليه الوقت الذي استغرقته الحاكمة لترسل
َر َّدها إلى جهاز المحاكاة .كان بوسع أجهزة المحاكاة
تؤخر الرد ،ولكن ل يسعها إل أن تطيع؛ فقد كانت
أن ِّ
الم ْ
فترض بها
الحاكمة هي صاحبة السلطة ُ
ط َلقَة .يُ َ
حدثتني نفسيً ،
آمال أل تكون
أن تكون كذلك؛ هكذا َّ
الحاكمة مجرد حفنة من التراب داخل صدفة فارغة،
ملقاة في مكان ما في عمق أ
الوليجاركية.
ُ
أ
ومفعما بالمل:
وفجأة ،أتاني صوتها أكثر شبابًا،
ً
«تستطيع أن تحصل على الثمن الذي تريد».
تبسمت ً
قائال« :ستستمتعين بالشريحة الزمنية»،
ِآم ًال أل يكون أحدنا كاذبًا .تَ َم َّثل ث ََم ِني في أن تُ ْن ِزل َِني
تماما خلف ِآخر
منزلة عالية ،بوضعي على رأس تابعيهاً ،
طبقة من التابعين الذين تم تجميدهم؛ ُليضافوا إلى
إلي السلطة،
رصيد السلطة والمحاكاة.
وبذلك ..تؤول َّ
وليا عنها ،وعن كل تابعيها أ
الكبر مني في هرم السلطة
ًّ
أ
ساعيا وراء
َّ
علي المد ،فأمضي ً
المجمد ،إلى أن يطول َّ
ص ِني من الزمن■ .
الشريحة التي تَ ُخ ُّ
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