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ﺗﺤﺪد  180ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﺪﺛﺔ ﻟﻘﺸﺮة دﻣﺎغ اﻹﻧﺴﺎن ﱢ
دﻣﺎﻏﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﻛﺮة ﻣﺨﻴﺔ .صفحتا  46و53
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أﻋﻄﻮا اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻴﻦ
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صفحة 37
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺪﻳﺪة..
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وفقا لقوانين إنجلترا ،وويلز
ً
تأسست
التي
سما من ماكميالن للنشر المحدودة ،التي َّ
تعتبر ِق ً
َ
المس َّجل يقع في طريق برونيل ،هاوندميلز ،باسينجستوك،
(تحت رقم  .)00785998ومكتب ويلز
َ
إتش إيه إن تي إس ،آر جي  6 21إكس إس .وهي ُم َس َّجلَ ة كصحيفة في مكتب البريد البريطاني.
بمنْ ح التفويض
رجى االتصال بمكتب دبي .وفيما يتعلق َ
في َ
أما بخصوص الطلبات واالشتراكاتُ ،
ّ

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

إطاللة على آفاق العلوم في شهر

ف ي� هذا العدد من دورية " Natureالطبعة العربية" ،تجدون مختارات من منشورات دورية
 Natureالدولية ف ي� أربعة أعداد أسبوعية ،من الخميس الموافق  11أغسطس إىل الخميس
سبتم�  .2016ويضم العدد ي ف
ب� جنباته إضاءات عىل آفاق تَق َُّدم العلوم،
الموافق 1
ب
يىل:
ما
منها
نعرض
ي
ف ي� قسم "رؤية كونية" ،وتحت عنوان " حماية الحرية الشخصية ف ي� المجتمعات الشبكية"،
قوان� وممارسات مكافحة ي ف
يدعو كريستوف بوك إىل التوسع ف� ي ف
التمي� ،بما يعوض فشل
ي
حماية البيانات ،وانتهاك الخصوصية المرتبط بالتكنولوجيا الحديثةً ،
فضل عن تشجيع
العلماء عىل التأكد من أن انتهاك الخصوصية باستخدام التقنية ال يؤدي ف
بال�ورة إىل
المساس بالحرية الشخصية.
ف
و� "أخبار ف ي� دائرة الضوء" ،وتحت عنوان "دليل النيوترينو لحل لغز الكون" ،نجد
ي
اضا لتجربة يابانية ،قد تفرس سبب امتلء الكون بالمادةً ،
بدال من المادة المضادة،
استعر ً
ت
ت�ف جسيمات تحت ذ َِّر َّية تُسمى "نيوترينوات" بصورة
إىل
يرجع
هذا
أن
إىل
ذهبت
ال�
ي
ُّ
ف
ف
مختلفة ي� المادة عنها ي� المادة المضادة.
موضوع بعنوان "كوكب شبيه أ
ف
باالرض ف ي� ضيافة نجم قريب" ،نجد
و� القسم نفسه
ي
ف
مؤخرا ،وهو كوكب ي� حجم
مزيدا من التفاصيل عن الكشف الذي جذب أنظار العالم
ً
ً
االرض ،يدور حول نجم "بروكسيما سنتوري" ـ النجم أ
أ
االقرب إىل الشمس ـ عىل مسافة
أ
ف
مناسبة تسمح بوجود مياه متدفقة ،مما يجدد االحلم القديمة بوجود كوكب صالح للسك�؛
إالرسال ش
البرس إليه.
وتحت عنوان " محطات الطاقة النووية تستعد للشيخوخة" ،نتعرف عىل الجهود الحثيثة
ت
كث�ة حول العالم؛ للمحافظة عىل تشغيل محطات الطاقة النووية لما
ال� تقوم بها دول ي
ي
أ
ف
ت
ال� تنادي َبوقْفها.
بعد فعام 2050؛ ليصل عمر بعضها إىل  80سنة ،ي� مقابل االصوات ي
و� قسم "التحقيقات" ،وتحت عنوان " اختناق النطاق تال�ددي" ،نستعرض محاوالت
ي
يف
الباحث� ش
و�كات تكنولوجيا المعلومات؛ إالصلح وتوسيع ممرات نقل البيانات حول العالم؛
لمواجهة تهديدات االختناقات المرورية الرقمية بوقف مسار ثورة تكنولوجيا المعلومات.
أيضا عىل موضوع بعنوان "محيط من البلستيك" ،يحاول
كما يحتوى قسم "التحقيقات" ً
أن يعرف مصادر الكميات الهائلة من البلستيك الذي أ
يمل المحيطات والبحار حول العالم،
االحياء المائية .و أ
االماكن تال� تنتهي فيها ،و فأ�ارها ،خاصة عىل أ
وكمياتها بالتحديد ،و أ
االهم من
ي
ت
وإن لم تتوفر البيانات الكاملة.
كل ذلك ..ما الذي يجب أن نفعله لمواجهة هذه المشكلة ،ح� ْ
ف
ومص� أورام البنكرياس" ،يتناول ميليك
و� قسم "أنباء وآراء" ،وتحت عنوان "الدهون
ي
ي
ت
ال� قد تؤدي إىل
تأث� الخليا الدهنية عىل أورام �طان البنكرياس،
كنان أركان بحث عن ي
يأ
الكيميا� إىل مستوى
العلج
فعالية
اجع
ر
ت
ا
وأيض
المرض،
بتطور
التكهن
تراجع القدرة عىل
ً
ي
أقل من المتوسط .ف
تعرفنا باربارا
"؛
نة
ر
الم
الروبوتات
جيل
"
عنوان
وتحت
ذاته،
القسم
و�
ِّ
مازوالي ،وف�جيليو يماتوىل عىل أ
"االوكتوبوت"  -أول روبوت مصنوع بالكامل من مواد مرنة،
ي
ويعمل من خلل تفاعل ي أ
كيميا� ،وتتحكم فيه دائرة منطقية مائعية ،ويمثل إيذانًا بميلد
ي
ت
ت
وال� تحمل وعو ًدا
ال� قد تتفوق عىل الروبوتات التقليدية ،ي
جيل جديد من الروبوتات المرنة ،ي
واالنقاذ ،وعمليات
كب�ة لعدة تطبيقات ،مثل خدمة وفحص الماكينات ،وعمليات البحث إ
ي
فضل عن إاالسهام ف� ي ف
االستكشافً ،
تحس� الصحة وجودة الحياة.
ي
ف
ت
س .وورنر ،وجينيفر كيه .لودويج ثلث طرق
ّأما ي� "التعليقات" ،فيق�ح كل من جون ي
ش
ت
ف
لمساعدة المخ� يع� عىل إنتاج مواد ومنتجات كيميائية أك� أم ًنا ،وذلك تحت عنوان "نحو
نهج جديد الختبار المخاطر الكيميائية" ،وتشمل هذه الطرق توحيد اختبارات السلمة
الكيميائية ،واختبار المنتجات النهائية ،وإعلن نتائج االختبارات للعامة.
ف
و� القسم ذاته ،وتحت عنوان " زهور أالَل ِْج ْرنُون" ،يعود بنا أنانيو بتاتشاريا إىل قراءة
ي
ت
ف
عت� بمثابة حجر
أتمت عامها
رواية الخيال العلمي
الخمس� هذا العام ،وتُ ب
ي
ي
ال� َّ
الشه�ة ،ي
أساس أالخلقيات علم أ
حياء
اال
التجري�.
بي
ف
و� قسم "مهن علمية" ،وتحت عنوان "الحواسب تراقب الشعاب المرجانية" ،شيرسح جيف
ي
توليفسون أ
االدوات المختلفة لتحليل الصور الملتقَطة تحت المياه للشعاب المرجانية �ف
ي
عدلة ،ووسائل أخرى
مختلف أنحاء العالم ،من برامج حواسب مبتكرة ،وأجهزة استشعار ُم ّ
متقدمة ،يستخدمها علماء أ
االحياء البحرية؛ لجمع بيانات حول الشعاب المرجانية ف ي� مختلف
ف
أنحاء العالم ،وقد تُ ْح ِدث طفرة ي� علوم البيئة البحرية.

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

النشر رقم .40032744 :وتُ َ
شهريا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر"
ًّ
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2016 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

مدير تحرير الترجمة
القائم بأعمال نائب رئيس التحرير
علياء حامد
الطبعة العربية |

أكتوبر

1 | 2016

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
أكتوبر  / 2016السنة الخامسة  /العدد 49

ﻫـــﺬا اﻟـﺸـﻬـــــﺮ

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت

19

7

إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج

9

ﻓﻴﺰﻳﺎء اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت

انطل ْق نحو التكرار!
ِ
المكررة البريق
حان الوقت َلم ْنح الدراسات
Â
الذي تستحقه

حجر عثرة في طريق »سيرن«
خيبة 
امل بشأن مصادم الهدرونات الكبير
 تعني نهاية فيزياء الطاقة العالية

رؤﻳﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ

 11حماية الحرية الشخصية
في المجتمعات الشبكية
إن
يقول كريستوف بوك ّ
التوسع في قوانين مكافحة
التمييز يمكن أن يعوض فشل
حماية البيانات

أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث
12

أﺧﺒـــــﺎر ﻓﻰ داﺋـﺮة اﻟﻀــﻮء

ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 توجد إشارة لنيوترينو جديد /مزيج كبير من
الحشرات في 
احياء الغنية /الخيا المناعية
تنهك في 
اورام /احترار يقلص أعداد
ُْ َ
يغير نوع الخلية/
كائنات البحيرات» /كريسبر« 
ضوء الشمس يساعد في تنقية المياه /أقمار
صناعية ترسم خريطة لمناطق فقيرة /الطب
الدقيق أقل ِدقÂة للبعض /إنتاج كميات كبيرة
يحول
من مادة الصدفَ /
الح ّد من السعرات 
لون الدهون

20

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ

اكتشاف كوكب شبيه 
بارض ،يدور حول
نجم قريب من الشمس
ﻃﺎﻗﺔ

21

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ

23

ﻓﻴﺰﻳﺎء

26

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﻴﻨﻲ

28

ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺪﻳﻢ

ثقب أسود اصطناعي يبدو أنه يُط ِْلق
إشعاعات »هوكينج«

التساؤت المطروحة حول بديل
المقترح
»كريسبر«
َ

ﻛﺘﺐ وﻓﻨﻮن
40

نسخة ثثية 
ابعاد لعظام »لوسي« ،التي تُ َع ّد
من أشهر أشباه البشر؛ لمعرفة سبب موتها

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

42

ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ

43

ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ

تقَا ُعد الشمبانزي /صراع حول براءة اختراع/
الصين تستعد للمريخ /حرب بسبب عاصفة/
إتاحة البيانات /قمر صناعي ك َمي

ﻷﺣـﺪث ﻗﻮاﺋــﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ واﻟﻨـﺼﺎﺋـﺢ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

زهور َل ِْج ْرنُون
أنانيو بتاتشاريا يعود بنا إلى قراءة رواية خيال
علمي ،تُعتبر بمثابة حجر أساس خقيات
علم 
احياء التجريبي

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
64

ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل

اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ،ﺗﺎﺑـﻊarabicedition.nature.com/jobs :

أﺧﻼﻗﻴﺎت

ترويض التكنولوجيا
يقيم دراسة لقياس الفجوة ما
ستيفن أفترجود 
وخطَى ابتكار المتسارعة
بين الرقابةُ ،

ُحكْم الغوغاء
أدريان وولفسون
يبحر في غابة 
احياء
المجهرية التي تتفاعل
بداخلنا

ﻣﻮﺟﺰ اﻷﻧﺒﺎء


محة الكوكب
مهندسة الفضاء شيكاكو هيروس تتأمل في
انقاذ الرائعة لمسبار »أكاتسوكي«
عملية ×
الياباني ،الذي تَ َمكÂن من الدوران حول كوكب
الزهرة ،بعد فجوة بلغت خمسة أعوام

أﻣﺎن
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يقترح جون سي .وورنر ،وجينيفر كيه .لودويج
ثث طرق لمساعدة المخترعين على إنتاج
مواد ومنتجات كيميائية أكثر أم ًنا

وفاة أحمد زويل تثير الشكوك حول مستقبل
مدينة العلوم في مصر

ﻣﻬﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ
63

37

كيف نعيد الحياة إلى المحطات
النووية العتيقة

ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣً ﺎ
16

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت

جدران نيجيريا
جيريمي سزال

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﺧﺘﻨـﺎق اﻟﻨﻄـﺎق
اﻟﺘـﺮددي
لممرات نقل البيانات تفادي
هل يمكن ّ
ازدحام المروري الكارثي؟ صفحة 29

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |

أﻛﺘﻮﺑﺮ

3 | 2016

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
أكتوبر  / 2016السنة الخامسة  /العدد 49
أﺑــﺤــــــﺎث
MATTHEW F GLASSER & DAVID C VAN ESSEN

أﻧﺒﺎء وآراء
45

روﺑﻮﺗﻴﺎت

46

أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب

48

اﻟﺴﺮﻃﺎن

49

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

50

ﻓﻴﺰﻳﺎء اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ

سيلية
ﻋﻠﻢ
اﻷورام الديناميات ال Âن ّ
المحدثَة 
لورام
ُ ِْ
A Sánchez-Danés et al

جيل الروبوتات المرنة

»اوكتوبوت« ..أول روبوت مصنوع
بالكامل من مواد مرنة
باربارا مازوي ،وفيرجيليو ماتولي

ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب نموذج نمو عصبي بشري
لـ»متزمة ويليامز«
T Chailangkarn et al

خريطة حديثة لقشرة المخ البشري
خريطة موثقة للوحدات التي تشكل قشرة المخ
البشري تكشف عن  360منطقة مميزة
بي .تي .توماس يوه ،وسيمون بي .آيخوف

وراﺛﺔ تحليل اختفات الوراثية
المرمزة للبروتين

M Lek et al

ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف

إﻋـﺎدة ﺗﻌـﺮﻳﻒ
اﻟﺪﻣـﺎغ

الدهون ،ومصير أورام البنكرياس
التأثير السلبي للسمنة على عج
سرطان البنكرياس
ميليك كنان أركان

56

اول من الخريطة متعددة 
اصدار 
انماط
×
لوحدات قشرة المخ البشري ،الصادرة عن
»مشروع الكونيكتوم البشري« Human
 ،Connectome Projectفي نموذج سطحي
للنصف 
ايسر .تم التوصل إلى خريطة
مفصلة لقشرة المخ البشري ،من خل دمج
بيانات التصوير متعددة 
انماط ،بما في ذلك
تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.
ومن شأن 
ادوات الناتجة المتوفرة بالمجان
أن تتيح إجراء دراسات تفاضلية مفصلة للمخ
البشري في نطاقات الصحة ،والشيخوخة،
والمرض .صفحتا  46و53

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎخ بداية مبكرة حترار عصر
الثورة الصناعية
N Abram et al
أﺣﻴﺎء ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ اكتشاف الخريطة
الفيروسية لكوكب 
ارض
D Paez-Espino et al
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب ما يرتبط بمرض اعتل

اعصاب المتعدد
A Küffer et al
وقائي ضد
أﺣﻴﺎء ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ لقاح
ّ
فيروس »زيكا«
R Larocca et al

ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺑﺤﺎث

53

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 11أﻏﺴﻄﺲ 2016

ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب تقسيم متعدد 
انماط
لقشرة المخ البشري
M Glasser et al

أﺣﻴﺎء ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ ارتباط بكتيريا  SAR11بنقص
أكسجين المحيطات ،وفقدان النيتروجين
D Tsementzi et al
ﻓﻠﻚ تسخين الطبقات العليا لمناخ كوكب
المشترى فوق البقعة الحمراء العظيمة
J O’Donoghue et al

الموقع النشط المراوغ ..في دائرة الضوء
ِب ْن َية نوع الحديد )α-Fe(II
المؤكسد للميثان.
ِ
جاي إيه.بينجر
الكترونات فائقة التوصيل المفقودة
µ
للموصت الفائقة »زائدة
خصائص مدهشة

اشابة« ذات درجات الحرارة المرتفعة
×
يان زانن

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺗﻄﻮر بزوغ أسرة جينية ل×نسان العاقل
X Nuttle et al
54

ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
 18أﻏﺴﻄﺲ 2016

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮاد خيا شمسية ذات كفاءة عالية
H Tsai et al
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يعزز
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب السيروتونين 
الشعور بالخوف والقلق
C Marcinkiewcz et al
ﻓﻴﺰﻳﺎء ﻛﻤﻴﺔ نقل الطاقة في نظام
بصري-ميكانيكي
H Xu et al
ﻓﻠﻚ طيف انتقال مشترك
لكواكب »ترابيست«-1
Julien de Wit et al
ﻓﻴﺰﻳﺎء تطويق نقطة استثنائية
ديناميكيا
(
J Doppler et al
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب تطوير الـ»أدوكانماب«
لعج 
الزهايمر
J S evigny et al
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ﻫــــﺬا الشﻬـــــــر

افتتاحيات

علﻢ الﺠينوم قاعدة بيانات كبيرة
ومفتوحة بمثابة كنز دفين للتنوع
الجيني النادر ص8 .

رؤية ﻛوﻧية لبد أن يكون السائق
متحكما بالكامل  -حتى لو لم
ً
يكن بشريًا ص10 .

البيﺌة الﺤﻀرية
حشرات أكثر تنو ًعا في
أ
الحياء الغنية ص12 .

انط ِل ْ
ـق نحـو التكـرار!

وأن تشجع الدوريات
ِمن أجل َج ْعل الدراسات المكررة أكثر فائدة؛ يجب على الباحثين تقديم المزيد منها ،ويجب على
الممولين دعمهاْ ،
ِّ
العلمية نَ ْشرها.

أي من العلماء ف ي� أن يكون أول َمن يحاول تكرار دراسة واعدة أجراها عا ِلم
ل يرغب أ �
فالفضل أن يتعرف ـ من بعيد ـ عىل نتائج إقدام شخص آخر عىل تلك الخطوة.
آخر؛
وتحولها إل
إنتاجها،
إعادة
أو
التجارب،
ار
ر
تك
قابلية
فكر
شيوع
من
طويل
وقت
وقبل
ُّ
محور رئيس ف� الحوار العلمي ،عمد العلماء إل ت
اس�اتيجيات مختلفة ث
لن� المبدأ؛
ي
ث
ف
كال�ثرة والتحدث عنه ً
مثل .كان العلماء ف ي� المؤتمرات يقارنون يب� الملحظات ،وكانت
ف
الباحث� تتلقَّى تحذيرات من إمكانية العتماد عىل إحدى الدراسات،
إحدى شبكات
ي
والبناء عليها ،أو يتضمن أحد المنشورات العلمية ذات الصلة ي ف
غامضا
ب� طياته تعليقًا ً
عن أ
ت
المرِ ..من قبيل :ي ف
ال� تَ َو َّصلنا إليها
"ب� أيدينا هنا" ،أو "أسباب اختلف النتائج ي
أن نتائجنا لم."..
ليست واضحة ،"..أو ِ"من ي
المث� للهتمام ّ
إن أ
الشياء الواضحة ـ كوجود ورقة بحثية عن الدراسات المكررة ت
ال� أُجريت ،وما
ّ
َّ
ي
أبدا ..فقد رفضت دوريات عديدة
توصلت إليه من نتائج ـ لم تكن ضمن الحتمالت ً
ف
ت
ال�
ثن� التجارب المكررة ،كما نَأَى باحثون ي
كث�ون أعن الوقوع ي� دائرة الخلفات ي
غ�
ء
العلما
ر
د
ه
ي
قد
ولذا..
صلية.
ال
للنتائج
قد تُثار إذا ما توصلوا إل نتائج مغايرة
ُِْ
ُ يُ
الوقت ف ي� استكشاف طريق مسدود ،أو يأخذون الحيطة والحذر من البحوث
المدرِك ي ف�
َ
ِ
الواعدة حقًّا ،ويبتعدون عنها.
الوضاع تتحسن آ
إن أ
الباحث� الر ي ف
يف
اغب� ف ي� الكشف
الن؛ إذ تتعدد الوسائل اليوم أمام
ّ
ف
عن دراساتهم المكررة للمجتمع العلمي ،عن طريق تسجيل محاولتهم ي� مدونة،
أو ثن�ها ف� خوادم ما قبل الطباعة ،أو ثن�ها كبحوث خاضعة لمراجعة أ
القران ف ي�
ي
تش�ط احتواء العمل عىل ثسء جديد .ف
ال� ل ت
الدوريات ت
دشنت منصة
و� هذا العامّ ،
ي
ي
ي
وصدق النتائج ف ي�
ال تن�نت ـ قناة لقابلية إعادة إ
 F1000ـ الموجودة عىل شبكة إ
النتاج ِ
الكلينيكية ،مخصصة للمقالت التفنيدية أو المؤيدة ،أو الدراسات المكررة
المرحلة قبل إ
أ
"ساينتيفك داتا" Scientific
كدورية
ـ
أخرى
معروفة
دوريات
تسعى
كما
ال ثك� دقة.
ِ
ت
وإنت�ولوجي" American Journal of
"أم�يكان جورنال أوف جاس� ي
 ،Dataودورية ي
 Gastroenterologyـ إل اجتذاب محاولت تكرار التجارب ث
للن� ،وكذلك النتائج
ف
ف
مث�ة للجدل حول إمكانية عبور جزيئات
و� عام  ،2013ي� أعقاب دراسة ي
السلبية .ي
الري� النشط حيويًّا من القناة الهضمية إل مجرى الدم ،أعلنت دورية
الحمض النووي ب ي
ث
"نيت� بايوتكنولوجي" Nature Biotechnology
أنها "مستعدة ل َت َلقِّي الدراسات المكررة" ،ث�يطة «ﻻ تﺰال المواﺛيق واﻻتﻔاقيات
اسات الضوء عىل أسئلة بحثية المتعلقة بالدراسات المكررة
أن تسلِّط هذه الدر ُ
مهمة ( .)Nature Biotechnol. 31, 943; 2013في مﻬدﻫا ،وحتﻰ قاموس
َّ
يتصدر مجتمع علم النفس هذا المجال .فقد المﻔردات فقير ،وﻏير واف».
"ب�سبيكتيفز أون سيكولوجيكال
بدأت دورية ي
ساينس"  Perspectives on Psychological Scienceف ي� ثن� نوع جديد من المقالت،
والتمهيد لنمط جديد من التعاون؛ إذ طلبت من علماء النفس تحديد إحدى الدراسات
أ
صىل إل
المهمة إلعادة إنتاجها ،ووضع خطة لذلك ،حيث يُد َعى مؤلف الدراسة ال ي
تقديم ت
تطوعيا
مخت�ات عديدة خدماتها
عرض ب
مق�حات ب
ًّ
لل�وتوكول الم َّت َبع ،كما تَ ِ
مسجل ( .)RRRوقد
لجمع
البيانات ،وتُ ثن� النتائج ـ أيًّا كانت ـ عىل هيئة تقرير تكر أار َّ
ح� آ
نُ ث�ت ت
المؤلف� ال ي ف
يف
صلي�.
الن ثلثة تقارير ،يتضمن كل منها رأي
ﻧشر الفكرة

ً
فعال سوى لعدد قليل من
إن متابعة إجراء مثل هذه التجارب لن تكون أمرا
ّ
المنشورات؛ إذ إن غالبية محاولت تكرار التجارب ل ًتقع ضمن فئة أ
العمال التعاونية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مخت�ات فردية ،تقوم باختبار المرحلة التالية من
جرى من خلل ب
المنسقة ،وإنما تُ َ
ت
ال� يقومون بها .ولو تمت مشاركة هذه النتائج؛ فسوف تحقِّق للعلم
البحوث ي
فوائد عظيمة.
كث�ا؟ ت
الجابة ف ي� أن النظام
ذلك
يحدث
ل
لماذا
مهم:
سؤال
وهنا ،يُثار
وتأ� إ
ي
يً
واضحا بما يكفي ،وله مكانة منخفضة ،كما يفتقر
ليس
التجارب
ار
ر
تك
بعملية
المحيط
ً
المنظمة.
المواثيق
إل
ِ
ف
مث�ة ،ل تُتاح له وسيلة سهلة لمعرفة ما إذا كانت
اسة
ر
د
الباحث�
أحد
صادف
وإذا
ي
ي
هناك محاولت لتكرارها ،أم ل؛ إذ ل يتم ربط الدراسات المكررة بصورة أوتوماتيكية
أ
ال ت
لك�ونية للدوريات ،أو عىل
ومستمرة بالبحوث الصلية المنشورة عىل المواقع إ
ف
ت
موقعي  ،PubPeerو .PupMedوح� ي� حالة ذكر إحدى محاولت التكرار بصورة
َ
عابرة ف ي� دراسة ذات نطاق أوسع ،ل يجدون طريقة للوصول إليها .ول يُتوقع من
ت
تن�ها ،إل أنه ي ف
ال� ث
يتع�
الدوريات أن تتكفل باحتواء كل محاولت تكرار الدراسات ي
ت
ال� تتكفل بجمع هذه المعلومات ث
أيضا
ون�ها .كما يجب ً
عليها دعم التكنولوجيا ي
أن تتقبل ثن� المحاولت المستفيضة لتكرار التجارب المنشورة مسبقًا ،فعىل سبيل
"ساينتيفك ريبورتس"  Scientific Reportsالمقالت النقدية؛ من
تشجع دورية
ِ
المثالِّ ،
خلل التنازل عن مستحقاتها المادية لتحرير المقالت التفنيدية الخاضعة لمراجعة
أ
القران أل ّي مقال منشور فيها.
ِومن شأن اتساع رقعة ثن� محاولت تكرار التجارب أن يرفع من مكانتها؛ مع ارتفاع
خطورة ردود أ
يف
الباحث� الذين أجروها .ولذلك ..فما يحصلون
الفعال النتقامية ضد
أ
ف
و� الوقت
عليه من مكافآت إثر قيامهم بالمر ل يغري إ
بالقدام عىل هذه المخاطرة .ي
ت
كب� ف ي� رفع مكانة َمن يقومون بها
بشكل
ال� تُ ثن�
ي
ي
الحال ،ل تسهم الدراسات المكررة ي
ف
لدى لجان التوظيف ،أو مراجعي المنح؛ مما يتسبب ي� خلق مشكلة جدلية ،يحجم
الباحثون عن إجراء دراسات متعمقة تتعلق بهذا النوع ،ث
ون�ها ،ألنها ل تحظى بالتقدير
الملئم؛ ويعود سبب عدم تقديرها هذا إل انخفاض معدل ثن� هذا النوع .ومن
الممو ي ف
ل� ـ مثل مؤسسة "لورا آند جون أرنولد"
هنا ،يجب الثناء عىل مواقف بعض
ِّ
ف ي� الوليات المتحدة ،و"المنظمة الهولندية للبحث العلمي" ـ الذين يدعمون تكرار
كب�ة عىل ث
التجارب بشكل واضح ،ويعقدون ً
السهام ف ي�
الن� .ويمكن للعلماء إ
آمال ي
ضمان حصول مثل هذه الدراسات عىل التقدير الملئم؛ من خلل الستشهاد بها،
ومناقشة محتواها عىل مواقع التواصل الجتماعي.
ل تزال المواثيق والتفاقيات المتعلقة بالدراسات المكررة ف� مهدها ،ت
وح� قاموس
ي
وغ� واف ،كما أن المحررين الذين يقومون بتنسيق التقارير الموثقة
فق� ،ي
المفردات ي
الكث� من الجهد؛ لتجنب َو ْسم تجارب التكرار بكلمات ذات ثقل ،من
يبذلون
للتكرار
ي
النتاج Reproducibility
قبيل "ناجح" ،و"فاشل" .كما تتجنب مبادرة قابلية إعادة إ
ت
المخت�ات عىل التنسيق ي ف
ب� محاولتها الفردية لتكرار
ال� تسعى لمساعدة
ب
 Initiativeـ ي
تجاربها ـ استخدام عبارات مشابهة عقب أول دراسة لها .فالورقة البحثية هي بمثابة
المستن� .ويمكن أن
والتنظ�
خليط من الظروف ،والتجارب ،والنتائج ،والتحليل،
ي
ي
تعتمد النتائج عىل اختلفات تبدو بسيطة ي ف
المستخدمة ،مثل مدى قوة
المناهج
ب�
َ
تف
كث� من الجهد
ام�اج الكواشف؛ حسبما اكتشفت إحدى مجموعات التعاون ،بعد ي
(.)2014 ;781-W. C. Hines et al. Cel Rep. 6, 779
الباحث� المكررين أ
يف
هذا ..ول تتوافر مواثيق منظمة لقنوات التصال ي ف
للبحاث،
ب�
ِّ
الباحث� أ
وباح� الدراسات أ
ث
ال ي ف
يف
صلي� مشاركة أي بيانات،
الصلية .وقد رفض بعض
ي
ف
ف
المكررين للتجارب ث
بن�
الباحث�
و� حالت أخرى ،قام بعض
ي
أو تفاصيل منهجية .ي
ِّ
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أول حسم أوجه التضارب؛ مما يجعلهم ث
أعمالهم تلك ،دون أن يحاولوا ً
أك� عرضة
أ
المكررون والباحثون الصليون
الباحثون
َّف
ق
(تو
الحظ،
للتهام بعدم الكفاءة .ولحسن
ِّ
ال�اشق أ
مؤخرا عن ت
باللفاظ) .ومع اتساع رقعة انتشار الدراسات المكررة ،تزداد ثقتنا
ً
معاي� مناسبة إلجراء هذا النوع من الدراسات.
بأن المجتمع سيقوم بوضع
ي
ّ
إن تعزيز سلوك أفضل يتطلب أن تصبح الدراسات المكررة ث
أك� شيو ًعاِ .ومن
ّ
يف
نحث مؤلفي
نحث
غ� المنشورة ،كما ّ
جانبناّ ،
الباحث� عىل الكشف عن نتائجهم ي
أ
المقدمة إليهم
المعقولة
للطلبات
والستجابة
التعاون،
عىل
المنشورة
البحاث
َّ
ت
للحصول عىل بيانات ّأو ّلية عن دراساتهم ،وعىل اف�اض ُح ْسن النية ،وأن يعكفوا
عىل كتابة أ
الوراق البحثية ،والحتفاظ بالسجلت ،مع ت
س�غبون
اف�اض أن آخرين ي
أ
ف
ث
أيضا عىل دعم الدوات
الممو يل�
ونحث
ف ي� تكرار دراساتهم فيما بعد.
والنا�ين ً
ّ
ِّ
ت
ف
يف
الباحث� عىل الربط يب� الدراسات المختلفة .هذا ..ونرحب بالنتائج
ال� تساعد
ي
ف
ف
ت
ال� تبحث ي� مدى صلحية ِودقّة المنشورات المهمة ،بما ي� ذلك دورية Nature؛
ي
ويسعدنا تقديم العون اللزم ث
لن�ها.

مكافـآت نـادرة

دراسة جديدة عن المعلومات الجينية لحوالي  60,000شخص
وتبرز الحاجة الماسة إلى إتاحة
تكشف عن مفاجآت مذهلةِ ،
أ
البيانات الجينية للجميع؛ لمساعدة دارسي المراض النادرة.

تشف�
انتهى فريق من العلماء من وضع التسلسل الجينومي ـ أو تسلسل مناطق ي
وت� الخاصة بالجينوم (الكسوم) ـ أل ثك� من مليون شخص .ويبقى أ
ال� ي ف
المل ف ي�
إ
ب
أ
إمكانية ثن� هذه البيانات ،وربطها بالنمط الظاهري ـ ل سيما فيما يتعلق بالمراض
يف
لكن ثمة عائق يحول دون تحقيق ذلك ،وهو قلة البيانات
ـ
وتحس� الرعاية الطبيةْ ،
المتاحة للجميع.
و� خطوة مهمة ،قدمت دورية  Natureـ ف� أ
ف
السبوع الثالث من أغسطس ف
الما�
َّ
ي
ي
ي
أ
ً
عت�
تقريرا
ـ
الصدار الول لـ"رابطة تجميع إ
مفصل عن إ
الكسوم"  ،ExACالذي يُ ب
ً
ح� آ
الن عن تباين مناطق تشف� ال� ف ف
ت
النسان .يضم هذا
إرشادي
كتيب
أك�
وت� ي� إ
ي ب ي
ب
الكتيب بيانات التسلسل الخاصة بحوال  60,000شخص .أ
والهم من ذلك أنه يتيح
ي
مهما وحيويًّا (http://
هذه البيانات عىل قاعدة بيانات مفتوحة ،تشكل بالفعل
مصدرا ًّ
ً
.)exac.broadinstitute.org
الكث�ة ت
ال� تواجه ثن� هذه المجموعات من البيانات ،فإن هذا
ورغم التحديات ي
ي
ل يقلل من شأن الجهود العظيمة ،ت
ال� بذلها العلماء المشاركون ف ي� هذا ث
الم�وع؛
ي
إلتاحة هذه الدراسة للجميع؛ إذ يعرض الجدول الخاص بها نظرة فاحصة ف ي� التنوع
أك� من  4,7مليون ي ف
الب� ،كما يحدد بثقة تامة ث
ف
الجي� النادر ي ف
ب� ث
جي� (جينات
متغ� ي
ي
أ
ف
ث
لتقدم أول
جديدة ي� أك� الحيان) ،ويوثق طفرات نادرة ،ظهرت بصورة مستقلة؛ ِّ
تقدير لمعدلت تكرار حدوثها .كما تتوصل الدراسة إل  3,230جي ًنا ،لم يتعرض أي
ث
ث
ثل� هذه الجينات بأمراض؛
منها ً
تقريبا لفقدان وظيفته آالحيوية .ولم فيتم ربط أك� من ي
مما يؤكد ما نعانيه ت
ح� الن من قصور ي� الفهم.
أيضا المخاوف بشأن الربط الخاطئ ي ف
المتغ�ات الجينية
ب�
تث� هذه الدراسة ً
ي
ي
من جانب ،أ
والمراض النادرة من جانب آخر؛ حيث يكون لدى المشارك العادي
ف
ت
متغ�ا ،تم تصنيفها ف ي�
الكسوم
ال� تجريها رابطة تجميع إ
حوال  54ي ً
ي
ي� التجارب ي
المتغ�ات يظهر
الكث� من هذه
ي
مسببة لضطرابات نادرة ،إل أن ي
السابق عىل أنها ِّ
غ� معقول؛ مما يؤكد أن تصنيفها السابق لم
نحو
عىل
ا،
جد
تفعة
بمعدلت تكرار مر
ي
ًّ
ف
الطار ،قام الباحثون المشاركون ف ي� هذه الدراسة بمراجعة
يكن
و� هذا إ
ً
صحيحا .ي
أ
ف
مسببة لضطرابات
أنها
عىل
السابق
�
مصنفة
كانت
ا،
متغ�
192
بـ
الخاصة
دلة
ال
ِّ
ي
يً
الكسوم بمعدلت تكرار مرتفعة؛
مندلية نادرة ،وتم رصدها من ِق َبل رابطة تجميع إ
المتغ�ات ُم ْم ِرضة .ل شك أن الربط الخاطئ يؤدي إل
إلثبات أن  9فقط من هذه
ي
تس�شد عمليات تشخيص وعلج أ
خط�ة؛ إذ ت
المراض ـ بالفعل ـ ببيانات هذه
نتائج ي
المتغ�ات (عىل سبيل المثال ..انظرE. V. Minikel et al. Sci. Transl. Med. 8, :
ي
322ra9; 2016 and R. Walsh et al. Genet. Med. http://dx.doi.org/10.1038/
.)gim.2016.90; 2016
الباحث� أ
يف
يف
توضح نتائج هذه الدراسة ف�ورة ت ف
المعالج� بالحرص
والطباء
ال�ام
ِّ
الشديد عند تقييمهم للنتائج المنشورة بشأن الضطرابات الجينية النادرة .كما تؤكد
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ت
ال� تظهر ف ي� بيانات التسلسل ،وذلك باستخدام مجموعة
ف�ورة مراجعة
ي
المتغ�ات ي
أ
مستخدم
وغ�ها من الدوات المرجعية ،وهو إجراء
بيانات رابطة تجميع إ
َ
الكسوم ،ي
عىل نطاق واسع ف ي� مجال علم الجينوم.
ويخطِّط ث
الكسوم للتوسع عىل مدار العام القادم ،ليشمل
م�وع رابطة تجميع إ
 120,000إكسوم ،و 20,000تسلسل جينومي كامل .ويتوقف ذلك عىل مدى توفُّر
الك�ى ،كما يُ ب ْ ِ�ز أهمية ثن� البيانات الجينومية،
إرادة التعاون لدى التحادات البحثية ب
المتغ�ات المرضية؛ حيث تزداد الحاجة
عىل
أيضا
وتجميعها ،وتنسيقها .وينطبق ذلك ً
ي
ف
المتغ�ات ،مثل قاعدة بيانات "كلينفار"
تفس�
ي
أك� ي� ي
إل قواعد بيانات ،توفِّر ثقة ب
أ
ف
مريك لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.
ال
الوط�
 ،ClinVarالتابعة للمركز
ي
ي
ف
كلينيك إل مواصلة الستثمار ي� هذا النوع من قواعد
ال
اثة
ر
الو
سيحتاج تطوير علم
إ
ي
والباحث� أ
يف
يف
المعالج�،
والطباء
الكلينيكية
إسهامات
البيانات ،والمزيد من
المخت�ات إ
ب
المراجع الجينية ث
الب�ية ،والعمل عىل ربط هذه الجداول ببيانات
وتوسيع جداول َ
النمط الظاهري .ويتضمن ذلك ـ ف
والمت� ي ف
ف
ع�،
بالمتطوع�
التصال
إعادة
ـ
الغالب
�
ب
ي
ي
الكسوم ،ف ي�
وسيتم تجريبه من خلل مجموعة بيانات فرعية خاصة برابطة تجميع إ
حدود ما تسمح به الموافقات.
والكلينيكية ت
الم�ابطة ـ بوسائل
وعىل نطاق أوسع ..يتطلب ثن� البيانات الجينية إ
تحافظ عىل الخصوصية ـ نمطًا جديدا من التفك� ف� صياغة أ
الخلقيات واللوائح
ً
ي ي
الوطنية أ
المريكية ،والتحالف العالمي
التنظيمية ،وهو ما بدأت ف ي� تَ َب ِّنيه معاهد الصحة
للجينوم والصحة ،ويجب أن تتبعهما ف ي� ذلك مؤسسات أخرى؛ ل سيما أن دراسة
المحتملة.
الكسوم تسلِّط الضوء عىل المكافآت
رابطة تجميع إ
َ

مخـاوف بشـأن الطـاقة

نظرا إلى
تَ ُعود محطات الطاقة النووية القائمة ًّ
حاليا بنفع معقولً ،
ولكن هناك الكثير من العمل
ما تنتجه من طاقة منخفضة الكربونْ ،
ينتظر صناعة الطاقة النووية ،إذا ما أُريد لها أن تستمر وتزدهر في
القرن الواحد والعشرين.

ديسم� ف
الما� ـ ث�كات المرافق عىل استخدام
عندما َح َّثت وليةُ نيويورك ـ ف ي�
ب
ي
مصادر طاقة متجددة؛ إلنتاج  %50من الطاقة بحلول عام  ،2030أُ يث�ت ـ بطبيعة
تنتج ستة مفاعلت نووية ف ي�
كث�ة حول الطاقة النووية.
الحال ـ تساؤلت ي
وحالياِ ،
ًّ
أك� من  %30من احتياجات الولية من الكهرباء ،ث
أربع محطات ث
وأك� من نصف
ما تنتجه مصادر الطاقة قليلة الكربون .ويُذكَر أن أربع محطات منها كانت عرضةً
نظرا إل حسابات اقتصادية بسيطة ،حيث لم تستطع منافسة
لخطر إ
الغلقً ،
الغاز الطبيعي الرخيص.
أ
ت
وبالخذ ي ف
ال� يتم توليدها
بع� العتبار القيمة المناخية للطاقة منخفضة
الكربون ،أ ي
ف
ف
جديدا ي� الول من أغسطس
ماليا
ً
ي� هذه المحطاتَ ،م َن َحها منظِّمو الولية ً
دعما ًّ
أ
ف
ف
الما� .بدأت الولية بـ"التكلفة الجتماعية للكربون" ،باعتبارها أوضح تمثيل لل�ار
ي
ت
تقدرها الحكومة
ال� ِّ
الناجمة عن انبعاث غازات الحتباس الحراري ،وهي فالتكلفة ي
أ
ثا� أكسيد الكربون ،يُتوقَّع أن
بحوال 38
حاليا
ً
المريكية ًّ
دولرا للطن الواحد من ي
ي
بكث� ،ولذا
ترتفع إل 50
دولرا بحلول عام  .2030كانت إ
اليرادات أقل من ذلك ي
ً
المحطات النووية ستكون مؤهلة آ
الن للحصول عىل "شهادة بخلوها من
فإن هذه
َّ
المتوقَّع أن يبلغ هذا الدعم
ن
وم
النقص.
لتعويض
عليه
ل
يعو
ما
وهو
النبعاثات"،
ِ
ُ
َّ
السنت� أ
ال ي ف
يف
ـ ف ي�
تقريبا .قال مسؤولو ث�كة "إكسيلون" ـ
ولي� فقط ـ  965مليون دولر ً
ف
ف
ستم�
محطت� ،وتُ ْج ِري مفاوضات ثل�اء الثالثة ـ إنها
ومقرها ولية إلينوي ،وتمتلك
ي
ي
قدما ف ي� خطتها للستمرار ف ي� تشغيل المحطات.
إًذَن ،فالدرس المستفاد أ
الول هو أن سعر الكربون مهم .وتمثل نيويورك واحدة
مشاركة ف ي� نظام المتاجرة ف ي� النبعاثات .هذا ولم يكن
من تسع وليات ث�قية
ِ
حوال  4دولرات للطن الواحد من ف
ثا� أكسيد الكربون ـ
ومتوسطه
الحال ـ
السعر
ي
ي
ي
عاليا بما فيه الكفاية للحفاظ عىل قدرة الطاقة النووية عىل منافَسة الغاز الطبيعي.
ً
يف
يف
الناشط�
العامل� بهذا القطاع ف ي� الوليات المتحدة ،وبعض
أشاد كل من
يف
البيئي� المؤيِّ ِدين للطاقة النووية بـ"معيار نيويورك" ،باعتباره خطوة عىل الطريق
ونموذجا يمكن أن تحاكيه وليات أمريكية أخرى ،حيث تواجه الطاقة
الصحيح،
ً
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النووية فيها عقبات اقتصادية مماثلة .وبصفة عامة ،فإن المعيار يذ ِّكرنا بأن أمام
ً
طويل لتقطعه ،عىل الرغم مما وصل إليه اتفاق باريس
سياسات المناخ طريقًا
للمناخ ف� العام ف
الما�.
ي
ي
حاليا
ومع ذلك ..فل تقف مشكلت القطاع النووي عند هذا
الحد ،حيث توفِّر ًّ
ف
بأن
علما ّ
حوال  440محطة طاقة نووية  %11من الطاقة الكهربائية ي� العالمً ،
ي
ث
ً
مفاعل
عاما ف ي� المتوسط .ورغم أن هناك أك� من 60
ُع ْمر هذه المحطات يبلغ ً 30
النشاء ،فإن الصناعة النووية يجب أن تعمل للحفاظ عىل نسبة إسهامها ف ي�
قيد إ
إنتاج الطاقة ،عندما تتوقف المحطات القديمة عن العمل ف ي� العقود المقبلة.
ف ي� الوقت نفسه ،تُ َع ِارض ولية نيويورك الجهود الرامية إل َم ّد ُع ْمر مفاعل ي فَ� آخرين
ف ي� محطة إنديان بوينت النووية " "IPECألسباب تتعلق بالسلمة .وما زالت ث
ال�كة
أ
تلوث المياه الجوفية ت
بال�يتيوم،
ِ
المشغلة ألصالح المحطة تحاول تج ُّنب السئلة حول ُّ
المتكرر ،بينما تتقدم بطلب للحصول عىل ترصيح من اللجنة التنظيمية
وتَ َعطُّل الجهزة
ِّ
أ
عاما.
النووية المريكية " "NRCإلطالة ُع ْمر المفاعلت من  40إل ً 60
وما دامت محطات الطاقة النووية قادرة عىل إثبات أن تشغيلها ِآمن ،فينبغي تشجيع
ف
ف
و� الواقع ،قد تجد
إسهاماتها ي� الجهود العالمية؛ ّ
للحد من غازات الحتباس الحراري .ي
ف
المحتملة لوقوع حادث نووي باهظة.
مواضع معينة أن التكلفة
الحكومات والمجتمعات ي�
َ
ٍ
ح� آ
الصناعة عىل ظهور جيل جديد ـ يغ� مؤكَّد ت
الن ـ من
توسع هذه
ويتوقف احتمال ُّ
المحصنة ضد الحوادث .وبغَ ّض النظر عن الجهود ت
ال� تبذلها نيويورك للإبقاء
المفاعلت
َّ
ِ
ي
بحق
عىل عدد قليل من المفاعلت النووية قيد التشغيل ،فمن الواضح أن الولية تر ِاهن ّ
عىل مصادر الطاقة المتجددة.

حجر عثرة في طريق "سيرن"
أمر مخيب آلمال
اختفاء إشارة مصادم الهدرونات الكبير "ٌ "LHC
للمسرع الكبير القادم.
َمن يحاولون الترويج
ِّ

العلْم يزدهر بالكتشافات .ولذا ..من الطبيعي أن يحزن علما ُء
ِمن المعروف ّ
أن ِ
الف�ياء عىل ما تَ َلقَّونه من أخبار ف� شهر أغسطس ف
يف
الما� .ففي الوقت الذي كان
ي
ف ي
ف
ف
يستعد فيه مجتمع يف�ياء الطاقة العالية للجتماع ي� مدينة شيكاغو ي� الخامس
آ
ف
أن يكون مصادم الهدرونات
من شهر أغسطس ،كانت المال ي
لكن حذرة ـ ي� ْ
كب�ة ـ أ ْ
ف
لف�ياء الجسيمات ،الواقع بالقرب
"س�ن" ـ وهي
ورو� ي
الكب� بمنظمة ي
ي
بَ
المخت� ال ب ي
آخر يُضاف إل اكتشاف جسيم بوزون
قد
ـ
ا
�
من جنيف بسوي
توصل إل اكتشاف َ
َّ
ف
سبب ف ي�
هيجز ،لكن ذلك لم يحدث؛ ب
فال�وز الظاهر ي� رسوم البيانات ـ الذي تَ َّ
إثارة الحماس بهذا الشكل ـ جرفه طوفان من البيانات الجديدة ،ليتضح أنه لم
يكن سوى تذبذبات إحصائية.
عاد ًة ما يبدي ي ف
الكب� أداء وظيفته
الهدرونات
م
مصاد
مواصلة
حيال
رضاهم
الف�يائيون
ي
ِ
القياس .وهي نظرية ناجحة إل حد
المستمرة؛ إلثبات ـ بمزيد من الدقة ـ صحة النموذج
ي
ت
ال�وز الظاهر ف ي� البيانات
أحدثها
ال�
ب
بعيد ،معروف عنها عدم اكتمالها ،بيد أن الضجة ي
متعطش� إل المزيد .وكما هو واضح من البحوث النظرية الـ 500ت
يف
ال� كُتبت
جع َل ْتهم
ي
حول أ
ف
الف�ياء مهيأ لستقبال ث
سء جديد.
علم
فإن
مر،
ال
ي
ّ
ي
آ
ت
الكب� لم يكشف عن أي جديد ح� الن فيما وراء
وك َْون مصادم الهدرونات ي
ح� آ
يع� أن ذلك لن يحدث أبدا .فقد جمعت آ
اللة ت
ف
الن
النموذج
ً
القياس ل ي
ي
ت
ما ل يزيد عىل ُع ث
ال� يأمل العلماء تجميعها بحلول نهاية عام
البيانات
كمية
�
ْ
ي
تجميعه ،إذا ما ف
م� المخطَّط الموضوع لزيادة
 ،2022و %1فقط مما يمكنها
يث� قلق البعض .وتتوقع
هذا
المعلومات
شح
أن
كثافة الصطدامات ق ُُدما ،إل
ي
فكرة التناظر الفائق أن ًالنظائر أ
الثقل للجسيمات العادية سوف تصبح جلية عند
ّ
أ
الكب� ،كان يمكن
طاقات التصادم العىل .وقبل تشغيل مصادم الهدرونات ي
ث
سء جديد بحلول الوقت
لمؤيدي تلك النظرية أن يأراهنوا عىل إمكانية مشاهدة ي
لكن إذا استمر المر ،و َقلَّت المعلومات ث
أك�؛ قد تدخل ي ف
ف�ياء الطاقة
الحال ،ف ْ
ي
ّ
المصادم شي ًئا أبعد من
يجد
أل
وهو
البعض،
يسميه
كما
"كابوس"،
العالية ي�
ِ
جسيم بوزون هيجز .وبدون عهد "جديد"
من ي ف
ARABICEDITION.NATURE.COM
الف�ياء ،ليس هناك من سبيل سهل
أ
للتعليق على المقاالت ،اضغط
ح� ،وال�ت
ت
ال� ل تُ َع ف ّد ول تُ َ
في
لكشف اللغاز ي
على المقاالت االفتتاحية بعد
�
بما
توضيحها؛
�
القياس
فشل النموذج
الدخول على الرابط التالي:
ي
ي ي
ذلك المادة المظلمة والجاذبية.
go.nature.com/nqvdkp
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ولكن
ول تزال هناك أسباب قوية لصنع آلة تَ ْخلُف
مصادم الهدرونات ي
ِ
الكب�ْ ،
غ� التوصل إل اكتشاف جديد ،قد يذهب هذا التعلُّق العام ي ف
بف�ياء الطاقة
من ي
ت
غ� ُم ْر ٍض
وحده
الستكشاف
فيه
يصبح
زمن
يأ�
سوف
إذ
الرياح؛
اج
ر
أد
العالية
ي
ي
بما يكفي.
ومن ثم ،سوف يكون من الصعب إقناع وكالت التمويل بإنفاق عدة مليارات من
الدولرات؛ لمواصلة العمل أ
خصوصا عندما تم ِّثل تكاليف تجارب
بالسلوب نفسه،
ً
المخت�ات جز ًءا من تلك المبالغ .وستقع مهمة
المعتمد عىل
النيوترينو والتدقيق
ب
ِ
ت
الس�اتيجية ف ي� الستكشاف عىل كاهل
النظر بعناية ف ي� مدى جدوى العمل بهذه
الف� ي ف
يف
أساسيا؛ فسوف تحتاج إل
أمرا
ًّ
يائي� .وإذا ما ظلَّت المصادمات عالية الطاقة ً
أن تعمل عىل محاولة زيادة المبيعات لديها.

استخـدام «كريسبر» في
علم األحياء النمائي التطوري
تساعد تقنيات التحرير الجيني الحديثة في تفكيك أصول
التكيف التطوري.
ُّ
بعض العلماء يُط ِْلق عىل ذلك الدجاج اسم "تشيكنوصوروس" ،chickenosaurus
آ
لكن أيًّا كان
والبعض الخر يروق له تسميته "داينو-تشيكن" ْ ،dino-chicken
ت
المصطلح الذي يمكن أن تطلقه عىل مق�ح تحويل الدجاجة إل مخلوق يشبه
فإن الدجاجة تمر بمرحلة علمية تاريخية.
سلفها من الديناصوراتّ ،
غ� مكتملة النمو ،وأطرافها،
الكتاكيت
أقدام
جعل
لقد نجح الباحثون ف ي�
ي
ت
ث
ال� كانت موجودة منذ  150مليون سنة؛ وذلك عن
ووجوهها ،أك� شب ًها بأسلفها ي
أ
ت
ال� تشكل هذه الهياكل؛ بهدف َف ْهم الحداث
طريق العبث بالمسارات الجزيئية ،ي
التحولت المذهلة ف� السجل أ
الجزيئية المسؤولة عن أحد ث
الحفوري.
أك�
ي
يحفل مجال علم أ
أ
اختصارا بـ )evo-devoبهذا
النما� التطوري (يُعرف
الحياء
ً
ي
أ
ت
أ
ال� تشبه أطراف
النوع من الكائنات ،بد ًءا من الف�ان ذات الطراف الطويلة ،ي
ت
ال� تشبه جذوع الخنافس،
الخفافيش ،إل ذبابة الفاكهة ذات الجذوع
َّ
المقسمة ،ي
أ
ت
ال� تُستخدم ف ي� إدخال تعديلت عىل هذه الكائنات
ْ
لكن ل تزال الدوات البدائية ي
غ� ُمحكَمة.
ي
ال تن�نت بتاريخ  17أغسطس
يتغ� ..ففي بحث نُ ث� عىل إ
وهذا الوضع يوشك أن ي
يف
"كريس�-كاسCRISPR-Cas9 "9؛ لتثبيط
الباحث� تقنية
 ،2016استخدم فريق من
ب
الزرد؛ مما أدى إل ظهور أطراف زعانف أشبه
سمكة
نمو
الجينات المسؤولة عن
َّ
ال�ية (T. Nakamura et al. Nature http://dx.doi.
الفقاريات
بأقدام وأصابع
ب
 .)nature19322; 2016/1038/org/10وعبثت عدة تجارب ف
كريس� ـ
تقنية
�
ب
ي
أ
ت
ال� تبرصها ،مقارنة بالذباب،
أُجريت
مؤخرا ـ بالفراشات؛ لمعرفة � ُّ
ً
تعدد اللوان ي
قدما ف ي� التخلص من مخالب ث
الق�يات؛ ل َف ْهم أصول هذه
التجارب
هذه
ومضت
ً
الزوائد المتخصصة.
وح� آ
ف
ت
الجي� إل تثبيط الجينات ،لكن العلماء
التحرير
عمليات
تميل
الن،
ي
أ
ف
أ
قريبا ف� مبادلة الجينات يب�ف
ف
النما� التطوري َ ث
المتخصص� ي� علم الحياء
ي
ي
�عون ً ي
سي ْ َ
التكيف ،مثل تعدد الخليا ،وفتحة
بعض
أصول
لمعرفة
الحيوانات بعيدة الصلة؛
ُّ
يف
ث
مشكلت� فقط ،تعصفان بهذا المجال .لقد أصبحت
ال�ج ،وذلك من أجل تسمية
قدرتنا عىل الوصول إل الحمض النووي الخاص بالكائنات القديمة وتحليله تع�ف
ي
أننا قادرون عىل إدراج جينات من حيوانات منقرضة ف ي� الجينوم الخاص بسللتها
الموجودة آ
الن عىل قيد الحياة.
أ
أ
النما� التطوري إل أهداف وهمية،
يجر هذا النوع من التجارب ِعل َْم الحياء
ي
قد ّ
من قبيل إعادة الحياة للكائنات المنقرضة ،والسعي وراء إعادة إحياء حيوان الماموث
ت
إن كل
المغطَّى بالصوف ،ي
ال� انقرضت منذ أزمنة سحيقةّ .
وغ�ه من الحيوانات ي
ت
ال� تكمن وراء التجربة .وقد
الفكرة
هو
فالمهم
ا،
ع
إبدا
عت�
غ� مألوف ل يُ ب
عمل ي
ً
ي
كريس� الواعدة" صدق أو كذب نظريات ُوضعت منذ عقود من
"وحوش
تثبت
ب
الزمان عن أ
الك�ى ،والمراحل المهمة ف ي� التطور ،وقد تساعدنا عىل َو ْضع
حداث
ال
ب
نظريات جديدة.
فعليا من "الداينو-تشيكن" الحقيقية.
نتعلمه
أن
يمكن
فيما
نفكر
لذا ..د ُعونا
ًّ
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السيارة آمنة ،يجب َم ْنح التحكّم الكامل فيها للسائق ،سواء أكان إنسانًا ،أم جهاز حاسوب ،حسبما
ح ّتى تصبح ّ
يقول جون باروخ.
السيارات ذاتية القيادة ،ت ف
السيارات ،إل أن هذا النموذج يسبب مشكلة ثل�كة "تيسل" ،وللعديد من
أيضا .ففي شهر يوليو
مع تَزايُد
ت�ايد المخاوف ً
مص ِّنعي ّ
شعبية ّ
ّ
أ
آ
ف
ف
ول
ة.
العام
الطرق
عىل
القيادة
ذاتية
المركبات
ات
ر
اختبا
الص�
حظرت
الما�،
وخاصة بالنسبة إل العلمات التجارية الغىل ثم ًنا ،فما
خرين،
ال
ات
ر
ا
السي
عي
ن
مص
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ي
سيارته ـ
مستمرة بشأن مرصع
تزال التحقيقات
بالسيارة مقود،
السيارات الفاخرة هو متعة القيادة بها؛ وإذا لم يكن
جذب عملء
يَ ِ
جوشوا براون ،الذي قُتل ف إثر اصطدام ّ
ّ
ّ
 ،Teslaذات التوجيه آ
وكان "السائق" ل ّ يشارك ف
فسيلغَ ى عامل الجذب هذا .ولهذا السبب
القيادة؛
�
كانت
فلوريدا.
ولية
�
مفصلية
بشاحنة
ـ
ل
ال
"تيسل"
من نوع
ُ
ي
ي
أ ي
ستخدم ث�كتا "تيسل" ،و"جاجوار لند روفر" ،ث
و�كات أخرى التكنولوجيا الموجودة
ت
لتقييم
حاسوب؛
ة
وأجهز
الطريق،
لتصوير
؛
المر�
الضوء
ات
كام�
م
ستخد
ت
سيارته
َ
َ
َ
ي
ِ
ِ
ّ
ي
السيارات ذاتية القيادة المتوفرة آ
ف
ف
ث
الن؛ لتقديم الدعم فقط للسائق ،الذي ّ
يظل
�
البيضاء
الشاحنة
تم�
لم
ـ
"تيسل"
كة
ل�
ًا
ق
ووف
ـ
ات
الكام�
أن
غ�
العام،
الوضع
ي
ي
ي ّ
ّ
ِّ
ي
ف
ت
وسط سماء فلوريدا ث
ً
ال�
رسميا هو المتحكم .ولذا ..كان براون
الم�قة.
مسؤول ـ ًّ
ًّ
رسميا ـ عن التحكم ي� المركبة ي
مات بداخلها.
وبرغم ما تَ ِعد به المركبات ذاتية القيادة بإطالة مدة رحلت السفر وإثرائها ،إل أنّها
باللت .كيف سيتعامل الناس مع أ
تث� أسئلة عميقة حول علقتنا كمجتمع آ
السيارات ث
مكوناتها جاهد ًة عىل توليد نموذج عمل
المر؟ وما
ي
و�كات صناعة ّ
تعمل ث�كات ّ
مزودة بمقود .ومن الواضح أنّها ل تزال
هو نموذج العمل الذي سيتم تطويره؟
لمركبات ذاتية القيادة بشكل ب
ولكن َّ
أك�ْ ،
حريصة عىل تقديم المساعدة إل السائق ّ ،ف
يع� وجود حاجة ُم ِل َّحة إل البحث
المحركات النفاثة من قبيل "رولز
هل سيقتفي مص ِّنعو السيارات أثر منتجي
مما ي
ويت�"ّ ،بالعتماد ف� البيع عىل ِّالمسافة المقطوعة ف
ف
ف
السائق�ف
السفر،
�
فعل
د
ر
سيكون
ماذا
َن،
ذ
إ
الجتماعية.
العلوم
وناحية
التقنية،
الناحية
�
ي
ّ
ي
ي
ي
رويس" ،و"برات آند ي
السيار ُة تَ َو ِّ يل القيادة؟ وكيف يمكن لعملية نقل
محرك يقومون ببيعه؟ وهل سيستخدم
عندما تطلب منهم ّ
وتسجيل نمط عمل ّكل ِّ
السيارات نموذج ث
ً
السيارة بأمان ف ي�
إيقاف
يمكن
وكيف
بسلم؟
تتم
أن
تلك
التحكم
ن
م
بدل
اتهم،
ر
ا
سي
لتأج�
"أوبر"
كة
�
ِ
ّ
ّ
ي ّ
أصحاب ّ
"تقديم دعم
حالة عدم يِّ
سي ْح ِدث التحول نحو العمل
وهل
ات؟
ر
السيا
موقف
تركها ف ي�
تول السائق القيادة؟
ُ
ف
ف
آل ي� ُج ُزر الكناري ،يبعد 3000
بشكل يآل بالكامل ثور ًة ي� النقل الريفي ،ما ِن ًحا الفقراء والشباب
ُ
أقوم ًّ
حاليا بإدارة فتليسكوب ي ّ
أ
ت
يف
المتحدة .ول يشكل هذا النوع
المملكة
�
قاعدته
عن
كيلوم�
والسفر
الحق ف ي� النتقال
والمس ّن ي ف�
والمعوق� من سكّان الرياف َ
ّ
ي
آ
المصاحبة
ال يل من التليسكوبات للعامة مخاطر مماثلة لتلك
بتكلفة منخفضة؟
ِ
ليس
ت
إنها لجسيمةٌ
مما يمكن
الكث�
يوجد
لكن
القيادة،
ذاتية
المركبات
لستخدام
المهندسون
يواجهها
ال�
يات
التحد
تلك
ّ
ي ّ
ي
المعماريون العاملون ف
ًّ
العطْل
نقطة
أنماط
جميع
الة
ز
بإ
قمنا
لقد
تجاربنا.
من
ُّمه
ل
ع
ت
والشوارع،
والمساكن،
المدينة،
اكز
ر
م
�
َ
حل
ُ
َ
ي
تقريبا ،من خلل دفع تدفُّق المعلومات الحاسمة
المفردة
ولبد من مواجهة
والمدارس ،وأماكن العمل المختلفة،
ّ
ً
بمجموعات رباعية (عند فشل إحداها ،يظل بوسعك استطلع
القضايا المتعلقة بالتحكُّم ف ي� المعلومات؛ كالبيانات الضخمة
آ
ت
ف
وتمي� الخلل) ،كما قمنا بتأسيس مسار عمل؛ إلعادة
ال�
آراء الخرين ،ي
السيارات ّ
والخصوصيات .وقد يجد مصنعو ّ
ّ
أن المعلومات ي
لح�ف
الخلل،
بعزل
يقوم
الصطناعي،
الذكاء
باستخدام
التشكيل
قيمة
لها
عملئهم
حياة
أسلوب
يقومون بجمعها من خلل تعقُّب
ي
إصلحه .فقد كان بإمكان براون البقاء عىل قيد الحياة ،لو كانت تلك المنظومات
أعىل من قيمة المركبات الخاصة بهم.
الرباعية موجودة؛ إذ كانت السيارة ستتمكّن من خفْض �عتها ،عىل أ
يحتاج المجتمع العلمي ،والمجتمع بشكل عام ،إل تناول هذه أ
ال ّ
قل ف ي� حال
جاد،
بشكل
سئلة
ال
َ
ّ
اضطراب الرؤية لدى أنظمة الستشعار.
موحد؛ لتحديد شكل المستقبل الذي نريده ،وكيف تتلءم معه المركبات
واتخاذ قرار َّ
إن فلسفة دعم السائق فلسفة معيبة .وهناك طائرات تتضمن بالفعل تكنولوجيا
ل
ب
ق
من
المستقبل
رسم
يتم
أن
ح
المرج
فمن
ذلك،
يحدث
لم
وإذا
ذاتية القيادة.
ّ
أّ
َّ
َِ
ال� ترغب ف
ت
ث
تسي� الطائرة من
عىل
ار
الطي
دور
ويقترص
آخر،
إل
مدرج
من
الطائرة
تحريك
يمكنها
تعقيد
ورغم
فحسب.
موال
ال
لكسب
التكنولوجيا؛
استخدام
�
ي
ّ
ي
ال�كات ي
أ
ف
ف
ف
الطيارين
دور
انعدام
مع
ه
ن
إ
إذ
مكانات،
ال
تلك
ستخدم
ت
ل
الغالب
�
لكن
الموقف،
ذاتية
ات
ر
ا
السي
عىل
يتع�
هل
واحد:
سؤال
�
تلخيصها
يمكن
المطروحة،
سئلة
ال
ّ
ُ
إ
ّ
ّ
يّ
ْ ي
ي
ف
ي� الرحلة ،قد يُصابون بالملل؛ ويلتفتون إل القيام بأشياء أخرى؛ ومن ّثم يصبحون يغ�
القيادة أن يتم تزويدها ِبمق َْود؟
لتول القيادة ،إذا لزم أ
المر .ولذا ..فتقديم دعم ف
إضا� ليس ًّ
ِّ
الضغط
صاحبة
ـ
و"بايدو"
و"أبل"،
"جوجل"،
مثل
الك�ى،
حل ِآم ًنا؛
ا
تمام
مستعدين
إن ث�كات إ
ال تن�نت ب
ّ
ً
ي
ي
ت
ف
ذلك،
فعل
عليها
يتع�
ه
ن
أ
تعتقد
ل
ـ
القيادة
ذاتية
المركبات
نحو
الدافع
الحقيقي
السيارة ،أو أن ي�كوها لتقودهم.
يقودوا
أن
ا
إم
الناس
عىل
فيجب
ّ
ي
ّ
ّ
ّ
آ
وهي تحرص عىل توف� أق� قدر من الوقت عىل ال تن�نت من أجل أ
ت
النارة
الثرياء الذين
بع ْهد ظهور إ
إ
ي
السيارات الفاخرة الن َ
ال� تبذلها ث�كات ّ
تذ ِّكرنا الجهود ي
ف
ث
النارة من خلل تعديل أغطية
الغاز
كات
�
تحاول
كانت
حيث
الكهربائية،
ّل
ق
التن
وقت
استخدام
"جوجل"
سيارة .وبإمكان نموذج عمل ث�كة
تحس� إ
ي
يمكنهم ث�اء ّ
ق� ف
ف
الس� ف ي� الطريق
من
القيادة
ذاتية
ات
ر
ا
السي
تتمكن
لك
لكن
بمنتجاتها،
الفوانيس
،
وبالتال
لديها.
علنات
ال
قيمة
لزيادة
ـ
السيارة
قيادة
�
ي
د
ع
ي
لم
َ
إ
ي
اليومي ـ الذي َ ُ ُ
ّ
ْ ي
ي
ي
تماما ،ليسلك سبيل الموديل ت"�" من سيارات "فورد" ت
ِّ
ال�
المقود
إلغاء
يجب
بمهارة،
المركبة
تس�
بل
القيادة..
ل
و
ت
ب
للسائق
القيادة
ذاتية
المركبات
تحبذ أن تسمح
ي
ً
فلن ّ
ي
ََي
ي
عفا عليها الزمن.
تماما بذاتها.
مستقلّة ً
ت
تس� دون سائق ،ودون مقود ،ودون فرصة
ال�
ـ
المركبات
من
عدد
يخضع
ي ي
ث
حاليا ،بما ف ي� ذلك نظام التنقل ف ي� مطار
للختبار
ـ
فيها
ّم
ك
التح
الب�
أل ْن يتول
جون باروخ ُم َح ف ِا� أول ف ي� جامعة برادفورد ،المملكة المتحدة ،وأستاذ زائر ف ي�
ًّ
ف
ف
ث
ف
ف
والص� .أما الصينيون ،ف ُهم الذين
هي�و بلندن ،والحافلت ي� هولندا ،وإيطاليا،
الص� للتكنولوجيا � جوانزو.
ي
جامعة جنوب ي
أ
ف
ت
ت
الن�نت هناك مع
و�j.e.f.baruch@bradford.ac.uk :
الجدية ،حيث تتعاون ث�كات إ
ال�يد إ
يتعاملون مع المر بأعىل ق َْدر من ّ
ب
اللك� ي

إضافي
آمنً ا".
ِ
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
توجيه السيّارات ذاتية القيادة نحو
العمل بشكل آلي كامل

رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث

حماية الحرية الشخصية في
المجتمعات الشبكية

يقول كريستوف بوك إن التوسع في قوانين وممارسات مكافحة التمييز يمكن أن يعوض فشل حماية البيانات،
وانتهاك الخصوصية المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة.
لَم تعد المراقَبة حكرا عىل أ
للحد من الستخدامات المؤذية للبيانات الشخصية ،من
الجهزة الحكومية ،إذ طالتها موجات الخصخصة ،واللمركزية،
ومن ثم ،فإن التوصل إل حلول؛ ّ
َُ
أ
وباتت ـ ف� كث� من ً أ
ف
ت
يحد ي� المستقبل من خطورة ت�يب هذه البيانات ،ث
ون�ها بطرق يغ� آمنة .ويمكننا
أن
شأنه
إليها،
نذهب
ال�
ماكن
ال
تتبع
المحمولة
فالهواتف
ا؛
ذاتي
ا
ن
شأ
ـ
حيان
ال
ً
ّ
ي ي
ًّ
ي
أ
أف
ت
ت
يف ف
ال� يمكن التعويض عنها
تح� علينا
َومن نتصل بهم .وكما تقيس الساعات الذكية معدل ف�بات القلب ،سوف
ال� تُ ً
عرف بأنها ال�ار ي
التمي� يب� المخاطر المالية الساسية ،ي
ي
ت
ال�
قريبا إحساسنا بالسعادة ،وبالغضب كذلك .وتتدفق البيانات الناتجة عن هذه المراقَبة إل
بشكل كامل ،من خلل �ف تعويضات مالية (قد تكون ي
ً
كب�ة) ،والمخاطر الجتماعية ،ي
ب� أ
خوادم تجارية ،بع� شبكات يمكن ت
تؤثر ف� العلقات ي ف
الفراد ،عىل نحو ل يمكن تعويضه بمال.
اخ�اقها بسهولة ،وقد تُستغل من ِق َبل ث�كات الدعاية،
ي
تتضمن المخاطر المالية ارتفاع أقساط ي ف
جراء زيادة عوامل الخطر
أو يتم ثن�ها بع� الشبكات الجتماعية.
التأم� الصحي ،من أ ّ
ت
يف
الجديد؛
الواقع
هذا
لمواجهة
مهيأة
ليست
ـ
ا
حالي
بها
المعمول
وقوان� حماية المعلومات ـ
يش� ـ أو إحدى
العنوان
ن
ل
الساخن،
الخط
خدمة
عىل
طويلة
ات
لف�
النتظار
أو
الجينية،
ي
ًّ
ف
ف
ف
الحد من هذه المخاطر من خلل إصدار
الما� ي� مجتمعات تنظر إل قواعد
إذ تم إصدارها ي� السبعينات والثمانينات من القرن
خوارزميات التنبؤ ـ إل عميل منخفض القيمة .ويمكن ّ
ي
البيانات الحكومية باعتبارها أ
التمي� وحماية المستهلك ،ل سيما إذا ت
ثت�يعات صارمة لمكافحة ي ف
احتياجا إل ي ف
اق�نت هذه ث
الت�يعات
التأم� ضد انتهاك الخصوصية .ومن ثم ،فإن
ال ثك�
ً
يف
يف
القوان� عىل المركزية ،والتحفظ ،وال�ية يتعارض مع ما يشهده العالَم اليوم
ترك� هذه
لمقدمي البلغات ،الذين يكشفون عن النتهاكات ،وتفعيل صناديق
بتوف� الحماية اللزمة ِّ
ي
ف
كث�ة ،ث
للحالت الحرجة؛ تقوم بالسداد عن المخا ِل يف� الذين ل يستطيعون
ون�ها بصورة
من إتاحة البيانات الشخصية عىل مواقع ي
سداد التعويضات.
متعمدةُ ،وم َم ْن َه َجة ،وت�يبها عىل نحو شبه دائم.
َّ
ي ت
المستخد ي ف
م� البسطاء ،ومطوري
دائما إل توجيه اللوم إل
نبادر
ال� يُق ِْدم
أما المخاطر الجتماعية ،فتتضمن عمليات
السلوكيات
"إن
ِ
ً
ّ
التشه� ،ي
الصدقاء أ
عليها أ
والقارب ،بع� ت
المهم ِل ي ف� ،فور وقوع أي عملية ت
اخ�اق اللقطات المصورة ،أو
اخ�اق للبيانات الشخصية،
بال�امج ِ
آ
ت
ال� أصبحت متاحة للجميع.
الشخصية،
اء
ر
ال
ضد
حملت
شن
الكافية
الحماية
توفر
ل
والحصيفة
الواعية
الفردية
السلوكيات
إل أن
ي
ت
توقفت عن استخدام هاتفي
لو
فح�
الشبكية؛
اقبة
ر
الم
من
وتَ ْص ُعب معالجة هذا النوع من المخاطر بإصدار ثت�يعات؛ إذ
ُ
ل يقْدم أ
المحمول ف
والحصيفة
الواعية
الفراد عاد ًة عىل مقاضاة أقاربهم؛ من أجل الحصول
سأظل
والمادي،
الرقمي
العالم
أرجاء
ع�
التنقل
�
ب
ُ ِ
ف ي
سجلت أ
توفر الحماية
ال
تحد ثت�يعات
حول.
الفراد ِمن
متاحا ي�
ِّ
عىل معاملة منصفة وعادلة .ورغم ذلك ..يمكن أن ّ
ً
ي
وتتسبب وسائل التقنية الحديثة ف
مكافحة ي ف
المشكلة؛
هذه
تفاقم
�
التمي� من المخاطر الجتماعية ،وذلك بع� إرسال رسائل
ي
من
الكافية
ف
تع� عن استهجان أشكال ي ف
تأث�
فالكام�ات المحمولة عىل طائرات بدون طيار تراقبنا من أعىل ،كما
تمي� معينة ،وتسهم ي� خلق ي
ي
رسمية ب ِّ
ت
عميق ف� ت
ال� ل يمكن السيطرة عليها
اليومية،
حياتنا
أوجه
ش�
ميها
لمصم
تسمح ألعاب الواقع المع ّزز ـ مثل لعبة "بوكيمون جو" ـ
ِّ
ي
ي
ف أ
ت
يف
بالقوان� ث
والت�يعات.
ال� نذهب إليها
فـ أو الجهات الراعية لهم ـ بالتحكم ي� الماكن ي
التمي� كحجر الزاوية �ف
قوان� مكافحة ي ف
وبهذه الطريقة ..بت�ز ي ف
ي� العالم الحقيقي .كما أن أجهزة رصد تسلسل الحمض النووي
ي
ت
وبالتال انتهاك
البيانات،
حماية
فشل
عند
الشخصية
الحريات
حماية
ال� تنتقل
المحمولة لن تسمح فقط بالمراقبة الفورية ُ
ي
للم ْم ِرضات ي
ال�ية من خلل ث
بع� الهواء ،ث
الن� المفتوح للبيانات .ويؤكد ميثاق الحقوق
ستتعداها إل
وإنما
المث�ة،
ّ
وم�وعات "علم الجميع" ي
الكشف عن بياناتنا الجينية أ
الساسية للتحاد أ
أ
ف
يف
بنا.
الخاص
النووي
الحمض
عىل
الحصول
يستطيع
شخص
ي
ل
والسياس،
،
القانو�
المستوي�
عىل
الحماية،
هذه
توف�
إمكانية
ورو�
ال
ي
ت ي
بي
ي
أساس "الجنس ،أو العرق ،أو اللون ،أو أ
وحظر ي ف
وتساعدنا مجموعات البيانات الضخمة ـ باعتبارها ركائز لخوارزميات الحاسوب ،وتقنيات
العر� أو الجتماعي،
الصل
التمي� عىل
ي
ِ ْ
آ
الل ـ عىل ممارسة حياتنا اليومية؛ بما تقدمه من ت
مق�حات بشأن أماكن تناول الطعام،
أي رأي آخر ،أو
أو
،
السياس
أي
ر
ال
أو
العقيدة،
أو
الدين،
أو
اللغة،
أو
الجينية،
السمات
أو
ّ
التعلم ي
ي
ت
ستخدم هذه
أقلية قومية ،أو بسبب الممتلكات ،أو الميلد ،أو إالعاقة ،أو العمر ،أو التوجه
لكن ِمن الممكن ً
أيضا أن تُ َ
ال� نقرأها ،وطرق المحافظة عىل الصحةْ ،
النتساب إل ّ
والكتب ي
يوفر القانون الكندي لحقوق النسان مظلة حماية أك� نسبيا ،لكن واقع أ
واحتمال
الئتمانية،
بالمخاطر
التنبؤ
ـ
المثال
سبيل
عىل
ـ
طريق
عن
وذلك
ضدنا،
البيانات
المر
كما
".
الجنس
إ
ب
ًّ َّ
ف ي
يعا� من حالة من التشظي والنقسام ف� الوليات المتحدة ،وحالة من القصور ف� ي ف
غ�
سلوكيات
تقاوم
لكنها
الدقة،
بالغة
التنبؤات
هذه
تكون
أن
يمكن
ائم.
ر
الج
ارتكاب
الص�،
ي
ي
ي
ي
الناس؛ أ
التمي� ضد أ
ف
ف
ث
أ
نه
ل
التمي�
هذا
تجنب
ويصعب
ات.
قلي
ال
تمارس
ما
ا
وغالب
معتادة،
كب� من الدول النامية.
وعدد
واليابان،
ي
ي
ي
ّ
ً
يف
ويمكن أن يسهم العلماء ف ي� التأكيد عىل أن انتهاك الخصوصية باستخدام التقنية ل
المتح�ة .وقد ثي�ع الناس ف ي�
قلّما يُ َثبت ف ي� الخوارزميات ،وإنما ينشأ من بيانات التدريب
ف
"الترصف عىل نحو يوافق التيار السائد"؛ من أجل ي ف
يىلً :
أول ،تقديم تقييم
تأم� أنفسهم فقط ،وهو سلوك يغ�
يؤدي بالرصورة إل المساس بالحرية الشخصية ،وذلك عن طريق ما ي
ت
تسببها التقنية الحديثة،
مقبول ف ي� المجتمعات التعددية.
ال� ِّ
موضوعي لمخاطر انتهاك الخصوصية الحالية والمستقبلية ،ي
العمىل بشأن حماية البيانات عن طريق ال�ية.
والتأكيد عىل الحاجة إل تجاوز التصور يغ�
نحد من آثار مخاطر "البيانات الضخمة" عىل الحرية الشخصية،
كيف نستطيع إذَن أن ّ
ي
ف� الوقت الذي تتاح فيه البيانات الشخصية عن طريق مليارات أ
التمي� ف� ت
توف� حماية قانونية فعالة ضد ي ف
ش� أنحاء العالم .ثال ًثا ،التثقيف،
إل
الدعوة
ا،
ثاني
وتغدو
المتصلة،
جهزة
ال
ي
ً
ي
ي
السياس.
والرشاد؛ للتأكد من هيمنة الحقائق ـ وليس المخاوف ـ عىل الجدل
إحاطة البيانات بال�ية ف�بًا من الوهم؟
والنصح ،إ
ي
يجب أن نتذكر أن حماية البيانات وسيلة نحو غاية ،وليست غاية ف ي� حد ذاتها؛ إذ إننا ل
أ
ف
أ
الجزي� " ،"CeMMالتابع للكاديمية
كريستوف بوك باحث رئيس ي� مركز أبحاث الطب
نحمي البيانات بدافع َدفْع ف�ر قد يلحق بها ،وإنما من أجل حماية حقوق ومصالح أفراد،
ي
ف
مع� ـ ف� إلحاق ف
ف
النمساوية للعلوم ي� فيينا.
تقدم هذه
الرصر بهم .ربما ِّ
ربما يتسبب استخدام بياناتهم ـ عىل نحو ي ي
ف
ف
ت
الملحظة منطلقات الحل لمعضلة حماية الحرية الشخصية ي� عالَم ث
تتلس فيه الخصوصية.
و�cbock@cemm.oeaw.ac.at :
بال�يد إاللك� ي

الفردية

المراقبة
الشبكية".

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الطبعة العربية |

أكتوبر

11 | 2 0 1 6

أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من �
ا�دبیات العلمیـة

فيزياء الجسيمات

لم يعثر الكاشف الضخم الموجود في
القطب الجنوبي على أي إشارات لوجود
نيوترينو "عقيم" ،وهو جسيم يكاد يكون
عديم الكتلة ،يُعتقد أنه يتفاعل فقط من
خالل الجاذبية.
وقد الحت إشارات وجود هذا النوع
المحتمل من النيوترينو أالول مرة
الرابع
َ
في التسعينات ،وتمت تزكية الفكرة
جراء تجربة
في مطلع هذا العام ،من ّ
أقيمت في الصين .وفي ِآخر ما تم
من تجارب ،أحصى باحثون في مرصد
النيوترينو "آيس كيوب" Ice Cube
في القارة القطبية الجنوبية ،بقيادة
فرانسيس هالزين من جامعة ويسكونسن
ماديسون ،نيوترينوات من نوع معروف،
تضرب الكاشف من أسفل.
ّإن ندرة هذه النيوترينوات عند
مقادير معينة من الطاقة كان من شأنها
تحور بعض الجسيمات
أن تكشف عن ُّ
بشكل مؤقت إلى نيوترينوات عقيمة
أثناء رحلتها خالل الكرة أ
االرضية؛ إال أن
الباحثين لم يعثروا على مثل هذه السمة
في بياناتهم .ولم تستبعد التجربة وجود
نيوترينوات عقيمة أثقل وزنًا .ومن شأن
ظهور نوع رابع أن يطعن في النموذج
القياسي لفيزياء الجسيمات ،الذي يسمح
بوجود ثالثة أنواع فقط من النيوترينوات.
Phys. Rev. Lett. 117, 071801
)(2016
علم البيئة الحﻀرية

مزيﺞ كبير من الحشرات
في األحياء الغنية
منازل أ
ُ
االحياء الغنية تأوي مجموعةً أوسع
تنو ًعا من الحشرات والعناكب عن المنازل
في المناطق أ
االقل ثرا ًء.
تنوع النباتات وبعض
وغالبا ما يكون
ً
الحيوانات والطيور ُّفي أ
االحياء ذات

تغير المناخ

االحترار يقلﺺ أعداد كاﺋنات البحيرات
في واحدة من البحيرات العظمى في أفريقيا ،تسببت درجات
الس َمك؛ مما يهدد
الحرارة المرتفعة أفي انخفاض عدد َّ
االساسية للسكان المحليين.
مصادر الغذاء
فقد قام أندرو كوهين ـ بجامعة أريزونا في توسون ـ
مجمعة من بحيرة تنجانيقا
وزمالؤه بتحليل رواسب وحفريات َّ
(في الصورة)؛ الستنتاج درجة حرارة المياه ،وتقدير وفرة
أ
االنواع التي تعود إلى أكثر من  1500سنة .وقد وجدوا
انخفاضا في عدد السمك ،والرخويات ،والعوالق ،التي سبقت
ً
الصيد التجاري ،لكنها ارتبطت باالحترار المستمر ،وانخفاض
الدخل المرتفع أعلى من المناطق
أ
االخرى .ولمعرفة ما إذا كان "تأثير
الرفاهية" هذا يمتد إلى داخل المنازل،
أم ال ،قامت ميشا ليونج ـ من أكاديمية
كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو ـ
مفصليات
عينات من كل
ّ
وزمالؤها َبج ْمع ِّ
أ
االرجل الحية والميتة ،بما في ذلك
الحشرات (يظهر في الصورة Sciara
 )hemerobioidesوالعناكب والديدان
أ
االلفية ،من ً 50
منزال في رالي بوالية
نورث كارولينا ،والمنطقة المحيطة .وجد
الباحثون أن تنوع مفصليات أ
االرجل
زاد مع كبر حجم المنازل وتنوع النبات
الموجود في المحيط ،كما فوجئوا بوجود
تأثير قوي لمتوسط الدخل في الحي.
المحتمل أن يكون للثراء تأثير على
ِمن
َ

إنتاج الطحالب على مدار السنوات الـ 150الماضية.
يحد االحترار من امتزاج المياه العميقة ـ الغنية
ّ
بالمغذيات ـ بالمياه الضحلة الغنية أ
يحد
مما
باالكسجين؛
ّ
بالتالي من نمو العوالق ،وهي مصدر غذائي مهم أالنواع
عديدة .كما يقلل هذا االمتزاج المحدود كذلك من مساحة
"المؤكس َجة" في قاع البحيرة؛ مما يهدد العديد من
المياه
َ
أنواع السمك والالفقاريات.
Proc. Natl Acad. Sci. USA http://doi.org/bnqk
)(2016

تنوع مفصليات أ
االرجل ،بسبب التخطيط
الحضري ،وتنسيق المسطحات الخضراء
على مستوى أ
االحياء.
)Biol. Lett. 12, 20160322 (2016
علم المناعة السرﻃاني

الخاليا المناعية
تُ نْ َهك في األورام

أ
فقد الخاليا
بعد أن تغزو االورام ،تَ ِ
تدريجيا قدرتها على
المناعية
ًّ
إنتاج الطاقة.
فقد قام جريج ديلجوف وزمالؤه
ـ بجامعة بيتسبرج في والية بنسلفانيا
ـ بدراسة الخاليا المناعية المعروفة
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باسم الخاليا التائية في الفئران التي
تم َز ْرع أورام فيها؛ ووجدوا أن
الخاليا التائية داخل أ
االورام كانت أقل
فعالية في امتصاص الجلوكوز من
تلك الموجودة في أجزاء أخرى من
الجسم .وأظهرت الخاليا التي تخترق
أ
انخفاضا في الكتلة الكلية
أيضا
ً
االورام ً
المنتجة
للميتوكوندريا ،وهي
العضيات ِ
ّ
للطاقة .كما احتوت على ميتوكوندريا
غير طبيعية الشكل .وتم الربط بين
عيوب أ
االيض ،ومستويات منخفضة
من بروتين  ،PGC1αالذي ينظم عملية
نسخ الميتوكوندريا أثناء انقسام الخلية.
فيروسا لزيادة
وعندما استخدم الباحثون
ً
التعبير عن هذا البروتين في الخاليا
التائية وأعطوها للفئران الحاملة أ
لالورام؛
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أضواء على األبحاث هذا الشهر

تقلصت أ
االورام أكثر؛ وعاشت الحيوانات
لمدة أطول من تلك التي تَ َلقَّت خاليا لم
يحدث ْأن أُعيدت برمجتها.
يقول الباحثون إن من شأن تعزيز
عمليات أ
االيض في الخاليا المناعية أن
يساعد على تطوير عالجات السرطان.
Immunity http://doi.org/bndn
)(2016
علم األحياء المجهرية

البكتيريا السامة
تتكيف بسرعة
المخضرة الضارة
يمكن للطحالب الزرقاء
َّ
سريعا مع البيئات المتغيرة.
التكيف ً
ينتج نو ٌع من أنواع بكتيريا الزراقم
ِ
 – Microcystisالتي تعمل بالتمثيل
الضوئي – السموم ،وينشرها في
البحيرات ومستودعات المياه .والختبار
كيفية استجابة السالالت المختلفة
لمستويات ثاني أكسيد الكربون المتغيرة
في الماء ،قام جيف هويسمان وزمالؤه ـ
بجامعة أمستردام ـ باالحتفاظ بسالالت
مختلطة في المختبر ،وقاموا بتهوية
المياه بفقاعات تحتوي على كميات
منخفضة ـ أو مرتفعة ـ من ثاني أكسيد
الكربون .وعند المستويات المنخفضة،
َه ْي َم َنت السالالت التي تتسم أنظمة
امتصاص الكربون فيها بالكفاءة،
لكن مع
عندما كان الكربون محدو ًداْ ،
ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون؛
حلّت السالالت التي تتمتع بنظم
ذات معدالت امتصاص عالية ّ
محل
السالالت أ
االخرى .وقام الفريق بدراسة
المجمعة من بحيرة
بكتيريا Microcystis
َّ
كينيمرمير في هولندا؛ فوجدوا أن توافر
كل ساللة يتغير مع التغيرات الموسمية
في توافر ثاني أكسيد الكربون.
قد تكون بكتيريا الزراقم أكثر مهار ًة
في التعامل مع المستويات العالية
من ثاني أكسيد الكربون عما كان يُعتقد
في السابق.
Proc. Natl Acad. Sci. USA http://
)doi.org/bnf9 (2016
علم البيئة الزراعية

يعلِّق االتحاد أ
االوروبي استخدامها لمدة
سنتين في عام  2013ـ يمكن أن تضر
بعملية تكاثر النحل .وللبحث في آ
االثار
أ
تسببها على مستوى
طويلة االجل التي ِّ
تجمعات النحل ،قام بن وودكوك
ُّ
ـ من مركز " "NERCلعلوم البيئة
والهيدرولوجيا في والينجفورد بالمملكة
المتحدة ـ وزمالؤه بمقارنة خرائط
استخدام المبيدات على محاصيل بذور
اللفت (الكانوال) مع مسوح َّتمت على 62
نو ًعا من النحل البري في جميع أنحاء
المملكة المتحدة ،من عام  ،1994حتى
عام  .2011وقد وجدوا عالقات عديدة
بين التعرض لمادة "نيونيكوتينويد"،
وانخفاض أعداد النحل الذي يتغذى
على المحاصيل ،وحتى بعض أ
االنواع
أ
االخرى التي ال تقوم بذلك.
يُق َِّدر الفريق أن المواد الكيميائية
ترتبط بنسب انخفاض تزيد على %10
في أعداد  24نو ًعا من النحل.
Nature Commun. 7, 12459
)(2016
علم الحيوان

َس َمك قرش
يعيش لقرون
ّتم اكتشاف نوع من َس َمك القرش
في المياه القطبية ،قد يعيش لمدة
تصل إلى  400سنة ،مما يجعله أطول
عمرا.
الفقاريات المعروفة ً
نيلسن ـ بجامعة
ق ََّدر يوليوس ِ
كوبنهاجن ـ وزمالؤه أعمار  28سمكة
قرش جرينالند أنثى (Somniosus
microcephalus؛ في الصورة) ،عن
طريق تأريخ نوى عدسة العين بالكربون
المشع .وخلَصوا إلى أن هذه الحيوانات
يمتد عمرها إلى  272سنة على أ
االقل،
وأن إاالناث منها ال تصل إلى مرحلة
البلوغ الجنسي ،إال بعد أن يتجاوز
عمرها  100سنة.
تثير النتائج مخاوف بشأن الحفاظ
على َس َمك قرش جرينالند ،أالن أي نوع
يستغرق وق ًتا ً
طويال بهذا الشكل ليبدأ
معر ًضا لخطر استغالله
التكاثر قد يكون َّ

بشكل مفرط ِمن ِق َبل مصائد السمك.
كما يعلَق الحيوان في كثير من أ
االحيان ـ
َْ
الش َباك المنصوبة لصيد
دون قصد ـ في ِّ
أنواع أخرى.
)Science 353, 702–704 (2016
علم األحياء الخلوي

يغير
"كريسبر" ِّ
نوع الخلية
من خالل تفعيل مجموعة من الجينات
باستخدام أداة استهداف الجينات
"كريسبر-كاس ،"9قام باحثون بتحويل
سمى الخاليا الليفية،
خاليا نسيج ّ
ضام ،تُ َّ
مباشر ًة إلى خاليا عصبية.
ّإن إعادة برمجة خاليا ذات هوية
تقدم
معينة إلى أخرى بشكل مباشر قد ِّ
المستخدمة
ذات يوم وفر ًة في المواد
َ
في بحوث أ
االمراض ،أو في العالجات،
تقنيا؛
إال أن العلماء يواجهون تحديًا ًّ
إذ إن الجينات الالزمة للهوية الجديدة
فعال لفترة
يجب إاالبقاء عليها في وضع ّ
طويلةّ .
ولحل هذه المعضلة ،قام
تشارلز جيرسباك ـ بجامعة ديوك في
دورهام بوالية نورث كارولينا ـ وزمالؤه
بتنشيط ثالث جينات ،من خالل نظام
قائم على تقنية "كريسبر-كاس"9؛ ما نتج
عنه تحويل خاليا ليفية جنينية لفأر إلى
خاليا عصبونية ،مع الحفاظ على فعالية
الجينات طوال العملية.
قد توفِّر هذه التقنية وسيلة إالعادة
برمجة الخاليا ،دون الحاجة إلى إدخال
جينات إلى الجينوم.
Cell Stem Cell http://doi.org/
)bn22 (2016
علم الكواكب

ُو ْد َيان مليئة بالميثان
على القمر "تيتان"
تشق سطح أكبر أقمار كوكب زحل
ّ
ُو ْديَان تغمرها الهيدروكربونات السائلة،
وفقًا لبيانات من مركبة الفضاء "كاسيني"
 ،Cassiniالتابعة لوكالة "ناسا".

JULIUS NIELSEN

عالقة المبيدات
بانخفاض أعداد النحل
ترتبط فئة من المبيدات ،تُسمى
"نيونيكوتينويد" ،بانخفاض أنواع
النحل البري في جميع أنحاء المملكة
المتحدة .فقد أظهرت دراسات صغيرة
وقصيرة المدى أن المواد الكيميائية ـ
التي اس ُتخدمت أالول مرة على نطاق
واسع في البالد في عام  ،2002قبل أن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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فقد قام فاليريو بوجيالي ـ من
جامعة سابينزا في روما ـ وفريقه
باستخدام جهاز رادار على متن المركبة
"كاسيني"؛ لقياس المرتفعات على سطح
قمر "تيتان"  ،Titanورسم خريطة
لشبكة قنوات ضيقة ،لها جوانب
سمى "فيد فلومينا"
شديدة االنحدار ،وتُ َّ
 .Vid Fluminaيصل عمق بعض تلك
مترا ،ويبلغ متوسط
الوديان إلى ً 570
درجات الحرارة السفلى على القمر -179
واضحا
درجة مئوية؛ ولذا ..لم يكن
ً
في السابق ما إذا كانت المادة المظلمة
الموجودة في هذه الوديان هي بمثابة
جليد ،أم ال ،غير أن العلماء وجدوا أن
الميثان السائل يتدفق خالل القنوات،
ويصب في البحر الشمالي "ليجيا ماري"
ّ
.Ligeia Mare
وبخالف كوكب أ
االرض ،يُ َع ّد قمر
"تيتان" الجسم الكوكبي الوحيد في
النظام الشمسي الذي يحدث به
تآكل نشط بفعل السائل الموجود
على سطحه.
Geophys. Res. Lett. http://doi.
)org/bn2p (2016
المواد النانوية

ضوء الشمس يساعد
في تنقية المياه
الس ْمك ،بإمكانها
هناك أغشية نانومترية ُّ
تجميع الضوء الطبيعي ،واستخدامه
لتطهير المياه بشكل سريع.
وتُ َع ّد أشعة الشمس وسيلة مفيدة
لتنقية المياه ،ال سيما في البلدان التي
تفتقر إلى مصادر موثوقة للطاقة.
وتستخدم أ
االشعة فوق البنفسجية على
ُ َ
نطاق واسع لقتل الميكروبات ،لكنها
تمثل  %4فقط من الطيف الشمسي.
فقد قام يي كوي وزمالؤه ـ في جامعة
ستانفورد في والية كاليفورنيا ـ بإنتاج
مكون من طبقات من ثاني كبريتيد
غشاء َّ
الموليبدينوم مص َطفَّة بشكل عمودي،
مستفيدا
يقوم بالتقاط الضوء المرئي،
ً
من حوالي  %50من إجمالي الطاقة
الشمسية ،ومن ثم ،يدفع الضوء
االغشية إلى توليد جزيئات أ
أ
االكسجين
الم ْم ِرضات التي
التفاعلي ،التي تقتل ُ
تُنقَل عن طريق المياه.
وبوضع الغشاء في مياه تحتوي على
بكتيريا  Escherichia coliوتعريضه
للضوء؛ تم تطهير المياه بشكل شبه
كامل في غضون  20دقيقة؛ بينما كانت
أ
المستخدمة في السابق تحتاج
االنظمة
َ
أ
من  30إلى  60دقيقة الداء العمل ذاته.
Nature Nanotechnol.
http://dx.doi.org/10.1038/
)nnano.2016.138 (2016
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هذا الشهر أضواء على األبحاث
علم االقتصاد

استخدم علماء الحاسوب تقنيات
التصوير أ
باالقمار الصناعية ،وتقنيات
تعلُّم آ
االلة؛ لرسم خرائط مفصلة
للمناطق التي يتفشى فيها الفقر.
فقد َركَّز نيل جين وزمالؤه ـ بجامعة
ستانفورد في كاليفورنيا ـ على نيجيريا،
وتنزانيا ،وأوغندا ،وماالوي ،ورواندا،
وقاموا بدمج مجموعات مختلفة من
البيانات ،بما في ذلك صور نهارية
تحدد بعض المالمح ،كالطرق الممهدة،
ِّ
أ
واالسطح المعدنية؛ لتقدير االستهالك
أ
المنزلي ،ودخل االسرة على المستوى
المحلي .وبالنسبة إلى تحديد المناطق
التي تقل فيها مستويات الدخل عن
مستويات خط الفقر العالمي ـ وهو
 1.90دوالر أمريكي للشخص الواحد
في اليوم ـ تتفوق خوارزمية الفريق على
خرائط إاالضاءة الليلية (وهو مؤشر بديل
ـ لكن محدود ـ للنشاط االقتصادي).
أيضا المناطق
كما تستطلع الخرائط ً
التي يصعب الوصول إليهاِ ،ومن بينها
المناطق التي لم تصل إليها المسوح
المنزلية ،مثل تلك التي أجراها البنك
الدولي ،وهي عالية التكلفة ،وتُجرى
بشكل غير منتظم.
قد تكون هذه الطريقة مفيدة
الستهداف البرامج االجتماعية ،وتحديد
زمان ومكان فشلها.
)Science 353, 790–794 (2016
علم اإلنسان

البشر األواﺋل كانوا
يهتمون بالمالبس
اكتشف فريقان مستقالن ِقط ًَعا من
المالبس التي ارتداها البشر أ
االوائل؛
لمواجهة الطقس أ
االوروبي البارد.
فقد قام مارك كوالرد ـ من جامعة
سايمون فريزر في مدينة برنابي بكندا

علم المياه

إمدادات المياه بجنوب آسيا في خطر
قد تكون إمدادات المياه الجوفية في شمال الهند ،وفي
باكستان ،ونيبال ،وبنجالديش أكثر عرضة لخطر التلوث عن
خطر النفاد.
يشمل الحوض الهندي الجانجي نُظُم أنهار السند،
والجانج ،وبراهمابوترا ،وهو أحد خزانات المياه العذبة
أ
استخداما في العالم .وأشارت بيانات أقمار صناعية
االكثر
ً
سابقة ذات دقة منخفضة إلى أن معدالت االستهالك
الحالية غير مستدامة .ولذا ..لدراسة المنطقة بمزيد من
التفصيل ،قام آالن ماكدونالد ـ بهيئة المسح الجيولوجي
البريطانية في إدنبرة ـ وزمالؤه بدراسة سجالت حوالي 3,500
ـ وزمالؤه بمقارنة الحيوانات التي
استخدمتها الجماعات الحديثة من
السكان المحليين؛ لصنع مالبس مناسبة
للطقس البارد ،باستخدام أنواع العظام
التي عثر عليها في مواقع البشر أ
االوائل
ُ
واالنسان البدائي .كانت بقايا الحيوانات
إ
ذات الفراء ـ مثل الثعالب ،أ
واالرانب ـ
أكثر شيو ًعا في المواقع التي كان يسكنها
البشر أ
االوائل ،في حين تم العثور على
عظام غزالن ،وبقر ،وحيوانات أخرى
في نوعي المواقع .ويشير ذلك إلى أن
البشر أ
االوائل استخدموا الفراء لصنع
مخصصة للطقس البارد ،بينما
مالبس َّ
اعتمد البشر البدائيون على أردية أبسط
ُصنعت من جلد الحيوانات ،وفقًا لما
ذكره الباحثون.
وفي ْبحث منفصل ،قام نيال
أوسوليفان ـ من معهد المومياوات ورجل
الجليد في بولسانو في إيطاليا ـ وفريقه
بوضع تسلسل الحمض النووي الخاص
بالميتوكوندريا من ثياب كان قد ارتداها

بئر مياه ،وبيانات أخرى ذات دقة عالية؛ لتقدير مستويات
المياه الجوفية وجودتها في مسافة الـ 200متر العليا من
المستودع .وجد الفريق أن  %60من النظام كان يحوي
مستويات عالية من الملح والزرنيخ والملوثات أ
االخرى ،بيد
مستقرا؛ بل
أن مستوى المياه في  %70من المستودع كان
ًّ
وارتفع بين عامي  ،2000و.2012
ويقترح الباحثون مراقبة نوعية المياه الجوفية؛ من أجل
توفير البيانات لصانعي السياسات.
Nature Geosci. http://dx.doi.org/10.1038/
)ngeo2791 (2016

أوتزي (االسم الذي أُطلق على مومياء
جليد تبلغ من العمر  5,300سنة) .صنع
أوتزي معطفه ولباسه الداخلي (في
الصورة إلى اليسار) ومئزره من جلود
الماشية أ
واالغنام والماعز المحلية ،بينما
صنع قبعته وكنانة السهام الخاصة به
(في الصورة على اليمين) من فراء الدب
البني ،وجلد اليحمور.
J. Anthropol. Archaeol. http://
doi.org/bn82 (2016); Sci. Rep.
)6, 31279 (2016
علم الجينوم

الطب الدقيﻖ أقل
ِد ﱠقة للبعض
إن عدم وجود تنوع عرقي في أ
االشخاص
الذين تم تحديد تسلسل الجينوم
لديهم يتسبب في تعقيد الطب الدقيق
االصول غير أ
لذوي أ
االوروبية.
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فقد قام ديفيد جولدستين ـ من
جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك
ـ وسالفيه بتروفسكي ـ من مستشفى
رويال ملبورن في أستراليا ـ بفحص
البيانات الواردة من رابطة تجميع
إاالكسوم ( ،)ExACالتي تحتوي على
شخصا %60.9 ،منهم
تتابع من ً 60,252
لديهم أصول أوروبية .وعندما قاموا
بمقارنة المتغيرات الجينية لمجموعة
شخصا بأخرى ُوجدت
مكونة من ً 5,094
في مجموعة بيانات رابطة تجميع
االكسوم ،ومجموعات البيانات أ
االخرى؛
إ
أسفرت المقارنات عن قائمة أقصر من
المسببة للمرض
المتغيرات
َ
المحتملة أ ِّ
صول أ
لدى أ
االوروبية
االشخاص ذوي اال
أ
( 6.6في المتوسط) عن ذوي االصول غير
أ
االوروبية ( 9.9إلى  12.7متغير مرشح،
الع ْرق).
بناء على ِ
يقول الباحثون إن الطب الدقيق أكثر
االصول أ
لالشخاص ذوي أ
دقة أ
االوروبية
أ
أ
عن ذوي االصول غير االوروبية ،بسبب
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أقمار ﺻناعية ترسم
خريطة لمناﻃﻖ فقيرة

أضواء على األبحاث هذا الشهر
NATURE COMMUN.

العينات المأخوذة من
عدم كفاية
الشعوب غير ِّ أ
االوروبية.
Genome Biol. http://doi.org/
)bphp (2016
فيزياء الجسيمات

البحث عن النيوترينو
يقترب من نهايته
يقترب العلماء آ
االن من اكتشاف ما
إذا كانت النيوترينوات ،والنيوترينوات
المضادة هي نفسها (وتعرف باسم
نيوترينوات "ماجورانا") ،أم ال.
تفسر تلك النظرية التي طرحها
قد ِّ
االيطالي إتوري ماجورانا
عا ِلم الفيزياء إ
في الثالثينات السبب وراء كون
النيوترينوات لديها كتلة ،وسبب احتواء
الكون على كمية من المادة أكبر من
كمية المادة المضادة .فقد قامت أزوسا
جاندو ـ من جامعة توهوكو في سينداي
في اليابان ـ وزمالؤها في فريق التعاون
 KamLAND-Zenبإجراء البحث
االكثر حساسية حتى آ
أ
االن لالضمحالل
االشعاعي الدال على وجود نيوترينوات
إ
ماجورانا ،وذلك باستخدام منشأة رصد
تحت أ
ضخما ملي ًئا
االرض ،تحوي بالونًا
ً
بالزينون المنقَّى.
تقيد نتائج الفريق ـ برغم كونها
ِّ
سلبية ـ الحد أ
االعلى لكتلة نيوترينوات
ماجورانا عند نطاق  165-61ملِّي
إلكترون فولت .ومع ذلك ..يقول
الباحثون إنه يجب زيادة حساسية
الكاشف؛ إالثبات نظرية ماجورانا.
Phys. Rev. Lett. 117, 082503
)(2016
علم خواص المادة

إنتاج كميات كبيرة
من مادة الصدف
يمكن إنتاج مادة الصدف االصطناعية
عن طريق محاكاة عملية التمعدن
الطبيعية.
الص َدف ـ
أو
ـ
اللؤلؤ
ق
ر
ع
َّ
يتمتع ِ ْ
بقوة ملحوظة ،مع كونه ً
قابال للتحلل.
ومع ذلك ..فإن ِب ْن َيته الطبقية المعقدة
ـ التي تتشكل فيها الصفائح المعدنية
في سقالة عضوية ـ تجعل من الصعب
إعادة إنتاجه بكميات كبيرة .فقد قام
شو هونج يو ـ من جامعة العلوم
والتكنولوجيا الصينية في هيفي ـ
وزمالؤه ببناء مصفوفتهم الخاصة عن
طريق إنتاج ألواح من الجليد ،قامت
بضغط محلول من البوليمر الحيوي
الكيتوزان؛ لتكوين طبقات صلبة ،ثم
قاموا بضخ مواد في هذه السقالة؛
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بهدف تكوين كربونات الكالسيوم،
وضغطوا كومة اللوائح مع بعضها
الص َدف االصطناعي.
لتشكِّل َّ
يمتلك هذا النوع االصطناعي من
الص َدف خصائص ميكانيكية مشابهة
َّ
لنظيره الطبيعي ،ويستغرق نموه
أسبوعين فقط .يقول الباحثون إنه
يمكن استخدام هذه الطريقة إالنتاج
مواد قد تُستخدم في صناعة معدات
الفضاء ،أو الدروع.
Science http://doi.org/bpk2
)(2016
األيض

الح ّد من السعرات
َ
يحول لون الدهون
ِّ
الح ْميات ذات السعرات
ربما تتسبب ِ
جدا ـ التي تَ َب َّين أنها
المنخفضة
الحرارية
ًّ
تحول
في
ـ
الثدييات
بعض
عمر
تطيل
ُّ
الدهون البيضاء المخ ِّزنة للطاقة في
الفئران إلى دهون حارقة للطاقة ،يميل
لونها إلى الصفرة.
الحد من السعرات الحرارية،
ّإن ّ
وتراكم الدهون المائلة إلى الصفرة،
الب ِّن َّية قد ارتبط بعدة فوائد
والدهون ُ
أيضية ،كزيادة الحساسية لالإنسولين
ً
مثال .وللبحث عن صلة بين االثنين ،قام
ميركو ترايكوفسكي ـ من جامعة جنيف
في سويسرا ـ وزمالؤه بخفض السعرات
الحرارية المقدمة إلى فئران لها وزن
طبيعي ،وأخرى تعاني من السمنة بنسبة
تحول
%40؛ فوجدوا أن
ذلك قد َحفَّز ّ
الدهون من اللون أ
االبيض إلى لون مائل
إلى الصفرة في المجموعتين.
أيضا
الح ّد من السعرات ً
كما تَ َس َّبب َ
في رفع مستويات بروتينات مناعية
معينة ،تُسمى "سيتوكينات" .أما
اثيا ،كي
الفئران التي تمت هندستها ور ًّ
تفقد القدرة على االستجابة إلى تلك
"السيتوكينات" ،فلم يتحول لون الدهون
للحد من السعرات ،ولم
لديها ،استجابةً ّ
تنتفع بكثير من الفوائد أ
االيضية.
Cell Metab. http://
dx.doi.org/10.1016/j.
)cmet.2016.07.023 (2016
الحفظ البيئي

اتساع بصمة اإلنسان
بشكل متفاوت
اتسعت بصمة إاالنسان على البيئة
العالمية بنسبة  %9فقط بين عامي
 ،1993و ،2009رغم نمو عدد سكان
العالم بنسبة  ،%23واالقتصاد بنسبة
 %153خالل تلك الفترة ،إال أن هذا

ﺗﻐﻴﺮ ﺑﺼﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﺤﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ
ﺗﺤﺴﻦ

ﺗﺪﻫﻮر ﻃﻔﻴﻒ

التأثير يتفاوت من منطقة إلى أخرى.
ففي دراسة سابقة حول آثار البشرية
على الكرة أ
االرضية ،تم تحديد كمية
أ
المناطق المبنية ،واالراضي الزراعية،
والكثافة السكانية ،وغيرها من المتغيرات؛
باستخدام بيانات أ
االقمار الصناعية
والمسوح من عام  .1993ولتحديث هذا
العمل ،قام أوسكار فنتر ـ من جامعة
شمال كولومبيا البريطانية في مدينة
برينس جورج في كندا ـ وزمالؤه بمقارنة
هذه أ
االرقام ببيانات عام .2009
وجد الباحثون أن المناطق التي تتمتع
بالمستويات أ
االعلى من التنوع الحيوي
ـ بما في ذلك مناطق استوائية عديدة
ـ أظهرت أسرع معدل التساع بصمة
إاالنسان (في الصورة ،مبين باللونين
أ
االحمر والبرتقالي)ّ .أما الدول الغنية،
وتلك التي تسيطر بشكل قوي على
التحضر،
الفساد ،وترتفع فيها معدالت
ُّ
فقد ظهر فيها أقل معدل تزايد لتلك
االثار (مبينة باللون أ
آ
االخضر).
Nature Commun. 7, 12558; Sci.
)Data 3, 160067 (2016
علم األعصاب

خداع الذاكرة يخفف
من الرهاب
إن استرجاع الذكريات المخيفة قبل
وقت قصير من تَ َلقِّي العالج النفسي
قد يساعد الناس على تقليل مخاوفهم
المزمنة؛ فبمجرد استرجاع الذكرى،
يمكن اعتراضها قبل أن تترسخ،
وإعادتها إلى مركز التخزين طويل
أ
االجل في الدماغ .ففي دراسة أُجريت
على أشخاص كانوا يعانون من الخوف
من العناكب طوال حياتهم ،قام
يوهانس بيوركستراند وزمالؤه ـ بجامعة
أوبساال في السويد ـ بعرض صور
عناكب على مجموعة من المتطوعين؛
لتنشيط ذكرى مخاوفهم منها ،ثم
بدأوا في إجراءات العالج بالتعرض (من
خالل تقديمهم صور عناكب بشكل
متكرر) ،إما بعد مرور  10دقائق ،أثناء
فترة إعادة ترسيخ الذكرى ،أو بعد ست

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

ﺗﺪﻫﻮر

ﺟﺪا
ﻣﺘﺪﻫﻮر ً

ساعات ،أي بعد انتهاء عملية الترسيخ.
وفي مقارنة بين المجموعتين في
اليوم التالي ،أَبْ َدى أولئك الذين قُدم
لهم العالج في غضون  10دقائق نشاطًا
منخفضا في اللوزة ـ وهي منطقة في
ً
الدماغ ،تتوسط نقل شعور الخوف ـ
أثناء رؤية صور للعناكب .وكانت هذه
ً
احتماال لمشاهدة
أيضا أكثر
المجموعة ً
صور عناكب في مقابل مبلغ من المال.
Curr. Biol. http://dx.doi.
org/10.1016/j.cub.2016.08.022
)(2016
عدوى

آثار "زيكا" المنتقل
عبر االتصال الجنسي
قد تتسبب العدوى المهبلية بفيروس
الح ّد من
"زيكا" في الفئران الحوامل في َ
نمو الجنين ،أو إصابة مخه بالعدوى،
أو موته.
أُصيب بعض الناس بفيروس "زيكا"
عن طريق ممارسة الجنس ،وليس
لدغات البعوض .ولدراسة آثار الفيروس
إثر نقله بهذه الطريقة ،قام فريق
بقيادة أكيكو إيواساكي ـ من كلية الطب
بجامعة ييل في نيو هيفن في كونيتيكت
ـ بخلق نموذج فأري؛ للنقل المهبلي
للفيروس .ووجد الباحثون أن هذا
النمط من العدوى تَ َس َّبب في ظهور
أ
االمراض في أجنة أمهات تتمتع بمناعة
طبيعية ،بينما أشارت دراسات سابقة إلى
أن عدوى "زيكا" ال يمكنها البقاء لفترة
طويلة في مثل هذه الحيوانات عند
َحقْن الفيروس في الجلد.
تشير النتائج إلى احتمال أن يكون
الجهاز التناسلي أ
لالنثى بمثابة موقع
معرض بشكل خاص لالإصابة بالفيروس.
َّ
Cell http://dx.doi.org/10.1016/j.
)cell.2016.08.004 (2016
ARABICEDITION.NATURE.COM

يمكنـك متابعة التحديث األسبوعي
لألبحاث من خالل التسجيل على:

go.nature.com/hntmqc
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ّ
متنزه بحري
أوباما ينشﺊ أكبر

أعلن الرئيس أ
االمريكي باراك أوباما ـ في السادس
والعشرين من أغسطس الماضي ـ عن إنشاء أكبر محمية
بحرية في العالم ،وذلك بإجراء عمليات توسعة ضخمة
لمتنزه النصب التذكاري القومي البحري أ
االمريكي
ّ
( ،)Papahānaumokuākeaالواقع شمالي غرب جزر
هاواي .ستتضمن هذه الخطوة التوسعية زيادة مساحة
لتوفير مكان لمئة إضافية من حيوان
فضال عن أ
الشمبانزيً ،
االماكن التي
ستخلو ،نتيجة للوفيات المتوقَّعة
الم ِس َّنة.
بين حيوانات الشمبانزي ُ

ﺷاحنات تراعي البيئة

أعلنت الحكومة أ
االمريكية ـ في
السادس عشر من أغسطس الماضي
ـ عن تطبيق معايير اقتصادية أشد
المستخدم
صرامة على الوقود
َ
في سيارات النقل ،والحافالت،
والشاحنات المقفلة .وبالرغم من
أن مركبات النقل الثقيل تمثل نسبة
 %5فقط من حركة المرور ،إال أنها
تستهلك وقو ًدا بنسبة تزيد على %20
من كميات الوقود المستهلَكة في
مشابهة
قطاع النقل ،وتسهم بنسبة ِ
في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون .وس ُتط ََّبق هذه المعايير على
المركبات الجديدة بشكل تدريجي،
بحيث تزيد شدتها سنويًّا على مدار
العقد القادم.

المتنزه من  360ألف كيلومتر مربع ـ وهذه هي مساحته
ّ
الحالية ـ إلى  1.5مليون كيلومتر مربع .وتُ َع ّد المنطقة
موط ًنا للحياة الفطرية ،وتضم :الحيتان ،والشعاب
المرجانية ،وماليين الطيور البحرية ،وفقمة مونك هاواي
المهددة باالنقراض (،Neomonachus schauinslandi
َّ
في الصورة).

ﺷخصيات

رﺋيس معهد NICHD

أعلنت معاهد الصحة الوطنية ـ في
الخامس والعشرين من أغسطس
الماضي ـ عن تعيين عالمة الوراثة
لشغْ ل منصب
الطبية ديانا بيانتشي َ
الرئيس الجديد للمعهد الوطني
أ
االمريكي لصحة الطفل والنمو البشري
" ."NICHDستحل بيانتشي محل آالن
جاتماتشر ،الذي تقاعد في سبتمبر من
عام  .2015وبصفتها مديرة المعهد،
ستشرف بيانتشي على الميزانية السنوية
للمعهد ،البالغة  1.3مليار دوالر،
وتشمل مشروع المشيمة البشرية،
وكذلك المشاركة في دراسة مطولة
جديدة لمعاهد الصحة الوطنية،
بعنوان" :التأثيرات البيئية على نتائج
صحة أ
االطفال" .وسوف تشغل بيانتشي
حاليا تشخيص ما قبل
ـ التي تدرس ًّ
الوالدة ـ منصبها الجديد في الواحد
والثالثين من أكتوبر الحالي.

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

أبحاث

ﺻراع حول براءة اختراع

أشعلت اتهامات جديدة المعاركَ
مرة أخرى بشأن صاحب براءة اختراع
تقنية التحرير الجيني الواعدة
"كريسبر-كاس ."9فقد كشفت
جامعة كاليفورنيا ـ في الخامس عشر
من أغسطس الماضي ـ عن رسالة
إلكترونية ،تُ َع ّد جز ًءا من قضية براءة
فصل فيها بعدَّ ،يدعي
اختراع لم يُ َ
فيها شواي ليانج لين ـ الذي كان
طالبا بمعهد برود في كمبريدج بوالية
ماساتشوستس ـ أن مختبر المعهد
استند في تأسيسه لتقنية التحرير
الجيني إلى االكتشافات التي جرت
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي،
وذلك على عكس ما يَ َّد ِعيه معهد
برود .أنكر برود ادعاءات لين ،وذكر
االلكتروني
أن لين استخدم البريد إ
نفسه للتقدم للحصول على وظيفة
في جامعة كاليفورنيا .وقد أوردت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

MELANIE STETSON FREEMAN/CHRISTIAN SCIENCE MONITOR/GETTY

أصدرت معاهد الصحة الوطنية
أ
االمريكية " "NIHخطة طال انتظارها،
تهدف إلى إحالة حيوانات الشمبانزي
المستخدمة في أ
االبحاث إلى التقاعد
َ
بصورة نهائية .فبحسب الجدول
المعلَن في الحادي عشر من
أغسطس الماضي ،سوف يتم نقل
كل حيوانات الشمبانزي المملوكة
للمعاهد ،والبالغ عددها 360
اليا
ر
فيد
الممول
حيوانًا ،إلى المأوى
َّ
ًّ
"تشيمب هافين" Chimp Haven
(في الصورة) في لويزيانا بحلول
عام ّ .2026أما حيوانات الشمبانزي،
التي تعيش في مراكز بحثية في
واليتي تكساس ،ونيو مكسيكو،
فسيتم نقلها في مجموعات
االبقاء على العائالت
صغيرة؛ بهدف إ
والدوائر االجتماعية مترابطة .يتسع
مأوى "تشيمب هافين" لحوالي 75
حاليا؛
شمبانزي فقط ،ويتم توسيعه ًّ

JAMES WATT/PMNM

حقوق االتحادات

قضى مجلس ُع ّمالي وطني أمريكي
بوجوب االعتراف بالخريجين ،الذين
يعملون مدرسين أو باحثين مساعدين
بجامعات خاصة ،ضمن الموظفين؛
وبالتالي يحق لهم تكوين اتحادات.
وتُ َع ّد اتحادات الخريجين شائعة
بالفعل في المؤسسات الحكومية.
الحكْم الذي صدر في
فقد ارتبط ُ
الثالث والعشرين من أغسطس
الماضي بسعي مجموعة من الطلبة
ـ من جامعة كولومبيا في مدينة
نيويورك ـ لالعتراف باتحادهم .وعلى
مدار السنوات أ
االخيرة ،أُثير جدل
حول حقوق الطلبة الخريجين ،حيث
يعمل الكثير منهم بالتدريس ،بينما
يكملون دراستهم للحصول على
درجاتهم العلمية.

يوما هذا الشهر
ثالثون ً
SBNA

الخطاب ـ للمرة أ
االولى ـ دورية
"تكنولوجي رفيو" ،التابعة لمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.

إتاحة البيانات

يستطيع علماء النفس آ
االن أن يشاركوا
أ
بيانات أبحاثهم ونتائجها االولية مع
زمالئهم قبل النشر الرسمي .ففي
الخامس عشر من أغسطس الماضي،
أُدخلت الورقة البحثية أ
االولى إلى
خادم أبحاث ما قبل النشر الجديد
 ،PsyArXivالمتخصص في العلوم
النفسية ،وهي بمثابة دراسة مقارنة
للسمات الشخصية ،أُجريت على
 8,600طالب في الواليات المتحدة
(K. S. Corker and B. Donnellan
Preprint at PsyArXiv http://osf.io/
 .)xeg7y; 2016وقد أُطلق مستودعان
مشابهان لخادم الفيزياء الناجح arXiv
في وقت سابق من العام الحالي،
أحدهما للعلوم االجتماعية ،آ
واالخر
سي ْطلَق
للهندسة ،إ
باالضافة إلى ثالث ـ ُ
مخصص للكيميائيين.
قريبا ـ َّ
ً

الصين تستعد للمريﺦ
تمضي إدارة الفضاء الوطنية الصينية
قدما في خططها الرامية إلى إرسال
ً
عربة فضائية إلى المريخ في عام
 .2020وقد كشف المسؤولون ـ
في الثالث والعشرين من أغسطس
الماضي ـ عن تفاصيل المركبة
ستكشف
الفضائية ،التي سوف تَ ِ
منطقة منخفضة االرتفاع في نصف
الكرة الشمالي للمريخ .تم تصميم
المسبار ذي العجالت الست ـ الذي
س ُتجرى مسابقة جماهيرية لتسميته
ـ للعمل لمدة ستة أشهر على أ
االقل،

SOURCE: GWEC

مراقبة االتجاهات
تأتي بريطانيا في مقدمة دول العالم
المنتجة للكهرباء من طاقة الرياح البحرية،
ِ
تقدمه حكومة المملكة
بفضل الدعم الذي ِّ
المتحدة إالنشاء مزرعة رياح بحرية ،بقدرة
 1.8جيجاوات ،قبالة ساحل يوركشاير.
تأتي أكثر من  %90من طاقة الكهرباء
المولَّدة من طاقة الرياح البحرية على
مستوى العالم من إحدى عشرة دولة
أوروبية ،في حين تنتج الصين معظم
الـ %10المتبقية .وفي عام  ،2015شكَّلت
الكهرباء المولَّدة من طاقة الرياح البحرية
نسبة  %24من إجمالي الكهرباء المولَّدة
من طاقة الرياح في االتحاد أ
االوروبي،
بينما تمثل النسبة حوالي  %3فقط على
المستوى العالمي.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وتشمل حموالته ـ التي يبلغ عددها
ادارا الختراق
ثالث عشرة حمولة ـ ر ً
سطح المريخ؛ لدراسة طبقات
الصخور .وتهدف هيئات أخرى ـ منها
وكالة "ناسا" ،ووكالة الفضاء أ
االوروبية
ـ إلى إرسال عربات فضائية أخرى إلى
االطالق
المريخ ،وذلك بالتزامن مع إ
المزمع في عام .2020

تجربة التاكسي اﻵلي

أعلنت شركة التقنية "نوتونومي"
 nuTonomyـ في الخامس والعشرين
من أغسطس الماضي ـ عن أنها ستبدأ
في اختبار التاكسي ذاتي القيادة في
سنغافورة ،حيث سيتمكن العمالء
من استخدام تطبيق على الهواتف
الذكية؛ لطلب إحدى هذه السيارات
لتوصيلهم .ستوفر الشركة ـ التي تقع
في كمبريدج بوالية ماساتشوستس،
وفي سنغافورة ـ مهندسا على متن
السيارة ،لتولِّي القيادة ً،إذا لزم أ
االمر.
يهدف المشروع ـ الذي تشارك فيه
هيئة النقل البري في سنغافورة ـ
االطالق الكامل لخدمة سيارات
إلى إ
التاكسي ذاتية القيادة في عام .2018
وكشفت كل من شركة "أوبر" أ
االمريكية
لخدمات نقل الركاب ،وشركة "فولفو"
لصناعة السيارات أنهما ستبدآن تجارب
مماثلة في بيتسبرج في بنسلفانيا.

حرب بسبب عاﺻفة!

المبكرة التي أطلقتها الرادارات
البالستية َس َّب َبتها جسيمات شمسية
نشطة ،وليست تهديدات االتحاد
السوفييتي (D. J. Knipp et al.
Space Weather http://doi.org/
 .)bn5x; 2016ومنذ تلك الواقعة،
بدأت وزارة الدفاع في االستثمار
بشكل مكثف في التنبؤ أ
باالحوال
الجوية الفضائية .وقد أفصح فريق
بقيادة ديلوريس نيب ـ عا ِلم الفيزياء
الفلكية بجامعة كولورادو بولدر ـ عن
هذه الواقعة أثناء اجتماع بالجامعة
في العاشر من أغسطس الماضي.
أحداث

هبوط "إيرالندر"

كشفَت دراسة ـ للمرة أ
االولى ـ عن
أن عاصفة شمسية حدثت في مايو
ّ
من عام  ،1967كادت أن تتسبب
في إطالق الجيش أ
االمريكي طائراته
تنبه باحثون في
للحرب ،لوال أن َّ
االنذارات
القوات الجوية إلى أن إ

اصطدمت أكبر مركبة جوية في
العالم ـ التي نجحت في رحلتها
الجوية أ
االولى في منتصف أغسطس
أ
الماضي ـ باالرض أثناء هبوطها في
رحلتها التجريبية الثانية .فقد هبطت
المركبة "إيرالندر Airlander "10

ﱠ
اﻟﻤﻮﻟﺪة
ﺪة
اﻟﻤﻮﻟ
اﻟﺪﻋﻢ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﱠ
ﺪة ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
اﻟﻤﻮﻟﺪة
اﻟﻤﻮﻟ
ﺗﺄﺗﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﺗﺴﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ.
ﱢ
اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
ﱢ

اﻟﺼﻴﻦ

أوروﺑﺎ
 147ﺟﻴﺠﺎوات

145

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

74

%7.5
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

%0.7

%0.0

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

45

مترا ،وتجمع
 10ـ البالغ طولها ً 92
في مواصفاتها التقنية بين الطائرة
بمقدمتها على
والسفينة الجوية ـ ِّ
أ
االرض ،بعد  100دقيقة من التحليق
التجريبي في بدفوردشاير في المملكة
المتحدة في الرابع والعشرين من
أغسطس الماضي (في الصورة).
المطورة إاليرالندر
ذكرت الشركة
ِّ
"هايبرد إير فيكلز" Hybrid Air
 Vehiclesفي بدفورد أن الحادث
تَ َس َّبب في تدمير قمرة القيادة
بالمركبة ،بدون حدوث إصابات
المقرر أن تُستخدم
بشريةِ .ومن
َّ
"إيرالندر  "10في االستطالعات،
واالتصاالت ،وتوصيل المساعدات،
وكذلك في نقل الركاب.

قمر ﺻناعي ك َِّمي

أطلقت الصين أول قمر صناعي ك َِّمي
في العالم في السادس عشر من
أغسطس الماضي .فقد وصلت مهمة
التجارب الك َِّمية على مستوى الفضاء
( )QUESSـ التي انطلقت من "مركز
جيوكان الطالق أ
االقمار الصناعية"،
إ
الواقع شمالي الصين ـ إلى المدار
بنجاح على ارتفاع  500كيلومتر.
سيقوم هذا القمر ـ في مهمته التي
سوف تستغرق عامين ـ باختبار حدود
إحدى الظواهر الكمية التي تُعرف
بالتشابك الك َِّمي ،عن طريق رصد ما
إذا كانت الفوتونات المتشابكة تبقى
مرتبطة ببعضها البعض حتى مسافة
 1200كيلومتر ،أي ثمانية أضعاف
المسافة التي استطاع البشر الوصول
إليها حتى آ
االن في الفضاء ،أم ال.
أيضا طرق
كما سيختبر القمر الك َِّمي ً
"نقل آ ِني ك َِّمي" للبيانات من القمر
الصناعي إلى أ
االرض ـ والعكس ـ
باستخدام فوتونات متشابكة.

14

%7.3

%37.2

ARABICEDITION.NATURE.COM

يمكنـك متابعة التحديث األسبوعي
لألخبار من خالل التسجيل على:

go.nature.com/hntmqc

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الطبعة العربية |

أكتوبر

17 | 2 0 1 6

أخبـــــار في دائرة الضـوء
طاقة كيف يمكن أن نعيد الحياة
لمحطات الطاقة النووية
المتقادمة ص20 .

مؤسسات بحثية الشكوك تحيط
بمستقبل مدينة العلوم المصرية بعد
وفاة زويل ص21 .

تكنولوجيا اختناق
النطاق الترددي يهدد بتوقف
النترنت ص29 .
إ

فيزياء اختبار نيوترينو
مفتاحا للغز المادة
يقدم
ً
المضادة ص25 .

RICARDO RAMIREZ

ً
َ
يوما ،و 0.2من اليوم.
المكتشف
الكوكب
حديثا يدور حول نجم «بروكسيما سنتوري» كل ً 11

علم الفلﻚ

كوكب شبيﻪ باألرض في ﺿيافة نجﻢ قريب
كوكب بحجم أ
الرض يدور حول نجم «بروكسيما سنتوري» قد يؤوي على سطحه ما ًء وحياة!

ألكساندرا ويتز

اكتشف العلماء مؤخرا كوكبا في حجم كوكب أ
الرض ،يدور
ً ً
سنتوري»  -النجم أ
القرب إلى الشمس
حول نجم «بروكسيما
 على مسافة مناسبة تسمح بوجود مياه متدفقة .ويحققالسبوع أ
هذا الكتشاف ـ الذي أُعلن عنه في أ
الخير من شهر
1
قديما ل يزال يداعب
حلما ً
أغسطس في دورية  Natureـ ً
خيال مؤلفي روايات الخيال العلمي ،أل وهو كوكب صالح
البشر إليه أول مركبة فضاء
للسكنى ،قريب بما يكفي ليرسل
ُ
تسافر عبر النجوم.
إن "البحث عن الحياة يبدأ آ
الن" ،حسبما يقول جيلم
ّ
أنجلدا-إسكودى ،عا ِلم الفلك بجامعة كوين ماري بلندن،
توصل إلى هذا الكتشاف .وقد تُولَد
وقائد
الفريق الذي َّ
الفرصة أ
الولى للبشرية لستكشاف هذا العالم القريب من
رحم مبادرة «بريكثرو ستارشوت» Breakthrough Starshot
مؤخرا ،والتي تخطِّط لبناء أساطيل من المسابير
التي أُعلن عنها ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ضئيلة الحجم المدفوعة بالليزر للسفر عبر النجوم في غضون
العقود المقبلة .وسوف تستغرق الرحلة ـ بسرعة تبلغ %20
عاما ل َقطْع المسافة التي تبلغ
من سرعة الضوء ـ حوالي ً 20
بين أ
الرض وبروكسيما سنتوري.
 1.3فرسخ فلكي ،والتي تفصل
القل ـ كتلة أ
ويعادل كوكب بروكسيما ـ على أ
الرض ،ويزيد
عليها بمقدار الثلث .ويدور الكوكب حول نجمه القزم أحمر
حجما ،وأقل سطو ًعا بكثير من الشمس
اللون – وهو أصغر ً
يوما ،و 0.2من اليوم .ويقول ديفيد كيبينج ،عا ِلم
– كل ً 11
الفلك بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك« :لو سنحت لنا فرصة
اختيار نوع الكوكب الذي نريد ،والذي يدور حول نوع النجم
الذي نريد؛ سنجد أن هذا الكتشاف هو تجسيد لما نريده
بالضبط .إنه أمر مثير».
إشارات تجاذبية

كوكب حول
كانت دراسات سابقة قد ألمحت إلى احتمال وجود ٍ
نجم بروكسيما .وبداية من عام  ،2000بحث منظار التحليل

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الطيفي في المرصد أ
الوروبي الجنوبي في شيلي عن إزاحات
لكوكب ما يدور
في ضوء النجم ،ناتجة عن الجذب التثاقلي
ٍ
حول النجم .وقد أشارت القياسات إلى أن شي ًئا ما يحدث
يوما ،و 0.2من اليوم ،لكن لم يتمكن علماء
للنجم كل ً 11
الفلك من تحديد ما إذا كانت إالشارة ناتجة عن كوكب يدور
توهجا
حول النجم ،أم عن نشاط من نوع آخر؛ كأن يكون ً
نجميا ،على سبيل المثال.
ًّ
وفي يناير  ،2016أطلق أنجلدا-إسكودى وزملؤه حملة لحسم
أمر كوكب بروكسيما ،الذي تدور حوله الشبهات .ووافق
المرصد أ
الوروبي الجنوبي على طلبهم لمتابعة عملية الرصد
باستخدام أداة ثانية لصيد الكواكب ،في تليسكوب آخر ،لمدة
تقريبا في الفترة من  19يناير ،حتى 31
 20دقيقة كل ليلة ً
مارس .يقول أنجلدا-إسكودى" :بمجرد انقضاء  10ليال؛ بات
أ
واضحا".
المر
ً
أطلق الفريق على هذا العمل اسم حملة «النقطة الحمراء
الباهتة» ،وذلك تيمنا بصورة أ
الرض الشهيرة باسم «النقطة
ً
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الزرقاء الباهتة» التي التقطتها المركبة الفضائية «فوياجر
ونظرا إلى أن بروكسيما نجم أحمر قزم،
 »1في عام ً .1990
مائل إلى اللون أ
سوف يبدو لون الكوكب ً
الحمر ،أو البرتقالي،
وربما يكون غارقًا في ضوء يشبه الصبغة التي تلون أ
المسيات
الدافئة على أ
الرض .ورغم أن الكوكب يدور على مسافة تسمح
بوجود المياه المتدفقة ،فثمة عوامل أخرى قد تجعل منه غير
الم ِّدي ،بمعنى
صالح للسكنى .فقد يتسم الكوكب بالتقييد َ
دائما ،مما يجعل أحد نصفي
أن أحد نصفيه مواجه للنجم
الكوكب قائظ الحرارة ،بينما يبقى ًالنصف آ
الخر بار ًدا .وربما
يكون ذلك النجم النشط يُط ِْلق على الكوكب من حين إلى آخر
واضحا ما إذا كان للكوكب
ومضات أشعة سينية مدمرة ،وليس ً
غلف جوي واق يساعد على نشأة حياة عليه ،أم ل.
ينتمي بروكسيما إلى النظام النجمي الثلثي «ألفا سنتوري».
وفي عام  ،2012جاء في ورقة بحثية نُشرت في دورية Nature
أن هناك كوكبا بحجم كتلة أ
الرض يدور حول عضو آخر في
ً
2
ذلك الثلثي النجمي« ،ألفا سنتوري ب»  ،ولكن تلك النتيجة
آ
غالبا ،3,4غير أن المتخصصين في
لم تعد مطروحة الن ً
دراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية يقولون إن النتائج
غالبا ما ستصمد وتثبت صحتها .يقول آرتي
المتعلقة ببروكسيما ً

هاتزيس ،عا ِلم الفلك بمرصد تورينجن في تونتبرج بألمانيا:
"إنهم يدعونني بـ «السيد متشكِّك» ،ولكنني أعتقد أن هذه
النتيجة أكثر دقة" .ويقول فريق أنجلدا-إسكودى إن المزيج
من نتائج عمليات الرصد الجديدة والقياسات القديمة التي
تعود إلى عام  2000يزيد من الثقة في هذا الكتشاف
هذه المرة .وحسب قول مايكل إندل ،عا ِلم الفلك بجامعة
صامدا
تكساس في أوستن ،وأحد أعضاء الفريق" :لقد ظل
ً
بقوة على مدار فترة طويلة جدا فيما يتعلق أ
وس َعة
طوار،
بال
ًّ
ِ
بُعد الجرم السماوي .وهذه علمة دالة على أنه كوكب".
ثان ،يدور
وتشير البيانات ً
أيضا إلى احتمال وجود كوكب ٍ
حول بروكسيما كل فترة تتراوح بين  100يوم ،و 400يوم.
ويأمل الباحثون آ
الن في معرفة ما إذا كان من الممكن رؤية
أ
مرور هذا الكوكب عبر وجه نجم بروكسيما من الرض ،أم
ل؛ حيث إن مثل هذا "العبور" من الممكن أن يكشف عما إذا
كان للكوكب غلف جوي ،أم ل .ويقوم فريق بقيادة كيبينج
بالبحث بشكل مستقل عن عمليات عبور بالقرب من النجم
حاليا على دراسة البيانات عن كثب،
بروكسيما ،ويعمل الفريق ًّ
وعلى نطاق واسع؛ بح ًثا عن إشارة.
يقول ستين سيجوردسون ـ عا ِلم الفيزياء الفلكية بجامعة

طاقة

محطات الطاقة النووية
تستعد للشيخوخة
جهود حثيثة ومكثفة ..للمحافظة على تشغيل المفاعلت النووية في العالم
لما بعد عام .2050
جيف توليفسون

المتطورة على اكتشاف العيوب
تساعد إجراءات الفحص
ِّ
في محطات الطاقة النووية القديمة ،قبل أن تتسبب
في متاعب .ففي شهر مارس الماضي ،كشفت اختبارات
وتمزق في بعض
الموجات فوق الصوتية علمات اهتراء ُّ
المقاومة للصدأ في قلب مفاعل محطة
البراغي الفولذية
ِ
«إنديان بوينت» للطاقة في شمال مدينة نيويورك .ويعكف

الباحثون في معهد بحوث الطاقة الكهربائية ( )EPRIفي
حاليا على تحليل أكثر من اثني عشر من
بالو ألتو بكاليفورنيا ًّ
البراغي ،التي يبلغ طولها  5سنتيمترات ،والتي تُ ِّثبت اللوحات
التي تساعد على توجيه المياه عبر قلب المفاعل النشط
إشعاعيا؛ لتحديد السبب وراء عدم اجتيازها الفحص.
ًّ
ويأتي هذا التحليل في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة
أ
مد فترة حياة
التنظيمية النووية المريكية ( )NRCفكرة ّ
عاما لمدة
مفاعلَي إنديان بوينت ،البالغ عمر كل منهما ً 40

120

ﻣﻴﺠﺎ وات )أﻟﻒ(

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت
ً
)وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  60ﺳﻨﺔ(
ﻣﺮة واﺣﺪة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت
ً
)وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  80ﺳﻨﺔ(
ﻣﺮﺗﻴﻦ

40

0
2015
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 20سنة إضافية .يستشهد معارضو المحطة ـ ومنهم ولية
محول كهربائي في
نيويورك ـ بالبراغي المعيبة ،وحريق ِّ
العام الماضي ،والمخاوف البيئية ،والمخاوف المتعلقة
بالسلمة كأدلّة على وجوب إغلق المنشأة.
ومشكلة البراغي التالفة في تلك المحطة ما هي إل مجرد
مثال على مشكلت الصيانة التي تواجه المفاعلت النووية
القديمة في جميع أنحاء العالم .وتسعى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية واللجنة التنظيمية النووية أ
المريكية إلى
وضع خطوط إرشادية وتوجيهات إلدارة هذه المنشآت،
ولكن المشكلة قد تكون أكثر حدة بالنسبة إلى الوليات
المتحدة ،التي يُعتبر أسطول مفاعلتها التسعة والتسعين
القدم أ
هو أ
والكبر.
وقد جددت اللجنة التنظيمية النووية تراخيص 81
ً
أمريكيا ستظل في الخدمة لمدة  20سنة أخرى.
مفاعل
ًّ
وقدمت إرشادات السلمة في ديسمبر الماضي إلى المرافق
التي تدرس تجديد تراخيصها لمدة  20سنة أخرى ،بيد أن
المخاوف ل تزال قائمة بشأن تأثير الزمن على المنشآت التي
عاما (انظر الشكل بعنوان:
قد يمكن أن تعمل لمدة ً 80
«عطاء حتى النفاد»).
تقول أليسون مكفارلين ـ الرئيس السابق للجنة التنظيمية
النووية ـ إن الصناعة تكافح اقتصاديًّا في مواجهة الغاز
وإن هناك شركات طاقة نووية
الطبيعي زهيد التكلفةّ ،
الدنى عندما يتعلق أ
تستثمر الحد أ
المر بعمليات الصيانة
ً
انتقال إلى
تفضل أن ترى
والتحديث .وأضافت إنها ِّ
تصميمات مفاعلت أجدد وأكثر أمانًاً ،
بدل من محاولت
تماما.
دفع المفاعلت القديمة للعمل حتى استنفاد طاقتها ً
إطالة متوسط العمر

80
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سيجري كيرت إدسنجر ،مدير المواد في معهد بحوث
الطاقة الكهربائية ،وفريقه مجموعة من الختبارات على
بعض براغي مفاعل «إنديان بوينت»؛ لفحص كسورها،
وتقييم قوة مادتها .كما سيقوم الفريق بتحليل آثار ما يقرب
من أربعة عقود من القصف النيوتروني على البنية البلورية
للفولذ في البراغي.
وتمثل هذه الدراسة جز ًءا من مجهودات أكبر يبذلها
معهد بحوث الطاقة الكهربائية ،ووزارة الطاقة أ
المريكية؛
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SOURCE: NUCLEAR ENERGY INSTITUTE

ﻋﻄﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻔﺎد

ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻋﺪدا
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج  %20ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﻴﺪ أن
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻈﻬﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺤﻄﺎت،
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎُ .
ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ًّ
وﻳ ِ

ولية بنسلفانيا في يونيفرسيتي بارك ـ إن اكتشاف كوكب نجم
بروكسيما يأتي في الوقت الذي يزداد فيه الهتمام العلمي
بالكواكب الصغيرة التي تدور حول النجوم القزمية .ولقد أظهر
تليسكوب «كبلر» الفضائي ـ التابع لوكالة «ناسا» ـ أن الكواكب
الصخرية تنتشر حول مثل هذه النجوم ،التي تُ َع ّد بدورها
أكثر أنواع النجوم شيو ًعا في المجرة .ويضيف سيجوردسون:
"هذا أكبر إثبات لهذه الستراتيجية".
وربما يأتي يوم يُرى كوكب نجم بروكسيما فيه على أنه
بداية مرحلة جديدة في أبحاث الكواكب .ويقول كيبينج" :نه
يمنحنا الهدف والتركيز لبناء الجيل القادم من التليسكوبات.
وفي يوم ما ،قد نتمكن من زيارته .إنه بالضبط ما نحتاج إليه
لكي ننقل علم دراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية
إلى المستوى التالي"■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
KEVIN LAMARQUE/REUTERS

مؤسسات بحثية

مدينـة العلـوم
المصرية في مأزق
حاجة ماسة إلى دعم حكومي للمشروع
الذي أسسه أحمد زويل الحائز على
جائزة «نوبل».
باكينام عامر ،ومحمد يحيى

وجد في الواليات المتحدة األمريكية منشآت قديمة عديدة لمفاعالت نووية .وتظهر في الصورة محطة «براونز فيري» النووية
تُ َ
في مدينة آثينز بوالية أالباما ،التي تم افتتاحها في عام .1974

إلثراء معلومات الصناعة والجهات التنظيمية في جميع أنحاء
العالم حول المخاطر المتعلقة ِبق َدم المواد والمكونات عندما
تقدم محطات الطاقة النووية لتجديد تراخيصها.
يحين موعد ُّ
تقول كاثرين مكارثي ،المدير الفني لبرنامج استدامة
مفاعلت الماء الخفيف ،التابع لوزارة الطاقة" :حتى آ
الن،
لم يُع َثر على مبررات عامة إليقاف العمل ،من شأنها أن
ثان للرخصة" .وفي ظل دخول عدد
تَ ُحول دون تجديد ٍ
محدود من المفاعلت الجديدة الخدمة في جميع أنحاء
العالم ،قد يكون لطول عمر المنشآت الموجودة بالفعل
تأثير كبير على المناخ
العالمي .ففي الوقت «إذا كنت توفر لمحطات
الراهن ،توفر محطات الطاقة النووية الصيانة
الطاقة النووية  %20الالزمة ،وتستبدل
من الكهرباء في الوليات األجزاء التي تحتاج إلى
المتحدة ،وأكثر من االستبدال؛ فال يوجد مبرِّر
نصف الطاقة منخفضة لعدم تشغيل المحطات
الكربون بها .وعلى النووية لسنوات طويلة».
الصعيد العالمي ،توفر
الطاقة المائية فقط كمية أكبر من الطاقة منخفضة الكربون،
بمعدل يقترب من  %16من إجمالي الكهرباء المن َتجة ،مقارنةً
تقريبا للطاقة النووية.
بنسبة ً %11
يقول مايكل شيلنبرجر ،رئيس جماعة دعم وحماية
التقدم البيئي في بيركلي بولية كاليفورنيا" :إذا كنت توفر
لمحطات الطاقة النووية الصيانة اللزمة ،وتستبدل أ
الجزاء
مبرر لعدم تشغيل
التي تحتاج إلى الستبدال؛ فل يوجد ِّ
المحطات النووية لسنوات طويلة .وهذه أخبار عظيمة
من منظور مناخي".
البعض آ
الخر أقل ً
تفاؤل ..فوفقًا لما تقوله مكفارلين ،ل تزال
أ
هناك أسئلة مهمة فيما يتعلق بمتانة الجزاء التي ل يستطيع
المفتشون رؤيتها في عمليات الفحص ،مثل الكابلت الكهربائية
تحت أ
الرض ،وكذلك كيفية تقادم المواد.
السمنتية،
وما يثير القلق بشكل خاص مباني الحتواء إ
وأوعية الضغط الفولذية في قلب المفاعلت ،وكذلك
أ
السلك المتداخلة التي تمتد إلى مسافة كيلومترات داخل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

حاليا على تحليل التأثيرات
المحطات .ويعكف الباحثون ًّ
طويلة المدى للحرارة الشديدة والقصف النيوتروني على
المواد أ
ً
وصول إلى المستوى الذري.
الساسية بالمحطة،
في بعض الحالت ،يُ ْج ِري العلماء تجارب تسريع
التقادم ،التي تتعرض فيها المواد إلشعاع مكثف؛ لمحاكاة
عاما من النشاط داخل المفاعل .ويمكن بعد ذلك
ً 80
إدخال هذه المعلومات إلى نماذج تُ ْب ِرز التدهور.
إنذار مبكر

تركِّز عملية تجديد الترخيص في اللجنة التنظيمية النووية
المريكية على البنية التحتية أ
أ
الساسية ،التي قد ل تكون
جز ًءا من برامج الصيانة المنتظمة .وحسب قول ألين
هايزر ،مستشار فني أول في القسم المسؤول عن تجديد
التراخيص في اللجنة التنظيمية النووية أ
المريكية ،فإن
الهدف من ذلك هو إنشاء نظام فحص وتفتيش يكشف
العيوب ،قبل أن تتحول إلى مشكلة.
يقول مسؤولو اللجنة التنظيمية النووية أ
المريكية إن
هذا هو ما حدث في مفاعل إنديان بوينت؛ فقد اك ُتشفت
عيوب مماثلة في البراغي في مفاعل نووي في فرنسا في
عام  ،1988ووضعت الوكالة متطلبات الفحص؛ للكشف
عن مثل هذه العيوب في المستقبل.
وحسب قول ديف لوكبوم ،رئيس مشروع السلمة
النووية في «اتحاد العلماء المعنيين» في كمبريدج
بماساتشوستس ،فهذه ليست القصة الكاملة ؛ حيث إن
الفحص بالموجات فوق الصوتية الذي كشف البراغي
التالفة في مفاعل إنديان بوينت ـ وهو أسلوب الفحص
آ
اميا ـ جاء فقط بعد أن شكَّكت ولية
الذي أصبح الن إلز ًّ
نيويورك في كفاءة وفعالية عمليات الفحص والتفتيش
البصرية قبل عقد من الزمن.
ل تزال مكفارلين متشككة في أ
المر ،وتقول" :إذا تم
تجديد التراخيص للمحطات أ
المريكية الحالية للمرة الثانية،
عاما
فسوف تعيش تلك المحطات إلى أن يصبح عمرها ً 80
بتصميمات تبلغ من العمر قرابة  100عام" ،وتضيف:
"سنكون أفضل ً
كثيرا مع بعض المفاعلت الجديدة"■ .
حال ً
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

تدور تساؤلت حول مستقبل مدينة العلوم أ
الولى
في مصر ،بعد وفاة د .أحمد زويل ،الحائز على جائزة
الرث الثمين .تحمل
«نوبل» ،الذي خلَّف وراءه هذا إ
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ـ وهي حرم جامعي
خارج القاهرة ،يشتمل على جامعة غير هادفة إلى
الربح ،وعديد من المؤسسات البحثية ـ اسم الرجل
الذي رأسها ،أحمد زويل ،الكيميائي أ
المريكي ،مصري
المولد ،وأول عربي يفوز بجائزة «نوبل» للعلوم.
بعد وفاة زويل في الثاني من أغسطس الماضي،
وهو في السبعين من عمره ،أثيرت شكوك جديدة
حول مصادر التمويل "غير المستقرة" الخاصة بهذه
المنارة البحثية .فقد اعتمدت المؤسسة ـ التي
اف ُتتحت عام  2011ـ بقوة على اسم زويل اللمع
وعلقاته؛ للحصول على الدعم من المؤسسات
العلمية المرموقة ،وتبرعات بلغت  700مليون جنيه
مصري (حوالي  80مليون دولر) .آ
والن ،بدأت أموال
الدعم تنفد .وعلى الرغم من اقتراض الجامعة مبلغ
مليار جنيه مصري من وزارة الدفاع ،إل أنها لم تجمع
من أ
الموال ما يكفي للنتقال ـ الذي كان مخ َّ
ططًا له
ـ إلى حرم جامعي جديد بحلول عام  ،2019بتكلفة
قدرها  450مليون دولر ،حسب قول شريف فؤاد،
المتحدث باسم المدينة.
ويقول شريف الخميسي ،عالم أ
الحياء الجزيئية
ِ
في جامعة شيفلد بالمملكة المتحدة ،الذي يشغل
أيضا منصب مدير مركز علوم الجينوم بمدينة زويل:
ً
"لطالما مثل جمع أ
وأرجح أنه سيتأثر في
ا.
ي
تحد
موال
ال
َّ
ً
ْ
ِّ
المدى القريب بفقدان الدكتور زويل" .ويأمل الدكتور
شريف وغيره من المنتسبين إلى هذا الصرح في
استمراره .وفي كلمة ألقاها يوم  6أغسطس بعد وفاة
زويل ،طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من
بأن تكمل
المصريين مواصلة التبرع للمدينة ،وتع َّهد ْ
القوات المسلحة المصرية ـ التي يبني مهندسوها
وإن لم يتوفر
الحرم الجديد ـ أعمال البناء ،حتى ْ
مزيد من المال.
ويقول صلح ُع َّبية ،عا ِلم الفيزياء الذي يشغل
حاليا منصب رئيس مجلس إدارة المدينة ،إلى أن
ًّ
يُنتخب بديل لزويل ،إنه من المرجح أن تحتاج
الحكومة المصرية ـ في نهاية المطاف ـ إلى التدخل
لدعم المشروع ،في حين يرى الدكتور الخميسي
أنه "من المتوقع أن يقضي الدعم اللوجستي
المأمول من الدولة على حالة الخوف وعدم التيقن
القائمة"■ .
وللحصول على نسخة أطول من هذا الموضوع ،انظر:

.go.nature.com/2bthapb
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راﺋـﺪة
اﻟﻌﻠـﻮم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ
ﻣﺘـــﺎﺣــﺔ اﻵن
ٌ
ﻟﻠﺠـﻤـﻴـــــﻊ ..
متوق ًعا.
َّ
كانت تجربة ( CMSفي الصورة) واحدة من تجربتين في مصادم الهدرونات الكبير ،رأتا لمحات لجسيم لم يكن

فيزياء الجسيمات

آمال مصادم الهدرونات
الكبير تتبدد
ARABICEDITION.NATURE.COM

إليزابيث جيبني ،شيكاغو ،إلينوي

كان من الممكن للتلميحات المشيرة إلى جسيم غير
متوقع ـ تم الكشف عنه بواسطة مصادم الهدرونات
الكبير ( )LHCـ أن تمثل علمة بدء عهد جديد في فيزياء
الجسيمات ،بيد أن أحدث البيانات قد محت أي آمال
بترسيخها مع مرور الوقت .واتضح أن البروز الذي ظهر
في رسوم البيانات ،والذي ذُكر ألول مرة في ديسمبر
الماضي ،ما هو إل تذبذب إحصائي.
قام ممثلون عن التجربتين  ،ATLASو CMSالمستقلتين
في مصادم الهدرونات الكبير ـ وهو جزء من المختبر
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أ
الوروبي لفيزياء الجسيمات بمنظمة «سيرن»  CERNـ
بإعلن الخبر في المؤتمر الدولي لفيزياء الطاقة العالية
( )ICHEPفي شيكاغو بإلينوي في الخامس من أغسطس
الماضي .شملت التحليلت ما يقرب من خمسة أضعاف كمية
المستخدمة في شهر ديسمبر ،وظهر أن إالشارة قد
البيانات
َ
تقريبا.
ا
تمام
انعدمت
حتى
تضاءلت،
ً
ً
"ل توجد أي زيادة ملحوظة في بيانات  ،"2016هذا
ما قاله برونو لينزي ،وهو فيزيائي يعمل ضمن تجربة
 ATLASفي مختبر «سيرن» ـ الواقع بالقرب من جنيف في
مكتمل الحضور في المؤتمر الدولي
سويسرا ـ في لقاء ِ
لفيزياء الطاقة العالية.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

STEFANO DAL POZZOLO/CONTRASTO/EYEVINE

Follow us on:

مع تزايد البيانات ..اختفت إشارة الفوتونين الواعدة.

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

بعيدا عن التوقعات .ففي التحديث السابق لفريق تجربة
ً
الشارة
 ATLASفي شهر يونيو الماضيُ ،ضبطت دللة إ
عند  2.1سيجما ،وهي بمثابة مقياس لحتمالت أن تؤدي
التذبذبات العشوائية إلى ظهور مثل هذا البروز في رسم
البيانات ،دون وجود جسيم .وكان ذلك أقل بكثير من حد
الشارة تمثل
الـ 5سيجما المطلوب لتحديد ما إذا كانت إ
اكتشافًا ،أم أنها مجرد تشويش.
الشارة في كل من التجربتين  ،ATLAوCMS
ظهرت إ
مكونةً من أزواج فوتونات أكثر عد ًدا من
مستقل،
بشكل
َّ
المتوقع ،بمجموع طاقة يبلغ  750جيجا إلكترون فولت،
أ
بأن ما ظهر من
وهو ما أعطى الفيزيائيين بعض المل ّ
بروز في رسوم البيانات كان له مدلول حقيقي؛ فأصدر
باحثون من جميع أنحاء العالم أكثر من  500ورقة بحثية،
في محاولة لشرح الجسيم المحتمل.
تقول تارا شيرز ،عالمة مختصة بفيزياء الجسيمات
بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة" :إن رؤية لمحة
وإن كانت لمحة ناقصة تجعلك تحبس
من شيء ما ـ حتى ْ
أنفاسك للحظة ،وتتساءل «ماذا لو..؟» ـ لها أهمية كبيرة
ل يمكن أن تُترك دون استكشاف".
قصة البروز الظاهر

وتقول كيارا روفيلي ،فيزيائية بالمعهد القومي
الضافية الصادرة
للفيزياء النووية في روما ،إن البيانات إ
أيضا في إصدار أي إشارات
عن تجربة  CMSفشلت ً
ذات أهمية.
العلن بمثابة خيبة أمل للباحثين ،لكنه لم يكن
كان إ

الحذر المثار هو المردود
كان الدافع وراء الحماس
ِ
المحتمل للبروز الذي ظهر ،حسب قول دون لينكولن،
َ
الفيزيائي بمختبر فيرمي الوطني لتسريع الجزيئات،
إن النموذج القياسي غير
بالقرب من باتافيا في إلينويّ .
مكتمل ،إذ يفشل في تفسير ألغاز معينة ،مثل لغز المادة
المظلمة ،ول يمكنه التوفيق بين ميكانيكا الك َّم ،والجاذبية.
يوجه الفيزيائيين
وكان من شأن ظهور جسيم جديد أن ِّ
نحو نظرية بديلة ،على حد قول لينكولن.
الشارة مغرية؛ فالتحليل الذي نتجت عنه دقيق
كانت إ
نسبيا ،كما يقول كريستوفر بيتيرسون ،فيزيائي
وبسيط ًّ
نظري بجامعة تشالمرز للتكنولوجيا في جوتنبرج في
السويد .وباتت مسألة كون الجسيم شبي ًها أثقل وزنًا
أيضا ،حسب قول جيدو
أمرا مغريًا ً
بجسيم بوزون هيجز ً
تونيلي ،الفيزيائي بجامعة بيزا في إيطاليا ،والرئيس السابق
لتجربة .CMS
ورغم أن جميع النماذج تعتبر آ
الن خاطئة ،إل أن
ُ
أمرا
محاولة تفسير البروز الذي ظهر في البيانات كانت ً
ومفيدا ،حسب قول بيترسون .ويقول لينكولن
ممتعا
ً
ً
الحصائية والكتشافات تبدو في البداية
إن الذبذبات إ

ودائما ما تكون مثل تلك المصادفات ممكنة
متطابقة.
عند أداء آلف ً أ
البحاث على جسيمات بنطاق واسع من
الكتل .وقد حدثت من قبل ،وعلى أ
الرجح سوف تحدث
مرة ثانية ،كما يقول.
إلى األمام

النذار الخاطئ ل
ومن جانبه ،يقول بيترسون إن هذا إ
يؤثر على فرص مصادم الهدرونات الكبير في العثور
على شيء آخر .وفي الوقت الراهن ،يَسري العمل
بالتجارب هناك كالمعتاد ،بيد أنه ل يزال يلوح بعض
أ
عاما على وضع
القلق في الفق ،إذ إنه بعد مرور ً 40
النموذج القياسي ،لم تعثر مسرعات الجسيمات ـ بما
فيها مصادم الهدرونات الكبير ـ على أي شيء أبعد
من ذلك.
يقول جاي ويلكينسون ـ الفيزيائي بجامعة أكسفورد
في المملكة المتحدة ـ إن عدم انبثاق أي شيء مفاجئ
ايدا
من بيانات المصادم أمر غريب .ويحفِّز ذلك قلقًا متز ً
في المجتمع ..فمع مرور الوقت ،دون العثور على شيء
جديد ،يقل احتمال أن تكون إصدارات التناظر الفائق
أ
الكثر إغرا ًء صحيحة ،وهي التي يمكن القول إنها أكثر
لمد النموذج القياسي.
الطرق الواعدة ّ
ويرى بيترسون أن فرص عثور مصادم الهدرونات الكبير
على شيء جديد في العام الحالي والعام المقبل تزداد،
بينما تقترب طاقة عمل المصادم من حدها أ
العلى ،البالغ
ّ
 14تيرا إلكترون فولت .وإذا كانت الجسيمات الجديدة
نادرة ،أو إذا كانت تتحلل بطرق يصعب رصدها ،فقد
يستغرق ظهورها بعض الوقت ،حسب قوله.
أيضا للعثور
وتقول شيرز إن هناك طرقًا أخرى ً
على جسيمات جديدة .فمع توافر بيانات كافية ،يمكن
جدا ـ التي يصعب إنتاجها مباشرة
للجسيمات الثقيلة ًّ
ـ أن تُظ ِْهر نفسها عن طريق إحداث تأثيرات دقيقة
جيدا .وقد عثر فيزيائيون
على الجسيمات المعروفة ً
يعملون ضمن تجربة  LHCbـ التي تتم في المصادم
أيضا ـ على إشارات كتلك؛ لكنهم بحاجة إلى مزيد من
ً
المعلومات لتأكيدها.
يقول تونيلي" :نحن موقنون بالفعل ِمن أنه ً
عاجل أو
آجل سينجح أحد هذه أ
ً
الشياء غير العادية في أن ينجو
من جميع تجارب التحكم ..وفجأة سيتغير كل شيء".
ويضيف" :تكمن روعة ما نفعله في احتمال أن يحدث
ذلك في أي وقت"■ .

الفيزياء

نجـاح ثقـب أسـود اصطنـاعي

القرب حتى آ
ربما تكون نتائجه هي أ
الن إلى رصد إشعاع هوكينج.
ديفيديه كاستيلفيكي

إن الثقوب السوداء ليست سوداء بالفعل؛ بل يُعتقد أن
بالوعات الجاذبية تلك تنبعث منها إشعاعات تؤدي إلى انكماشها
واختفائها في نهاية المطاف .وتُ َع ّد تلك الظاهرة واحدة من
أغرب أ
المور المتعلقة بالثقوب السوداء ،التي تنبأ بها ستيفن
عاما؛ مما خلق مشكلت في الفيزياء
هوكينج منذ ما يزيد على ً 40
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

النظرية ،ما زالت تثير الضطرابات في هذا المجال حتى اليوم.
آ
والن ،وبعد سبع سنوات أمضاها في دراسة انفرادية
أ
في كثير من الحيان ،تمكَّن جيف شتاينهاور ـ عا ِلم الفيزياء
التجريبية في التخنيون-معهد إسرائيل للتقنية في حيفا ـ
من عمل ثقب أسود اصطناعي ،يبدو أنه يُط ِْلق إشعاعات
هويكنج تلك من تلقاء نفسه ،وتكون ناجمةً عن تذبذبات
كمية تنبعث من هيكل التجربة.
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

إن رصد إشعاع هوكينج في ثقب أسود حقيقي يكاد
ّ
ً
مستحيل ،ولم تقم تجارب الثقوب السوداء
أمرا
يكون ً
الصطناعية التي أُجريت في السابق بإرجاع مصدر
الشعاع فيها إلى التذبذبات التلقائية .ومن ثم ،فإن
إ
النتائج الجديدة المنشورة في يوم  15أغسطس 1قد
القرب حتى آ
تكون هي أ
الن إلى رصد إشعاع هوكينج.
يقول شتاينهاور إن الثقوب السوداء الصطناعية
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ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺐ أﺳﻮد

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺬرات ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺒﺮودة ،ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﺎة أﻓﻖ اﻟﺤﺪث اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ اﻷﺳﻮد داﺧﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ،وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻮة اﻟﺠﺬب ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ اﻟﻬﺮوب .وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﺜﻘﺐ اﻷﺳﻮد اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ أﺷﻜﺎل إﺷﻌﺎع ﻫﻮﻛﻴﻨﺞ.
ﺛﻘﺐ أﺳﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ

اﻟﺘﻮاء ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺰﻣﺎن
واﻟﻤﻜﺎن ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ

أﻓﻖ اﻟﺤﺪث

اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ
ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻮﺗﻮﻧﺎت اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ .وﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن ،ﻳﻌﻠﻖ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺧﻠﻒ أﻓﻖ
اﻟﺤﺪث ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﺟﺴﻴﻤﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻔﻮﺗﻮن اﻟﺬي
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺮوب ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺌﺔ إﺷﻌﺎع ﻫﻮﻛﻴﻨﺞ.

إﺷﻌﺎع
ﻫﻮﻛﻴﻨﺞ

زوج اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺗﻮﻧﺎت
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ.
ﻳﻨﻔﺼﻞ وﻳﺼﺒﺢ
ًّ

ﺛﻘﺐ أﺳﻮد اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ذرات ﻣﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻴﺰر

اﻟﺬرات ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺒﺮودة داﺧﻞ أﻧﺒﻮب ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت ﻛﻤﻴﺔ ،ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أزواج ﻣﻦ
اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺰم ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﺗُ ﺪﻋﻰ ﻓﻮﻧﻮﻧﺎت.
وإذا وﻗﻊ ﻓﻮﻧﻮن واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻮق
ﻋﺎﻟﻘﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ
ً
إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
إﺷﻌﺎع ﻫﻮﻛﻴﻨﺞ.

إﺷﻌﺎع ﻫﻮﻛﻴﻨﺞ

ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﻂ ،ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺬرات
ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺔ أﻓﻖ اﻟﺤﺪث.
اﻷﻧﺒﻮب،
ً

تلك ربما تساعد في حل بعض المعضلت التي
تفرضها هذه الظاهرة على نظريات أخرى ،بما في ذلك
ما يُطلق عليه "معضلة معلومات الثقوب السوداء"،
أيضا إلدماج ميكانيكا الكم مع إحدى
وقد تم ِّهد الطريق ً
نظريات الجاذبية.
وإن
بالفكرة،
إعجابهم
عن
آخرون
فيزيائيون
عبر
ْ
وقد َّ
كانوا يحذرون من كون النتائج غير قاطعة .كما أن بعضهم
يشكك في مقدرة المحاكاة المعملية على كشف الكثير
من أ
المور المتعلقة بالثقوب السوداء الحقيقية .تقول
سيلكه واينفورتنر  -عالمة في الفيزياء النظرية والتجريبية
في جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة" :إذا كانت كافة
التصريحات صحيحة ،فإن تلك التجربة مدهشة بحق،
لكنها ل تثبت أن إشعاع هوكينج يوجد حول الثقوب
السوداء الفلكية" .كان ذلك في منتصف السبعينات ،حين
اكتشف هوكينج ـ وهو عا ِلم في الفيزياء النظرية بجامعة
كمبريدج بالمملكة المتحدة أن حدود "أفق الحدث" لثقب
الطار الذي ل يمكن ألي شيء ،بما في ذلك
أسود ـ أي إ
الضوء ،الهروب منه ـ ل بد أن تكون له تَ ِب َعات مميزة على
مجال علم الفيزياء.
إن فكرة استبعاد عشوائية نظرية الك َّم لوجود
عدم حقيقي كانت بمثابة نقطة النطلق بالنسبة إلى
الطلق
هوكينج ،فحتى أكثر مناطق الفضاء فراغًا على إ
تعج بتذبذبات في مجالت الطاقة ،مما يتسبب ـ بشكل
ّ
مستمر ـ في ظهور أزواج من الفوتونات ،ل لشيء غير
تدمير بعضها البعض فور ظهورها مباشرة .ومع ذلك..
مثلما تَ َح َّول بينوكيو من دمية إلى صبي حي ،يمكن لتلك
الفوتونات "الفتراضية" أن تتحول إلى جسيمات حقيقية،
إذا فصل أفق الحدث بينها قبل أن تتمكن من القضاء على
بعضها البعض .وبذلك
NATURE.COM
يسقط أحد الفوتونات
اقرأ المزيد عن عالم الفيزياء
داخل أفق الحدث،
الذي يحاكي الثقوب
بينما يهرب آ
إلى
الخر
السوداء باستخدام الصوت:
go.nature.com/2atqxhy
الفضاء الخارجي.
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زوج اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮﻧﻮﻧﺎت ﻳﻨﻔﺼﻞ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ.
وﻳﺼﺒﺢ
ًّ

وحسبما أظهر هوكينج ،يتسبب ذلك في أن تُط ِْلق
وإن كان واه ًنا للغاية ـ وأن
الثقوب السوداء إ
الشعاع ـ ْ
تتقلص وتختفي في النهاية ،ألن الجسيم الذي يسقط
دائما طاقة سالبة تعمل على استنزاف
بالداخل يحمل
السود .أما ًأكثر أ
الثقب أ
المور إثارة للجدل ،فهو ما أشار
إليه هوكينج بأن اختفاء ثقب أسود يدمر كل المعلومات
المتعلقة أ
بالجسام التي سقطت بداخله ،مما يتعارض
متعارف عليه بأن مجموع المعلومات الموجودة
مع ما هو
َ
في الكون ل بد أن يبقى ثاب ًتا.
في أوائل الثمانينات ،قام الفيزيائي بيل أونروه ـ من
جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر بكندا ـ بعرض
طريقة لختبار بعض تنبؤات هوكينج .2فقد تخيل وسطًا
يمكن أن تحدث فيه مثل تلك الحركة المتسارعة ،كحركة
المياه أثناء اقترابها من السقوط على الشلل .ومثلما يقترب
السباح من النقطة التي يصبح
عندها غير قادر على السباحة «تلﻚ ورقة بحﺜية
بسرعة كافية للهروب من الشلل ،راﺋدة بالتأكيد».
أيضا
تصبح الموجات الصوتية ً
غير قادرة على الحركة ضد التيار عندما تعبر نقطة في
الوسط تتجاوز سرعة الصوت .وقد تنبأ أونروه أن تضاهي
تلك النقطة أفق الحدث ،وأنها من المفترض أن تمثل
صوتيا إلشعاع هوكينج.
نموذجا
ً
ًّ
ط ََّبق شتاينهاور فكرة أونروه في سحابة من ذرات
الروبيديوم ،قام بتبريدها إلى جزء من الدرجة فوق
الصفر .وتم احتواء الذرات في حاوية مغلقة تشبه لفافة
التبغ ،يبلغ طولها عدة ملِّيمترات ،ثم دخلت الذرات
في حالة كمية تُدعى «تكاثف بوز-أينشتاين» BEC؛ كانت
سرعة الصوت فيها نصف ملِّيمتر فقط في الثانية الواحدة.
وتمكَّن شتاينهاور من خلق أفق حدث ،عن طريق تسريع
الذرات ،حتى أصبح بعضها يتحرك بسرعة تفوق الملِّيمتر
الواحد لكل ثانية ،وهي السرعة فوق الصوتية الخاصة
بناتج التكثيف (انظر« :بناء ثقب أسود»).
في درجات الحرارة فائقة البرودة ،يخضع تكاثف
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

بوز-أينشتاين لتذبذبات كمية ضعيفة فقط ،تشبه تلك
الموجودة في الفراغ الفضائي ،ومن شأنها أن تنتج ِح َز ًما
من الصوت ،تُدعى فونونات ،كما ينتج الفراغ الفوتونات،
حسب قول شتاينهاور .وهنا ،ينبغي أن تنفصل أ
الزواج
عن بعضها البعض ،بحيث يكون أحد الزوجين على
الجانب فوق الصوتي من أفق الحدث ،بينما يشكل آ
الخر
إشعاع هوكينج.
على أحد جانبي أفق الحدث الصوتي الخاص
بشتاينهاور ،حيث تتحرك الذرات بسرعة فوق صوتية،
تعلق الفونونات .وبالتقاط صور لتكاثف بوز-أينشتاين،
وجد شتاينهاور ارتباطات بين كثافة الذرات التي كانت
تقع على مسافات متساوية من أفق الحدث ،لكن على
جهات متقابلة منه .ويوضح ذلك أن أزواج الفونونات
كانت متشابكة ،وهي إشارة إلى نشأتها بشكل تلقائي من
التذبذب الك َِّمي ذاته ،كما يقول ..وأن تكاثف بوز-أينشتاين
كان ينبعث عنه إشعاع هوكينج.
الشعاع الذي رصده شتاينهاور في
وبالمقارنة ،فإن إ
إصدار سابق من التجربة كان ل بد من إثارتهً ،
بدل من أن
ينبعث من تكاثف بوز-أينشتاين ذاته ،3في حين لم تُظ ِْهر
وتمت في موجات
تجربة سابقة ـ بقيادة أنروه وواينفورتنرَّ ،
المياه ـ أي تأثيرات كمية.4
فإن
أن الثقوب السوداء الحقيقية ليست سوداءّ ،
وكما ّ
الثقوب السوداء الصوتية الخاصة بشتاينهاور ليست
هادئة تماما .أ
والصوات المنبعثة منها ـ إن كانت مسموعة
ً
ـ يمكنها أن تمثل ضوضاء ثابتة.
"تلك ورقة بحثية رائدة بالتأكيد" ،كما يقول أولف
ليونهارت ،عالم الفيزياء في معهد وايزمان للعلوم في
رحوفوت بإسرائيل ،الذي يقود محاولت متعددة لتوضيح
ذاك التأثير باستخدام موجات ليزر في ألياف ضوئية ،إل أنه
يقول إن الدليل على وجود تشابك يبدو غير مكتمل ،وذلك
ألن شتاينهاور أظهر وجود ترابط فقط في حالة الفونونات
نسبيا ،بينما ل يبدو أن هناك ترابط
ذات الطاقات العالية
بين أزواج الفونونات ذات ًّالطاقة أ
القل .كما يقول إنه غير
واثق من كون الوسط هو بالفعل تكاثف بوز-أينشتاين؛ فعلى
حد قوله؛ ربما كانت هناك أنواع أخرى من التذبذبات التي
يمكنها محاكاة إشعاع هوكينج.
أيضا ما يمكننا معرفته من خلل
ومن غير الواضح ً
الثقوب السوداء الصطناعية عن أ
المور الغامضة المحيطة
بتلك الحقيقية .يقول ليونارد ساسكند ،عا ِلم الفيزياء
النظرية بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا" :ل أظن أنها
ستوضح ما يُسمى ُ›معضلة المعلومات‹"  .وعلى عكس
الثقوب السوداء الفيزيائية الفلكية ،ل تُفقد المعلومات
إن
بالثقوب السوداء الصوتية الخاصة بشتاينهاور ،إذ ّ
تكاثف بوز-أينشتاين ل يتبخر.
ومع ذلك ،إذا تم إثبات النتائج التي توصل إليها
"انتصارا لهوكينج ،مثلما كان
شتاينهاور ،سيكون ذلك
ً
انتصارا لهيجز
هيجز
بوزون
لجسيم
الرصد المتوقَّع
ً
وشركائه" ،كما يقول ساسكند .فقد شكك البعض في وجود
سببا في حصول
الجسيم ،لكن اكتشافه في عام 2012آ كان ً
الخر فرانسوا إنجليرت
بيتر هيجز وعا ِلم الفيزياء النظرية
َّعا وجوده ـ على جائزة «نوبل»■ .
ـ وهما َمن تَ َوق َ
1. Steinhauer, J. Nature Phys. http://dx.doi.
org/10.1038/nphys3863 (2016).
2. Unruh, W. G. Phys. Rev. Lett. 46, 1351–1353
(1981).
3. Steinhauer, J. Nature Phys. 10, 864–869
(2014).
4. Weinfurtner, S. et al. Phys. Rev. Lett. 106, 021302
(2011).
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في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
KAMIOKA OBSERVATORY, ICRR (INST. FOR COSMIC RAY RESEARCH), UNIV. TOKYO

كاشف «سوبر كاميوكاندي» الياباني ـ الواقع بالقرب من مدينة هيدا ـ يحلل نيوترينوات المادة ،والمادة المضادة.
ِ

فيزياء

دليل النيوترينو ّ
لحل
لغز الكون
المختلف عنه في المادة
يفسر سلوك جسيمات النيوترينو المر ِاوغة في المادة ـ
ِ
قد ِّ
المضادة ـ َس َب َب هيمنة المادة.
إليزابيث جيبني

إنه أحد أكبر أسرار الفيزياء :لماذا يمتلئ الكون بالمادة،
ً
حاليا تجربة في اليابان
بدل من المادة المضادة .تُ ِّلمح ًّ
إلى تفسير محتمل ،هو :قد تتصرف جسيمات تحت
ذرية تُسمى نيوترينوات بصورة مختلفة في المادة عنها
في المادة المضادة.
ربما نكتشف أن التفاوت ـ الذي أُعلن عنه في المؤتمر
الدولي لفيزياء الطاقة العالية ( )ICHEPفي شيكاجو ،إلينوي،
في السادس من أغسطس الماضي ـ غير حقيقي؛ ولذلك
نحتاج إلى جمع المزيد من البيانات للتحقق .يقول أندريه
دي جوفيا ،اختصاصي الفيزياء النظرية في جامعة نورث
ويسترن في إيفانستون ،إلينوي" :ربما تراهن على أن هذا
الختلف موجود في النيوترينوات ،ولكن من السابق ألوانه
القول إن بإمكاننا رؤيته" .ومع ذلك ..فمن المرجح أن يضفي
مزيدا من إالثارة على دراسات النيوترينو ،فتلك
ذلك إالعلن ً
مفتاحا
ايد
ز
مت
نحو
على
تبدو
غة
او
ر
والم
الوفيرة
الجسيمات
ً
أ ِ
اللغاز في الفيزياء.
لحل جميع أنواع
تعارض واضح مع
في تسعينات القرن الماضي ،في ُ
توقعات النموذج الفيزيائي المعياري ـ النموذج الذي
جيدا للطبيعة ،ولكنه ناقص ـ تم العثور على
يقدم وصفًا ً
النيوترينو ،لمتلكها كتلةً ،
بدل من أن تكون عديمة الكتلة
تماما (;Y. Fukuda et al. Phys. Rev. Lett. 81, 1562
ً
 .)1998ومنذ ذلك الحين ،انتشرت تجارب النيوترينو في كل
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أنحاء العالم ،وأدرك الباحثون أن عليهم أن يدرسوا هذه
الجسيمات؛ للحصول على تفسيرات جديدة في الفيزياء،
حسبما يقول كيث ماتيرا ،وهو فيزيائي يعمل على تجربة
نيوترينو ،تُسمى «نوفا»  NOvAفي مختبر فيرمي الوطني
لتسريع الجزيئات (فيرميلب) في باتافيا ،إلينوي ،الوليات
المتحدة .ويصف جسيمات
قائل" :إنها تُ َع ّد بمثابة «مقارنة بمعدالت
النيوترينو ً
صدع في النموذج المعياري" ،التطور في فيزياء
فلو كان قد تم إنتاج ٍّكل من الجسيمات،
المادة والمادة المضادة بكميات فهذا ُّ
تطور سريع
متساوية بعد
النفجار الكبير ،ج ًّدا بحق».
أ
أ
يبق
لبادت إحداهما الخرى ،ولم َ
منهما سوى إشعاع .وقد لحظ علماء الفيزياء الختلفات في
سلوك بعض جسيمات المادة ،وجسيمات المادة المضادة،
مثل «الكاونات»  kaonsو«الميزونات بي»  ،B mesonsولكن
ليس بما يكفي لتفسير هيمنة المادة في الكون.
وفرة غريبة

قد يكون أحد التفسيرات هو أن الجسيمات فائقة الثقل
اضمحلت في بدايات الكون بطريقة غير متناظرة ،وأنتجت
مادة أكثر مما أنتجت مادة مضادة .ويَعتقد بعض علماء
الفيزياء أن جسيمات ثقيلة الوزن لها صلة بالنيوترينو هي
المسؤولة عن ذلك .وبموجب هذه النظرية ،إذا تصرفت
كل من النيوترينوات والنيوترينوات المضادة على نحو
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

ً
مماثل في نظيريهما
مختلف اليوم ،فإن عدم توازن
القديمين من شأنه أن يفسر الغلبة الساحقة للمادة.
ولختبار ذلك ،بَ َح َث العلماء في تجربة «تي تو كيه»
( Tokai to Kamioka )T2Kفي اليابان عن الختلفات
في الطريقة التي تتذبذب بها نيوترينوات المادة والمادة
المضادة بين ثلثة أنواع ،أو "نكهات" ،أثناء تحركها .أطلقوا
ِح َز ًما من نيوترينوات ذات نكهة واحدة (ميون نيوترينو) من
مجمع أبحاث مسرع البروتونات الياباني في قرية توكايمورا
الساحلية إلى مرصد النيوترينو «سوبر كاميوكاندي» Super-
 ،Kamiokande detectorوهو خزان من الصلب ،موضوع
تحت أ
الرض على مسافة أكثر من  295كم ،وبه 50,000
اللكترون نيوترينوات
طن من المياه .قام الفريق ِب َع ِّد إ
تحولت
قد
نيوترينوات
التي ظهرت ،ما يعني أن الميون
َّ
في رحلتها إلى نكهة أخرى ،ثم كرروا التجربة مع حزمة
من الميون نيوترينوات المضادة.
وصرح كونوسوكي إيواموتو ـ وهو فيزيائي في جامعة
َّ
روتشستر ،نيويورك ـ خلل محاضرته التي ألقاها في المؤتمر
تصرفا على
الدولي لفيزياء الطاقة العالية ،بأن الشعاعين َّ
نحو مختلف بعض الشيء.
توقَّع الفريق أنه لو لم يكن هناك فرق بين المادة،
والمادة المضادة؛ لكان من شأن كواشفهم ـ بعد ما يقرب من
 6سنوات من التجارب ـ أن ترصد  24إلكترون نيوترينوات،
و 7إلكترون نيوترينوات مضادة ،ألن من الصعب إنتاج
المادة المضادة والكشف عنهاً .
وبدل من ذلك رصدت
كواشفهم  32نيوترينو ،و 4نيوترينوات مضادة فقط .ويقول
تشانج كي يونج ،الفيزيائي في جامعة ستوني بروك في
نيويورك ،والمشارك في تجربة تي تو كيه" :بدون الدخول
في حسابات رياضية معقدة ،يشير هذا إلى أن المادة،
والمادة المضادة ل تتذبذبان بالطريقة نفسها".
ألمحت النتائج أ
الولية لتجارب كل من تي تو كيه ،ونوفا
إلى الفكرة نفسها ،ولكن قد تكون هذه الملحظات وليدة
الصدفة .هناك فرصة واحدة في كل  20فرصة (حوالي
الحصائي) لرؤية هذه النتائج،
 2سيجما بالمصطلح إ
إذا كانت كل من النيوترينوات والنيوترينوات المضادة
تتصرف على نحو مماثل ،حسبما يقول يونج .وفي الدورة
التالية في عام  2021يجب أن تمتلك تجربة تي تو كيه
بيانات أكثر بخمس مرات مما تملكه اليوم ،ولكن الفريق
إضافيا من البيانات؛ للوصول
سيحتاج إلى  13ضعفًا
ًّ
الحصائية في النتائج إلى  3سيجما ،وهي العتبة
بالثقة إ
الحصائية التي يمكن لمعظم الفيزيائيين عندها قبول
إ
تماما)
عة
مقن
غير
كانت
وإن
معقولة،
(باعتبارها
البيانات
ْ
ِ
ً
كدليل على عدم التناظر.
لذلك اقترح فريق تي تو كيه تمديد تجربتهم حتى عام
2025؛ لجمع البيانات اللزمة .وهناك محاولة لتسريع
عملية جمع البيانات ،من خلل الجمع بين تلك النتائج،
ونتائج تجربة نوفا ،التي ترسل حزمة نيوترينو لمسافة 810
كيلومترات من مختبر فيرميلب إلى منجم شمالي مينيسوتا.
وقد أطلقت نوفا حزمة نيوترينو ،ستتحول إلى حزمة نيوترينو
مضاد في عام  .2017ويقول يونج إن الفريقين َوا َفقَا على
معا إلى  3سيجما
إنتاج تحليل مشترك ،ويمكن أن يصل ً
الحصائي
بحلول عام  .2020قد يحتاج الوصول إلى اليقين إ
رسميا (المقدر بـ 5سيجما) إلى
اللزم ليصبح هذا الكتشاف ًّ
جيل جديد من تجارب النيوترينو ،التي يجري التخطيط لها
في جميع أنحاء العالم بالفعل.
ويجمع علماء الفيزياء الكتشافات المتعلقة بالنيوترينوات
ِّ
تقريبا ،حسبما يقول دي جوفيا .ويضيف:
على أساس سنوي ً
تطور
"مقارنةً بمعدلت التطور في فيزياء الجسيمات ،فهذا ُّ
جدا بحق"■ .
سريع ًّ
الطبعة العربية |
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التحرير الجيني

شكوك حول بديل «كريسبر»

التقارير التي تفيد بعدم إمكانية تكرار نتائج التجربة تتزايد ،لكن الباحث متمسك
بنظامه للتحرير الجيني «ناجو» .NgAgo

ديفيد كريانوسكي ،شيجياتشوانج ،الصين

يتصاعد الجدل الدائر حول ما إذا كانت تقنية تحرير الجينات
المقترح استخدامها ً
بدل عن كريسبر-كاس 9ناجعة.
فمنذ حوالي أربعة أشهر ،أفاد هان تشينيو ـ عالم أ
الحياء
ِ
في جامعة هيبي للعلوم والتقنية في شيجياتشوانج ـ بأنه
يمكن استخدام إالنزيم «ناجو»  NgAgoلتحرير الجينات لدى

الثدييات ،بيد أن شكاوى العلماء تتزايد بشأن عدم تمكُّ نهم
من تكرار النتائج ،على الرغم من أن أحد الباحثين أخبر Nature
بأنه تمكَّن من ذلك .وتحقِّق آ
الن دورية نيتشر بيوتكنولوجي
أ
 Nature Biotechnologyـ التي نَشرت البحث ـ في المر.
ويقول هان إنه يتلقى عشرات المكالمات والرسائل
المزعجة كل يوم ،تسخر منه ،وتخبره بأن حياته المهنية قد
انتهت ،ولكن ذلك ل يزعزع اقتناعه بأن تقنيته سليمة .وفي 8

ما بعد «كريسبر»
دليلك للطرق العديدة األخرى لتحرير الجينوم
تُ مكِّن تقنية كريسبر-كاس 9العلماء من تعديل

طريقة شائعة في العالج الجيني إلدخال مادة وراثية

الجينومات بصورة عملية عند الحاجة إلى ذلك .وقد

غريبة إلى الخاليا البشرية.

ويسمى
ويمكن أن يصبح أحد هذه اإلنزيماتُ ،
ً
جذابا .وحيث إنه أصغر من كاس ،9فإن
بديال
،Cpf1
ً

مستخرج من بكتيريا . Staphylococcus aureus

ويستهدف إنزيم آخر ُيسمى  C2c2الحمض
النووي الريبي ً RNA
بدال من الحمض النووي

المعامل في جميع أنحاء العالم،
شاع استخدامها في َ

مع إيجاد استخدامات جديدة لها في الطب وأبحاث
العلوم األساسية.

وتَ ك َّ
َشف الحماس الذي اندفع به الباحثون تجاه

صغيرا بما يكفي
سيكون اإلنزيم في هذه الحالة
ً

المستخدم في واحد من
إلدخاله إلى الفيروس
َ

احتمال وجود نظام جديد ُيسمى «ناجو»  NgAgoفي

حاليا في السوق .وقد
العالجات الجينية المتوفرة ًّ
استخدمت مجموعتان من الباحثين حتى اآلن كاس9

باإلحباط بشأن كريسبر-كاس ،9ودوافع إليجاد بدائل.

المصغر في الفئران ،لتصحيح الجين المسؤول عن

ُي َع ّد بعض هذه البدائل تنويعات من كريسبر؛ في حين
طرقا جديدة للتحرير الجيني (لالطالع
ً
يوفر البعض اآلخر

مرض الحثل العضلي دوشين.

وقت سابق من هذا العام عن وجود شعور مستتر

على المزيد ،انظر.)go.Nature.com/2bbgxwb :

توسيع النطاق

ناجعا في كل جزء من الجينوم يتم
أن يكون كاس9
ً

كاس 9مصغر

 ،DNAوهي خاصية يمكن بواسطتها دراسة
الحمض النووي الريبي ومكافحة الفيروسات
باستخدام جينوماته.

محررات حقيقية
ِّ

تستخدم معامل عديدة كريسبر-كاس 9لحذف مقاطع
من الجينات فقط ،وبالتالي إيقاف نشاطها .ويقول
جورج تشيرتش ،المتخصص في علم الوراثة في كلية

توجيهه إليه ،فيتعين أن توجد متوالية حمض نووي

الطب بجامعة هارفارد في بوسطن ،ماساتشوستس:

يمكن أن ُيستخدم نظام كريسبر-كاس 9في يوم من

معينة بالقرب منه؛ ليتم األمر بنجاحُ .ي َع ّد هذا المطلب

"يشعر الناس بزهو االنتصار كلما أتموا عملية تحرير

الوراثية ،بيد أن مكونات النظام (التي هي بمثابة إنزيم

تمدهم
في بعض التجارب .ويأمل الباحثون أن ّ

األيام إلعادة كتابة الجينات المسؤولة عن األمراض
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عندئذ قد يكون الحل بمثابة «كاس 9مصغر»

له متطلبات مختلفة ،ويسهل توجيهه بدقة كبيرة.

سهل التحقق في عديد من الجينومات ،ولكنه عسير

تحريرا له".
كهذه ،بيد أن حرق صفحة من الكتاب ال ُي َع ّد
ً
أما أولئك الذين يرغبون في مبادلة متوالية بأخرى،

ُيسمى كاس ،9وجديلة من الحمض النووي الريبي
 RNAترشده إلى المتوالية المطلوبة) كبيرة إلى درجة ال

الميكروبات باإلنزيمات التي لها متطلبات مختلفة فيما

فإنهم يواجهون مهمة أكثر صعوبة .فعندما يقطع

يتعلق بمتواليات الحمض النووي ،بهدف التوسع في

تسمح بإدخالها إلى الجينوم الخاص بالفيروس ،وهي

عدد المتواليات التي يمكن تعديلها.

غالبا ما تحدث أخطاء
كاس 9الحمض النووي ،فإنه ً

أكتوبر

| 2016

الطبعة العربية

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

في الخلية أثناء توصيل األطراف المقطوعة ببعضها

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

DAVID CYRANOSKI

يص ّر على أن إنزيم «ناجو»  NgAgeيمكنه تحرير الجينات.
هان تشينيو ِ

أغسطس ،أدخل هان بروتوكول التجربة إلى مستودع الجينات
«أدجين» ً ،Addgene
آمل أن يساعد في الجهود الرامية إلى
تكرار تجربته ،ولكن علماء آخرين يقولون إن البروتوكول ل
يوضح أ
المور.
إنه رهان محفوف بالمخاطر .فعلى مدار السنوات القليلة
تحول في علم أ
الماضية ،أحدث كريسبر-كاسً 9
الحياء ،ولكنه
أيضا زاد من نهم العلماء للتوسع في أدوات تحرير الجينات
ً
(انظر« :دليلك للطرق العديدة أ
الخرى لتحرير الجينوم»).
واحدا من تلك الطرق .ويقول جورج تشيرتش،
ويُ َع ّد ناجو ً
اختصاصي علم الوراثة بكلية الطب بجامعة هارفارد في
بوسطن ،ماساتشوستس« :الكثير منا يشجع هذا العمل
حقيقيا ،ويأمل في أن ينجح».
تشجيعا
ً
ًّ
ويستخدم كريسبر-كاس 9متواليات جينية صغيرة ،لتوجيه
إنزيم محدد لقطع الحمض النووي  DNAفي موقع محدد.
وفي الورقة البحثية المنشورة في نيتشر بيوتكنولوجي Nature
 ،Biotechnologyأفاد فريق هان بأن استخدام مجموعة
متنوعة من المتواليات الجينية لتوجيه ناجو ـ الذي ينتمي
إلى عائلة البروتينات  ، )Ago( Argonauteالتي َع َّدها آخرون
محررات جينية محتملة ـ لتحرير ثمانية جينات مختلفة في
ولدخال الجينات في نقاط محددة من
الخليا البشرية ،إ
الكروموسومات (F. Gao et al. Nature Biotechnol. 34,
.)768–773; 2016
المستهدفة فقط ،حسب قول
الجينات
إل
ول يقطع ناجو
َ
هان ،في حين أن كريسبر-كاس 9يحرر أحيانًا جينات خاطئة.
ويضيف ً
قائل إن كريسبر-كاس 9يتطلب أن تكون المتوالية
الجينية قريبة من موقع القطع؛ ليتمكن من تنشيطها ،ولكن
ناجو ل يتطلب ذلك ،مما يوسع نطاق استخدامه.
أ
لي على العمل في الصين،
كان الحتفاء هو رد الفعل ال َّو ّ
الذي شمل زيارة تليفزيون الصين المركزي للمعمل .كان رد
عاما ،ول
الفعل جارفًا ،كما يقول هان؛ البالغ من العمر ً 42
يحب السفر ،ولم يسبق له أن غادر الصين ،حيث كانت

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

JCSMR/ANU

رحلته لزيارة أحد المساهمين في العمل في هانجشتو في
مارس ،هي المرة أ
الولى التي يستقل فيها طائر ًة في حياته.
وحين تحدث إلى  Natureفي معمله ،وفي أحد المطاعم،
تماما" قبل أن ترى ورقته البحثية النور.
قال إنه "كان مغمورا
وظهرت الشكوك ًحول ًالبحث للمرة أ
الولى في بداية يوليو،
عندما كتب فانج شيمين ـ المتخصص السابق في الكيمياء
فضحه العلماء المحتالين ـ
الحيوية ،الذي اكتسب شهرته من ْ
على موقعه «نيو ثريدس» ( New Threads )xys.orgأنه كان
قد سمع بتقارير حول إخفاق جهود لتكرار التجربة ،وزعم أن
ورقة هان البحثية غير قابلة للتكرار .وسرعان ما انتقل النقد
إلى العديد من المواقع الصينية.
وفي  29يوليو ،نشر جايتان بورجيو ـ عا ِلم الوراثة في
الجامعة أ
السترالية الوطنية في كانبيرا ـ على مدونته تفاصيل
شاملة عن محاولته الفاشلة لتكرار نتائج التجربة .في العادة،
تحصل منشوراته على اهتمام العشرات ،ولكن هذا المنشور
حصل على إعجاب ما يزيد على  5,000شخص.
وفي اليوم نفسه ،أرسل عا ِلم الوراثة لويس مونتوليو في
السباني للتقنية الحيوية في مدريد رسالة
المركز الوطني إ
إلكترونية لزملئه في المجتمع الدولي لتقنيات التعديل الجيني
( ،)ISTTليوصيهم بـ"تجاهل أي مشروع يتضمن استخدام
ناجو" .وقد تم تسريب الرسالة ونُشرت على موقع فانج.
وقد انتهى مسح أجري على شبكة إالنترنت بواسطة عا ِلم
أ
ديواري ـ من مركز الطب التجديدي
الحياء الجزيئية بوران َ
التابع للمجلس البريطاني للبحوث الطبية ،في إدنبرة بالمملكة
المتحدة ـ إلى أنه ل يوجد سوى  9باحثين فقط يقولون إن
ناجو صالح ،بينما يخالفهم الرأي  97باح ًثا .وفي مجموعة
دردشة عبر إالنترنت ،يقول باحثان أفادا سابقًا بنجاح ناجو،
إنهما كانا مخط َئين.
ويقول ديبوجيوتي تشاكرابورتي ـ عالم أ
الحياء الجزيئية،
ِ
في معهد علوم الجينوم أ
والحياء التكاملية ،التابع لمجلس
قسما من
البحوث العلمية والصناعية في نيودلهي ـ إنه كرر ً

"ليجهز"
ورقة هان البحثية ،التي وصف فيها استخدام ناجو ُ
على جين خاص ببروتين فلوريَّ .
قل التوهج الفلوري في
الخليا التي عمل عليها تشاكرابورتي ،ولذا افترض أن ناجو َّثبط
الجين بالفعل ،ولكن إعادة تسلسل الحمض النووي كشفت عن
عدم وجود أي دليل على أي جينات محررة .وبالمثل ،يصف
جان وينتر ـ طالب الدكتوراة في مجال علم الجينوم في
مركز أبحاث السرطان أ
اللماني في هايدلبرج ـ تجربة مشابهة.
نظاما ل يعمل إل على الخليا المستنبتة في
يملك هان ً
معمله .فقد أخفق حين
استخدم خليا َجل ََبها من
الخارج ،اكتشف لحقًا أنها
ملوثة ببكتيريا .Mycoplasma
ويقول إنه من الممكن أن
تكون المشكلة هي نفسها
لدى آخرين ،وربما يكون
بعض طلب الدراسات
العليا ل يجيدون التعامل مع
الكواشف .ويختلف وينتر مع
قائل" :ل «ناجو ﻏير جدير
وجهة النظر هذهً ،
أعتقد أن السبب في المشكلة بالسعي وراءه ،فهو
لن يﻔوق كريسبر
خطأ ارتكبه العلماء".
صرح لدورية بقدر كبير».
وقد
َّ
 Natureأحد الباحثين في جايتان بورجيو
الصين (طلب عدم ذكر
اسمه في ظل الجدل القائم) بأنه قد اختبر ناجو في بعض
قادرا على تحفيز الطفرات الجينية
أنواع الخليا ،ووجد أنه كان ً
تثبت من صحتها بعمل
نتيجة
في المواقع المرغوب فيها ،وهي
َّ
التسلسل الجيني .وأضاف ً
قائل إن العملية كانت أقل فاعلية
من كريسبر-كاس" ،9ولكنها ـ باختصار ـ ناجحة".
وقال عا ِلمان صينيان آخران (طلبا عدم الكشف
ظهر نجاح تقنية
عن اسميهما) إن لديهما نتائج أولية تُ ِ
بجامعة مينيسوتا في سانت بول" :يقول الجميع إن
المستقبل ينتظر تحرير العديد من الجينات دفعة واحدة،
َ

العلوم األساسية في سول.

بكفاءة معقولة".
إن التطورات التي شهدتها األشهر القليلة
ّ

توصل
الماﺿية منحت فويتاس بعض األمل ..فقد
َّ

تعطل كاس ،9ثم
فريقان من الباحثين إلى تقنيات ِّ
يحول أحد حروف الحمض النووي إلى
تربطه بإنزيم ِّ

حرف آخر .ويأمل فويتاس وآخرون في أن يتيح ربط

LAGUNA DESIGN/SPL

المتعددة لنظام التحرير الجيني كريسبر-كاس.9

البعض .وتَ نْ تُ ﺞ عن ذلك إزاالت ،مثل تلك التي يتطلع

إنزيمات برمجية

ال تزال نظم تحرير جيني أخرى قيد التطوير ،على الرغم
من أن بعضها مضى على محاوالت تطويره األولى
سنوات .وإلنجاز مشروع بكتيري ممتد ،لم َي ْس َع معمل
ً
وبدال
تشيرتش على اإلطالق للحصول على كريسبر.
من ذلك ..اعتمد الفريق بكثافة على نظام ُيسمى

الفرصة إلجراء تعديالت
َ
إنزيمات أخرى بإنزيم كاس9

«المبدا ريد»  ،lambda Redيمكن برمجته لتعديل

على أنواع مختلفة من المتواليات.

متواليات الحمض النووي ،دون الحاجة إلى حمض

استهداف Argonautes

َأ َثار باحثون موجة من الدهشة ،عندما زعموا في

مايو أن بوسعهم استخدام بروتين من عائلة
إليها العديد من الباحثين ،ولكن الباحثين الذين يريدون

شارك � �� إعداد التقرير :هايدي ليدفورد.
كيم ،المتخصص في الهندسة الوراثية في معهد

وأنا أقول إننا ال نستطيع اليوم تحرير جين واحد فقط،

واحدا من البدائل
بروتين ينتمي إلى عائلة ُ Argonauteي َع ّد
ً

ناجو ،ولكنهما ما زال يحتاجان إلى التثبت منها بعمل
التسلسل الجيني.
ولكن ْإن نجح؛
ناجو،
ينجح
أن
الوارد
ن
"م
يقول بورجيوِ :
ْ
فسينطوي استخدامه على تحديات تجعل منه غير جدير
بالسعي وراءە ،فهو لن يفوق كريسبر بقدر كبير".
ويضيف ً
قائل إنه ل يوجد جديد في البروتوكول المر َاجع
على أدجين ،إل النذر اليسير .ويرد في البروتوكول تحذير
يوصي بالحفاظ على مستويات المغنسيوم في الخليا ،يعلق
عليه بورجيو ً
قائل" :لكنه ل يعني أي شيء بالنسبة لي" .كما
يرد تحذير من التلوث ببكتيريا  ،Mycoplasmaولكن مونتوليو
ـ الذي َفكَّر في منح ناجو فرصة أخرى في سبتمبر ـ يشكك في
الم َبلَّغ عنها.
مسؤوليتها عن جميع المشكلت
ويقول جون فون دير أوست ـ ُعالم أ
الحياء الدقيقة لدى
ِ
أمرا
جامعة فاجينينجن في هولندا ـ إن إخفاق ناجو "سيكون ً
محبطًا" .وقد شارك جون في تحليل لبروتينات Argonaute
ِ
شر عام  2014وضع حجر أ
الساس لستخدامها في تحرير
نُ
الجينات (;D. C. Swarts et al. Nature 507, 258–261
 .)2014ويضيف" :ولكن حينها سيكون علينا العمل لمعرفة
ما إذا كانت نظم  Argonauteأخرى يمكنها إنجاز أ
المر
بطريقة أو بأخرى".
السبوع أ
في أ
الول من أغسطس الماضي ،أرسلت دورية
نيتشر بيوتكنولوجي  Nature Biotechnologyبيانًا إلى فريق
أخبار دورية  ،Natureوالدوريتان مستقلتان تحريريًّا عن
أ
الخرى ،يفيد بأن "العديد من الباحثين" تواصل مع الدورية؛
ليفيد بعدم تمكُّ نه من تكرار نتائج هان ،وبأن "الدورية اتخذت
الجراءات المتبعة؛ للتحقيق في أ
المر".
إ
وتقول جامعة هيبي إنها سوف تطلب من هان أن يعيد
التجربة ،بحيث يمكن التحقق منها بواسطة طرف مستقل ،في
غضون شهر ،وفقًا للإعلم الرسمي الصيني■ .

ُ ،Argonauteيسمى «ناجو» NgAgo؛ لقطع
مسبقا ،دون
ً
الحمض النووي في مواقع محددة

ولكن رغم أن دراسة هذا النظام
نووي ريبي إلرشاده،
ْ
عاما في معمل تشيرتش ،فإنه ال
قد استغرقت ً 13
يعمل إال على البكتيريا فقط.

ويقول تشيرتش ،وفينﺞ جانﺞ ـ المتخصص
في الهندسة الحيوية لدى معهد برود ،التابع
لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة

إعادة كتابة متوالية من متواليات الحمض النووي

الحاجة إلى حمض نووي ريبي إلرشاده ،أو إلى

هارفارد في كمبريدج بوالية ماساتشوستس ـ إن

يعتمدون على مسار تصحيحي مختلف ،يمكِّنهم من

وجود متوالية جينومية محددة بالجوار (F. Gao et

أيضا على تطوير إنزيمات تُ سمى
َمعاملهما تعمل ً

أقل بكثير من معدالت الخطأ التي تحدث عند توصيل

بيد أن المعامل أخفقت حتى اآلن في تكرار نتائﺞ

األطراف المقطوعة .وتؤدي هذه الكفاءة المنخفضة

تلك التجربة .ورغم ذلك ..ما زال هناك أمل في

متنوعة ،يمكننا أن نجعل من صندوق أدوات التحرير

إلى مشكالت في عديد من الكائنات ،بما في ذلك

أن تستطيع أنواع أخرى من بروتينات Argonautes

الجيني أكثر قوة .وينبغي علينا أن نواصل السعي

بعض النباتات .ويقول عالِ م النبات دانيال فويتاس

فرصا واعدة ،حسبما يقول جين سو
أن تخلق
ً

إدخال متوالية جديدة ،وهي عملية تتكرر بمعدالت

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

،)al. Nature Biotechnol. 34, 768–773; 2016
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« »integrases and recombinasesالستخدامها في
التحرير الجيني .ويقول جانﺞ" :باستكشاف إنزيمات
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علم اإلنسان

اطبع نسخة ثالثيـة األبعـاد من أشباه البشـر
لكي تعرف كيف ماتت لوسي
سيساعد المسح الرقمي على معرفة ما إذا كانت  Australopithecusالشهيرة قد سقطت عن شجرة ،أم غير ذلك.
الشهر مفتوحة المصدر آ
أصبحت الحفرية العالمية أ
الن .فقد
أ
تم الكشف عن مسح ثلثي البعاد للوسي ،إحدى أشباه البشر
التي عاشت منذ  3.18مليون عام ،وتم العثور عليها في
إثيوبيا ،وذلك في التاسع والعشرين من أغسطس؛ للسماح ألي
بتفحص عظام ذراعها ،وكتفها ،وركبتها ،بل وطباعة
شخص
نسخ ثلثية ُّ أ
البعاد منها.
َُ
يترافق هذا المسح مع ورقة بحثية نُشرت في دورية
النسان،
إن لوسي ،المنحدرة من أسلف إ
 Natureتقول ّ
والمنتمية إلى فصيلة  ،Australopithecus afarensisلقيت
حتفها بعد سقوطها عن شجرة (J. Kappelman et al.
;Nature http://dx.doi.org/10.1038/nature19332
 .)2016أتاح الفريق الذي قدم هذه الورقة البحثية هذا
متحمسا لختبار باحثين آخرين لفرضياتهم
المسح للجمهور،
ً
عن طريق طباعة العظام.
يقول جون كابلمان ،قائد الفريق البحثي واختصاصي
النسان القديم بجامعة تكساس بأوستن" :أَ ْن تصف
علم إ
وأن تتمكن
شيء،
البحثية
الورقة
في
بالتفصيل
العظام
ْ
وض ّم بعضها إلى
وح ْملها ،والنظر إليهاَ ،
من طباعتها َ
بعض ،شيء آخر".
الثيوبي
وتَ َلقَّى فريق كابلمان موافقة المتحف الوطني إ
وحكومة إثيوبيا على إتاحة نماذج لوسي للعامة .يقول
الثيوبيين ل يعتبرون لوسي كنزهم
كابلمان:
"شعرت بأن إ
ُ
أيضا كن ًزا للبشرية" ،ويأمل
الوطني فقط ،ولكن يرون فيها ً
قريبا المسح الرقمي لبقية جسد
كابلمان أن تتيح إثيوبيا أً
الخرى حذو إثيوبيا فيما يخص
لوسي ،وأن تحذو الدول
حفريات أشباه البشر.
تقول لويس ليكي ،عالمة أ
الحياء القديمة بجامعة ستوني
تشجع
بروك
بنيويورك" :لقد قامت إثيوبيا بخطوة إيجابية ،قد ِّ
الدول أ
الخرى المترددة على فعل الشيء نفسه".
يقول كابلمان وآخرون إن هذا إالجراء قد يهدد المتاحف
ماليا ـ والعديد منها في أفريقيا ـ المعتمدة في بقائها
المتعثرة ًّ
عرض مجموعاتها الحفرية.
ه
يدر
الذي
على الدخل
ُّ ْ
للظهور الرقمي أ
الول للوسي  8سنوات،
استغرق التحضير
ومكث ما يصل إلى  %40من بقاياها الكاملة  10أيام في
معمل كابلمان في أغسطس  2008خلل جولة في الوليات
المتحدة .فقد عمل فريق كابلمان ليل نهار؛ لمسح كل قطعة
من عدة مئات من القطع العظمية باستخدام جهاز التصوير
المقطعي المحوسب.
كسورا غير عادية؛ فاحتوت نهاية
الدقيق
أظهر الفحص
ً
عضدها أ
اليمن المتصلة بكتفها على سلسلة من الكسور
جراحو العظام لدى
النظيفة وانضغاطًا يماثل ما يراه ّ
أ
الشخاص الذين حاولوا تفادي السقوط بفرد أذرعهم .يتوافق
الضرر الموجود في حوض لوسي وكتفها اليسرى وركبتها
أ
ويقدر فريق
وكاحلها اليمن مع السقوط من ارتفاع شاهقِّ .
كابلمان أن لوسي قد سقطت عن شجرة ،يتجاوز ارتفاعها 10
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إوين كاالواي

عظام ذراع لوسي أثناء خضوعها للتصوير المقطعي المحوسب.

أمتار ،وماتت متأثرة بإصابتها الناتجة عن سقوط ،الذي بلغت
كيلومترا في الساعة.
سرعته 60
ً
أصول شجرية

واضحا مدى الستعداد الذي كانت عليه لوسي للعيش
ليس أ ً
الشجار .فقد كانت لوسي تمشي مستقيمة ،ولكن ربما
بين
كانت تتمسك بمهارات التكيف الذي ساعد أسلفها على
التعايش بين أ
الشجار ،ومع ذلك ،فإن هذه الفكرة محل
جدل ساخن .يعتقد فريق كابلمان أن لوسي كانت تنام فوق
أ
الشجار؛ لتتجنب الحيوانات المفترسة ،ولكنها لم تملك
أ
مهارة أسلفها الكثر شب ًها بالقرود .ويضيف كابلمان" :إنها
أشهر حفرية على سطح الكوكب ،ومحور جدل حول وجود
أ
النسان ،ونعتقد أنها
مرحلة العيش بين الشجار في تطور إ
أ
جراء السقوط عن شجرة".
ماتت على الرجح من ّ
يساور الشك مارك ماير ـ اختصاصي علم إالنسان القديم
بكلية تشافي في رانشو كوكامونجا بولية كاليفورنيا ـ الذي
فغالبا ما تكسر قرود
تفحص لوسي حدي ًثا في أديس أبابا.
َّ
ً
عن أ
الشجار ،ولكن
الشامبانزي عمودها الفقري عندما تسقط
ماير يوضح ً
قائل" :عمود لوسي الفقري غير متضرر بالقدر
المتوقع رؤيته في سقطة مميتة كتلك".
لحظ مكتشفو لوسي عظامها المكسورة عندما وجدوها،
ولكنهم افترضوا أن هذه الكسور حدثت بعد الوفاة .ويؤيد هذا
التفسير دونالد جوهانسن ـ اختصاصي علم إالنسان القديم في
جامعة ولية أريزونا في تيمبي ـ الذي عثر على لوسي في عام
 .1974ويضيف ً
قائل إن العظام المكسورة ـ مثل عظام لوسي
ـ شائعة في البقايا الحفرية التي ُعثر عليها على مقربة منها.
يتحمس كابلمان ألن يختبر آ
الخرون نظريته .وتتوفر نماذج
ْ
أ
رقمية ألجزاء من ركبة لوسي اليسرى ،وكتفها اليمن ،وذراعها
على موقع.eLucy.org :
وعلى الرغم من أن العظام المطبوعة ،والنماذج الفتراضية
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

قد تكون مفيدة ،إل أن ماير يقول إنه ل بديل عن رؤية الحفرية
نفسها .فقد وجد ماير فروقًا واضحة بين Ardipithecus
 ramidusـ أحد أشباه البشر الذي عاش منذ  4.4مليون سنة،
أيضا ـ والنموذج الذي درسه .واشتملت
و ُعثر عليه في إثيوبيا ً
هذه الفروق على عيوب وتشوهات موجودة في الحفرية،
وغائبة عن النموذج.
تنزيالت رقمية

تُ َع ّد النماذج الرقمية من حفريات أشباه البشر نادرة ،ولكن
القليل منها متوفر .يمكن تنزيل حوالى  100من  1,500من
البقايا المنسوبة إلى أحد أشباه البشر  ،Homo nalediالذي
اك ُت ِشف في عام  2013في نظام كهفي بجنوب أفريقيا من
على موقع ،MorphoSource.org :كما يمكن تنزيل نماذج
 ،Australopithecus sedibaالذي َع َثر عليه الفريق نفسه
في عام .2008
يحتوى موقع  AfricanFossils.orgـ الذي يتيح نماذج رقمية
تعليمية من حفريات أشباه البشر ،وتديره ليكي ـ على عدة
عينات مهمة من كينيا .وبرغم أن النماذج التي يقدمها الموقع
كافية للطباعة ثلثية أ
البعاد في عديد من الحالت ،فإنها ذات
دقة متدنية ،وذلك لتج ُّنب انخفاض إيرادات بيع النسخ المادية.
يريد كابلمان لمثل هذا إاليراد أن يستمر ،باستخدام طرق
معينة ،مثل عمل نماذج مجانية ذات جودة أقل ،وبيع النسخ
الرقمية عالية الجودة للباحثين بمقابل مادي .ويقول كابلمان:
"نحتاج إلى التعاون من أجل وضع نموذج عمل جيد يمكِّن هذه
المتاحف ِمن أن تُ َح ِّصل بعض إاليرادات من هذه البيانات".
ورغم ذلك ،ترى ليكي أن بيع النماذج سيقلل من حجم
تعرضها للقرصنة بسهولة،
الوصول إليها ،كما تشير إلى إمكانية ُّ
المحتوى بعيدا عن أ
النظار؛
وتردف"َ :ولَّت أيام تَ ْخ ِب َئة مثل هذا
ً
َ
النموذج ثلثي أ
البعاد؛ يغدو من المستحيل
فبمجرد أن تتيح
التحكم فيه".

■

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اختناق النطاق الترددي
الباحثون يتدافعون إلصلح وتوسيع ممرات نقل البيانات حول العالم،
للحيلولة دون توقف عجلة ثورة المعلومات.
جيﻒ هيﻜﺖ
ILLUSTRATION BY RICHARD WILKINSON

في التاسع عشر من شهر يونيو الماضي ،ولج إلى شبكة النترنت مئات آ
اللف
إ
من أ
المريكيين من عشاق الدراما التلفزيونية «صراع العروش» Game of
Thrones؛ لمشاهدة حلقة انتظروها بلهفة؛ فتسببوا ـ في غضون ذلك ـ في
إخفاق جزئي في خدمة البث عبر إالنترنت ،التي تقدمها قناة «إتش بي أوه»
غضبا أمام الشاشات
HBO؛ مما جعل حوالي  15ألف مشاهد يستشيطون ً
الفارغة لمدة تزيد على الساعة.
اعتذرت القناة عن الواقعة ،ووعدت بتفادي تكرارها ،إل أن ما حدث لم
يكن سوى مثال واحد اش ُتهر على نطاق واسع ،يدل على مشكلة ُم ِل َّحة ،وهي
أنه مع نمو حركة إالنترنت حول العالم بما يقدر بحوالي  %22سنويًّا ،نجد أن
مزودو الخدمة
الطلب على النطاق الترددي يتجاوز بسرعة أقصى ما يستطيع ِّ
تقديمه من مجهودات.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تقدم هائل منذ التسعينات ـ عندما كان يتعين على
وعلى الرغم من إحراز ُّ
مستخدمي الشبكة أ
المشترك،
رقم
بطلب
تعمل
مودم
أجهزة
استخدام
الوائل
ِ
وتحمل بطء الخدمة ـ فما زالت شبكة إالنترنت خليط عمل عالمي غير متجانس،
ُّ
مبن ّي على نظام هاتفي يبلغ من العمر قرنًا من الزمن .اس ُتبدلت الخطوط
ِ
النحاسية التي كانت تشكِّل قلب هذا النظام بكابلت من أ
اللياف الضوئية،
تحمل تريليونات البتات كل ثانية بين مراكز البيانات الهائلة ،إل أن مستويات
الخدمة على الوصلت المحلية أدنى في المستوى من ذلك بكثير .وبالنسبة إلى
بالنترنت أشبه بقيادة سيارة على طريق موحل.
المستخدم ،قد يبدو التصال إ
ِ
تهدد الختناقات المرورية الرقمية الناتجة عن ذلك بوقف مسار ثورة
ِّ
تكنولوجيا المعلومات .وبإمكان المستهلكين أن يشعروا بهذه القيود بالفعل
عندما تتداخل مكالمات الهاتف الجوال في أ
الوقات المزدحمة ،وتتباطأ وصلت

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الطبعة العربية |

أكتوبر

29 | 2 0 1 6

أخبـــــــــــار تحقيقات

البيانات حتى تصل إلى سرعة السلحفاة في مراكز المؤتمرات المكتظة ،وتتوقف خدمات بث
الفيديوهات أثناء أوقات الذروة في معدلت المشاهدة .أ
وللسف تدرك شركات إالنترنت أن
الشبكة اليوم ليست مهيأة على إالطلق للمستقبل الواعد ببث الفيديوهات عالية الوضوح
على أ
الجهزة الجوالة ،والمركبات ذاتية التحكم ،والجراحة عن بُ ْعد ،والوجود عن بُ ْعد بتقنيات
أ
أ
أ
الواقع الفتراضي ،واللعاب التفاعلية ثلثية البعاد التي تستخدم تلك التقنيات هي الخرى.
لهذا السبب ينفقون مليارات الدولرات؛ بغية القضاء على الختناقات المرورية ،وإعادة
بناء النترنت بشكل ديناميكي ،وهو ـ على نطاق واسع ـ جهد يعتبر عالي أ
الهمية بالنسبة إلى
إ
ُ
مشاركة
في
«جوجل»
شركة
دخلت
وقد
الحاسوبية.
القدرة
زيادة
مثل
مثله
الرقمية،
الثورة
َ
مع خمس شركات اتصالت آسيوية َلم ّد كابل ألياف ضوئية يبلغ طوله  11,600كيلومتر ،وتبلغ
تكلفته  300مليون دولر أمريكي بين ولية أوريجون ،واليابان ،وتايوان ،وقد دخل الخدمة
في شهر يونيو الماضي .وتعكف شركتا «مايكروسوفت» ،و«فيسبوك» على َم ّد كابل آخر عبر
المحيط أ
الطلسي ،على أن يدخل الخدمة في العام المقبل .ويقول إريك كرايفيلت ،الخبير
في الكابلت البحرية في شركة «تيلي جيوجرافي»  TeleGeographyلبحوث أسواق التصالت
في العاصمة واشنطن" :تقوم هذه الشركات بضخ تلك الستثمارات الكبيرة؛ لدعم أعمالها
الخاصة" ،إذ ل يمكن لهذه الشركات تحمل الختناقات.
إن َم ّد كابل جديد عالي السرعة هو أحد إالجراءات التحسينية .ويعكف الباحثون والمهندسون
أيضا على تجربة حلول أخرى عديدة ،بداية من تسريع شبكات المحمول ،وانتها ًء بالشحن
ً
التوربيني للخوادم التي تُ َر ِّحل البيانات حول العالم.
الجيل الخامس

أ
نسبيا حل جزء من مشكلة التوسع .فهناك مناطق
في الوقت الراهن على القل ،يسهل ًّ
أ
كثيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية مليئة بـاللياف «السوداء» بالفعل ،وهي بمثابة شبكات
أ
بمدها مستثمرون متفاؤلون بشدة ،أثناء الفترة المعروفة باسم
من اللياف الضوئية ،قام ِّ
أبدا .واليوم ،يستطيع
«فقاعة إ
النترنت» ،التي انفجرت في عام 2000؛ وهي لم تُستخدم ً
مزودو الخدمة في أغلب أ
الحوال تلبية الطلب المتزايد بالشروع ـ ببساطة ـ في استخدام
بعض هذه أ
اللياف السوداء.
ِم ْثل هذه الوصلت الدائمة ل تقدم يد العون للهواتف المحمولة وأجهزة تتبع اللياقة البدنية،
الجهزة آ
وأجهزة الواقع الفتراضي التي يتم ارتداؤها على الرأس ،وغيرها من أ
الخذة في الظهور
أ
آ
يقدر بحوالي  %53سنويًّا،
الن .تشهد حركة نقل البيانات من الجهزة المحمولة ازديا ًدا بما َّ
غالبيتها سينتهي بها الحال إلى المرور عبر أبراج الهواتف المحمولة ،أو «المحطات القاعدية»،
التي توفر تغطية متفاوتة ،والتي يجب أن يشترك آلف المستخدمين في نطاقها الترددي.
إن الجودة متفاوتة هي أ
الخرى ..فشبكات الهاتف
ّ
أ
المحمول من الجيل أ
الول ـ التي طُرحت لول مرة في
الثمانينات ـ كانت تستخدم إالشارات التماثلية؛ وقد
اندثرت منذ زمن ،لكن شبكات الجيل الثاني ( ،)2Gالتي
أضافت خدمات رقمية ـ كإرسال الرسائل النصية في
أوائل التسعينات ـ ما زالت تشكّل  %75من اشتراكات
الهواتف المحمولة في أفريقيا والشرق أ
الوسط ،وقد
تدريجيا في أماكن أخرى .وحتى السنة
بدأ لل َّت ّو إلغاؤها
ًّ
الماضية ،كان أغلب مستخدمي الهواتف المحمولة في
أوروبا الغربية يعملون على شبكات الجيل الثالث (،)3G
التي ُدشنت في أواخر التسعينات؛ للسماح بتقديم
بالنترنت.
خدمات رقمية أكثر
تطورا ،مثل التصال إ
الكثر تقدما ،فتستخدم آ
أما الشبكات التجارية ً أ
الن الجيل الرابع ( ،)4Gالذي ُدشن في أواخر
ً َ ِ
العقد أ
الول من القرن الجاري؛ لكي يوفر للهواتف الذكية سرعات واسعة النطاق الترددي تصل
آ
سريعا ،لكن خبراء الصناعة يقولون إن
إلى  100ميجا بت في الثانية ،وهو يشهد الن
انتشارا ً
ً
تلبية الطلب المتوقع بحلول عشرينات القرن الحالي سيقتضي من مقدمي الخدمة البدء في
استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس ( ،)5Gالتي هي أسرع  100مرة على أ
القل ،حيث تُق ََّدر
سرعاتها العليا بعشرات المليارات من البتات في الثانية.
يقول رحيم تفضلي ـ رئيس معهد نظم التصالت في جامعة سري في جيلدفورد بالمملكة
جدا مما هو
المتحدة ـ إن إشارات الجيل الخامس سيتعين ً
كثيرا ًّ
أيضا تَ ُ
شاركها على نطاق أوسع ً
ممكن آ
الن .ويضيف" :الهدف هو إمكانية دعم مليون جهاز في كل كيلومتر مربع" ،ما يكفي
أ
أ
لستيعاب شبكة "إنترنت الشياء" الناشئة ،بد ًءا من الجهزة المنزلية المتصلة بالشبكة ،حتى
أجهزة التحكم في الطاقة ،والمراقبة الطبية ،والمركبات ذاتية
NATURE.COM
التحكم (انظر« :هندسة الختناقات»).
لالستماع إلى نشرة
وقت
حدث
مثلما
ـ
الخامس
يتم تنسيق النتقال إلى الجيل
تحدي النطاق
صوتية عن ِّ
اتحاد
ل
ب
ق
من
ـ
قبل
من
ابع
الجيلين الثالث والر
النتقال إلى
الترددي ،قم بزيارة:
َِ
ْ
باسمه إلى آ
مشاركة الجيل go.nature.com/2axbk00
«مشروع
وهو
ن،
ال
احتفظ
صناعي
َ

والخراج
الثالث» ( .)3GPPيعمل تفضلي مع هذا التحاد؛ لختبار تقنية إالدخال المتعدد إ
المتعدد ( ،)MIMOوهي في جوهرها طريقة لجعل كل تردد لسلكي يحمل الكثير من تدفق
البيانات في المرة الواحدة ،دون السماح لها بالختلط والتحول إلى بيانات عديمة النفع .تتمثل
والمستقبل ،مما ينشئ طرقًا كثيرة ،تغادر
المرسل
الفكرة في وضع هوائيات متعددة على كل من ِ
ِ
من خللها إالشارات أحد الهوائيات؛ لتذهب إلى َآخر .وتستطيع عملية المعالجة المتطورة
للإشارات التمييز بين مختلف المسارات ،واستخلص تدفق مستقل من البيانات من كل منها.
تُستخدم تقنية  MIMOبالفعل في شبكات إالنترنت اللسلكي ( ،)Wi-Fiوشبكات الجيل
حاليا على أربعة هوائيات بحد أقصى لكل
الرابع ،إل أن صغر حجم الهواتف الذكية يُقْصرها
الهداف أ
المحطات ِالقاعديةًّ .وبالتالي ،فإن أحد أ
الساسية
جهاز ،والعدد نفسه فيما يخص
لبحوث الجيل الخامس هي إقحام المزيد من الهوائيات في تصميم كل من الهواتف الذكية،
والمحطات القاعدية.
كبيرا
ا
د
عد
تضم
،MIMO
بتقنية
تعمل
أجهزة
الكبرى
اللسلكية
التقنيات
كات
وقد طرحت شر
ً ً
جدا من الهوائيات في المختبرات ،وفي المعارض التجارية .ففي المؤتمر العالمي للجوال،
ًّ
الذي انعقد في مدينة برشلونة إالسبانية في فبراير الماضي ،أقامت شركة «إريكسون» Ericsson
عروضا داخلية حية لنظام ضخم متعدد المستخدمين ،يعمل بتقنية ،MIMO
لصناعة المعدات ً
عنصرا؛ لبث  25جيجا بت في الثانية بين طرفين؛
512
من
مؤلف
هوائي
وذلك باستخدام
ً
يمثل هذا النظام الربع أ
إحداهما ثابت ،آ
الول من الطريق نحو
والخر يتحرك على قضبان.
تحقيق هدف الجيل الخامس بسرعة  100جيجا بت ،وهو يقوم بالنقل عند تردد  15جيجا
هيرتز ،وذلك جزء من النطاق عالي التردد المخطط للجيل الخامس .وتعمل شركة التصالت
خارجيا ،كما تخطط
اللسلكية اليابانية  NTT DoCoMoمع شركة «إريكسون»؛ لختبار المعدات
ًّ
حاليا لتنفيذ بيان عملي لخدمات الجيل الخامس أثناء
شركة «كوريا تليكوم»  Telecomأ Koreaأ ًّ
الوليمبية الشتوية القادمة في عام .2018
استضافة كوريا الجنوبية دورة اللعاب
كما أنه ثمة نهج آخر يمكن اتباعه؛ وهو زيادة قدرة أ
الجهزة على التكيفً ،
فبدل من تشغيلها
على مجموعة أحادية ثابتة من الترددات ،يمكن للجهاز المحمول أن يستخدم ما يُسمى أحيانًا
«اللسلكي إالدراكي» ،وهو جهاز يستخدم برمجيات؛ لتبديل وصلته اللسلكية بأي قناة لسلكية
يتصادف كونها مفتوحة في تلك اللحظة .وكما يقول تفضلي ،فإن هذا لن يُبقي على انتقال
أيضا من مرونة الشبكة بإيجاد سبل
تلقائيا عبر أسرع القنوات فحسب ،بل
سيحسن ً
البيانات ًّ
قائل إن تحسين ِّ أ
ً
كثيرا
أسهل
البرمجيات
باستبدال
داء
ال
ويضيف
الفشل.
نقاط
حول
لللتفاف
ّ
ً
من فعل ذلك باستبدال أ
الجهزة.
في غضون ذلك ..نجد أحد التحديات السياسية المهمة أمام عملية النتقال إلى الجيل
كافي ْين .وبالفعل،
الخامس يكمن في إيجاد الطيف اللسلكي الذي يتيح نطاقًا تردديًّا وتغطية َ
تقريبا التي
الترددات
خصصت التفاقات الدولية كل
ً
يمكن الوصول إليها لستخدام معين ،مثل البث
التلفزيوني ،أو الملحة البحرية ،أو حتى علم الفلك
اللسلكي .لذا ..سيتعين تأجيل التغييرات النهائية،
حتى ينعقد المؤتمر العالمي للتصالت اللسلكية
في عام  ،2019بيد أن لجنة التصالت الفيدرالية
أ
المريكية « »FCCتحاول تَ َص ُّدر الساحة من خلل طرح
ترددات أقل من  1جيجا هيرتز في مزاد؛ لبيعها لشركات
التصالت .يقول تفضلي إن هذه الترددات المنخفضة
ـ التي كانت محجوزة ذات يوم للبث التلفزيوني،
لكونها أفضل من الترددات أ
العلى في اختراق الجدران
أ
لكن لم تَ ُعد هناك حاجة إليها بعد
والعوائق الخرىْ ،
تحول التلفزيون إلى البث الرقمي ـ تتمتع بجاذبية خاصة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية
المتدنية؛ إذ لن يتطلب أ
المر إل بعض المحطات القاعدية القليلة؛ لتوفير خدمة واسعة النطاق
أ
للسر هناك ،وتوفير بيانات القيادة للسيارات ذاتية التحكم ،التي تسير على الطرق.
أ
ويمكن فتح النطاقات الخرى الواقعة في المدى الترددي  6-1جيجا هيرتز لستخدام الجيل
الخامس ،بينما يلغى الجيلن الثاني والثالث بشكل تدريجي ،لكن أقصى آ
المال بالنسبة إلى
ُ
ِ
الكثيفة سكانيا هو استغلل الترددات أ
العلى من  6جيجا هيرتز ،المستخدمة
المناطق الحضرية
ًّ
آ
جدا .وسيتطلب ذلك إقامة محطات قاعدية تعمل بتقنية الجيل
ِب ِقلَّة الن ،بسبب مداها القصير ًّ
الخامس ،بمسافة تصل إلى  200متر بين كل واحدة وأخرى في المناطق الحضرية الكثيفة
المستخدمة لشبكات الجيل الرابع في المناطق الحضرية.
سكانيا ،أي ُخ ْمس المسافات الفاصلة
َ
ًّ
رسميا في يوم
ت
أقر
أنها
لدرجة
كاف،
بشكل
واعدة
الفكرة
عتبر لجنة التصالت الفيدرالية
ًّ
وتَ ِ
َّ
 14من شهر يوليو فتح هذه الترددات للخدمات عالية السرعة سريعة الستجابة .وتدرس هيئة
«أوفكوم»  Ofcomالتنظيمية البريطانية اتخاذ خطوات مماثلة.
تبدي الشركات اهتماما خاصا بتلك الترددات أ
العلى ،كوسيلة َلم ّد تكنولوجيا الجيل الخامس
ً ًّ
إلى استخدامات أخرى .ففي الوليات المتحدة ،اختبرت شركة التصالت اللسلكية «فيريزون»
 Verizonواتحاد مكون من مصنعين للمعدات  -يضم شركات «إريكسون» ،و«سيسكو» ،و«إنتل»

«تهدد االختناقات
ِّ
بو ْقف
المرورية الرقمية َ
مسار ثورة تكنولوجيا
المعلومات».
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و«نوكيا» ،و«سامسونج»  -البث بتردد  28جيجا هيرتز في مواقع في نيوجيرسي ،وماساتشوستس،
ستخدم هذا النظام تكنولوجيا الجيل الخامس؛ إليصال البيانات بسرعة جيجا بت
وتكساس .يَ ِ
واحدة في الثانية ،كما تعمل «فيريزون» على تكييفه للستخدام في الوصلت اللسلكية الثابتة
تروج للوصلت
إلى المنازل؛ وهو ما تخطط لختباره في العام المقبل .وقد ظلت الشركة ِّ
اللسلكية الثابتة كبديل للوصلت السلكية ،ألن تكاليف التوصيل أقل بكثير.

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت

ُﺑﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻗﺮﻧً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وﻟﺬا ..ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻨﺎق ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﺘﺎت.

ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻴﺼﺒﺢ َﺟ ّﻮ ًاﻻ

ﺣﺎدا ،ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ازدﻳﺎدا ًّ
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم .ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن أن ﻳﻠﺒﻮا ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ً
) ،(5Gاﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺒﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ممرات أكبر
ّ

"عندما أُ ْخ ِرج هاتفي المحمول ،يراه الجميع كجهاز اتصال لسلكي" ،كما يقول نيل بيرجانو،
مسؤول التكنولوجيا في شركة  TE SubComلصنع الكابلت البحرية ،التي تتخذ من إيتون
مقرا لها .ويضيف بيرجانو" :يمكن للمستخدمين التنقل من مكان
تاون بولية نيوجيرسي ًّ
إلى آخر ،لكن الشبكة ل تتنقل" .وعندما يستخدم شخص ما الهاتف ،يتم تحويل إشارته
اللسلكية في أقرب محطة قاعدية إلى إشارة ضوئية ،تنتقل بعد ذلك إلى وجهتها عبر
ألياف ضوئية ثابتة.
تمثل قنوات البيانات الزجاجية المرنة تلك العمود الفقري لشبكة التصالت العالمية منذ
أكثر من ربع قرن .ل شيء يمكن أن يضاهي نطاقها الترددي؛ إذ تستطيع اليوم وحدة واحدة
من أ
اللياف الرفيعة كالشعرة إرسال  10تيرا بت (ما يعادل تريليون بت) في الثانية ،عبر المحيط
أ
الطلسي .وتساوي هذه السرعة  25قرص بلو راي مزدوج الطبقة في الثانية ،وتبلغ سعتها  30ألف
أ
مرة سعة أول كابل ألياف عابر للطلسيُ ،م ّد في عام  .1988جاءت غالبية تلك الزيادة عندما
تعلَّم المهندسون كيفية إرسال  100إشارة منفصلة عبر وحدة ألياف واحدة ،كل منها له طول
موجي مستقل .ومع مواصلة الحركة المرورية ازديادها في المسارات المستخدمة بكثرة ،مثل
فالتشوه
المسار من نيويورك إلى لندن ،يجد هذا النهج نفسه في مواجهة بعض القيود الصعبة..
ُّ
حتما لدى مرور الضوء على امتداد آلف الكيلومترات من الزجاج
والضوضاء اللذان يتراكمان ً
عمليا إرسال أكثر من  100جيجا بت في الثانية على طول موجي أحادي.
جعل من المستحيل
اللياف .ففي حين ترسل أ
وللتغلب على ذلكًّ ..طور المصنعون نوعا جديدا من أ
اللياف
ً
ً
ِّ
َّ
العتيادية الضوء خلل نواة من الزجاج فائق النقاء ،يبلغ سمكها  9ميكرومترات ،وتمتد في
يحد من
المنتصف ،ينشر التصميم الجديد الضوء على منطقة مركزية أكبر ،بكثافة أقل؛ مما ّ
الضوضاء .أما العيب الذي يظهر في المقابل ،فهو أن أ
اللياف الجديدة أكثر حساسية للنثناء
جدا في الكابلت البحرية؛ إذ
والمطّ؛ ما قد يتسبب في ظهور أخطاء .لكنها تعمل بشكل جيد ًّ
َ
توفر أعماق البحر بيئة مستقرة وآمنة ،ل تضغط بشدة على أ
اللياف.
في العام الماضي ،أرسلت شركة أنظمة الشبكات «إنفينيرا»  Infineraـ التي تتخذ من صنيفال
مقرا لها ـ إشارات أحادية الطول الموجي بسرعة  150جيجا بت في الثانية ،عبر
بكاليفورنيا ًّ
ألياف واسعة المساحة ،تمتد على مسافة  7,400كيلومتر ،أي أكثر من ثلثة أضعاف المسافة
أ
أ
أيضا
الممكنة باستخدام اللياف العتيادية ،وبسهولة كافية لعبور الطلسي .وأرسلت الشركة ً
إشارات بسرعة  200جيجا بت في الثانية عبر مسافة أقصر.
العلى سعة الموجود آ
إن الكابل البحري التجاري أ
الن في الخدمة هو نظام  ،FASTERالذي
تبلغ سرعته  60تيرا بت في الثانية ،وقد اف ُتتح في شهر يونيو الماضي بين أوريجون واليابان.
وهو يرسل إشارات بسرعة  100جيجا بت في الثانية على  100طول موجي في كل زوج من
الزواج الستة من أ
أ
اللياف واسعة النواة ،لكن في أواخر شهر مايو الماضي ،أعلنت شركتا
«مايكروسوفت» ،و«فيسبوك» بشكل مشترك عن خطط للتفوق على هذا الكابل بكابل MAREA
الليفي واسع المساحة ،الذي يغطي المسافة البالغة  6,600كيلومتر ،الممتدة بين ولية فرجينيا
وإسبانيا .وعند النتهاء من هذا الكابل في شهر أكتوبر عام  ،2017فإنه سوف يربط مراكز
البيانات التابعة للشركتين على الجانبين المتقابلين من أ
الطلسي بسرعة  160تيرا بت في الثانية.
ْ
وقد قامت مجموعة عمل في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو العام الماضي بعرض
الداء ..فعاد ًة تستخدم أنظمة أ
نهج آخر؛ لتقليص الضوضاء التي تحد من أ
اللياف الضوئية
ّ
أشعة ليزر منفصلة لكل طول موجي ،لكن التفاوت العشوائي الضئيل يمكنه أن يولّد بعض
الضوضاء .ولذا قامت المجموعة ً
بدل من ذلك باستخدام تقنية تُعرف باسم «تمشيط
الترددات»؛ لتوليد سلسلة من أ
الطوال الموجية المتباعدة بمسافات مماثلة ،من شعاع
ليزر أحادي ( .)E. Temprana et al. Science 348, 1445–1448; 2015يقول المهندس
الكهربائي نيكول أليك ـ وهو عضو في الفريق ـ إن "التقنية عملت بصورة ممتازة لخفض
الضجيج .ومع مزيد من التطوير ،يمكن لهذا النهج أن يضاعف معدل البيانات التي تنقلها
أنظمة أ
اللياف الضوئية".
زمن الرﺣلة

إن النطاق الترددي الضخم شيء مفيد ،لكن السرعة مهمة أيضا ،أ
فالحاديث التي
ً
يجريها البشر شديدة الحساسية للمقاطعات ،لدرجة أن التأخير بمقدار ربع الثانية
يمكنه تعطيل محادثة هاتفية ،أو محادثة فيديو .كما يتطلب الفيديو معدل إطارات
الدخال .وللتغلب على مثل هذه
ثاب ًتا ،وبالتالي يتعطل البث عندما تنفد قائمة انتظار إ
المشكلت ،تسمح قواعد لجنة التصالت الفيدرالية بأكواد خاصة تعطي أولوية المرور
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إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
ﺑﺮج ﻣﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮل
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ

اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻛﺎﺑﻼت
أﻟﻴﺎف
ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ،
وﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺑﻼت أﻟﻴﺎف ﺿﻮﺋﻴﺔ ذات ﺳﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﺗﺒﺸﺮ
ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﻧﺸﺎء ﻛﺎﺑﻼت
ً
ﺳﻌﺔ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
أﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺴﺦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ؛ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ.

ﻛﺎﺑﻼت ﻣﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ،ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻷرﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ِلح َزم البيانات التي تحمل مكالمات صوتية ،أو إطارات فيديو ،بحيث تتدفق بسرعة
النترنت.
وانتظام عبر شبكة إ
إن الخدمات الجديدة والصاعدة ،بما فيها الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بُعد،
أ
أيضا حساسة تجاه مدى
والجراحة عن بُعد ،والحوسبة السحابية ،واللعاب التفاعلية ،هي ً
عتمد الزمن الذي تستغرقه إشارة بعينها لتقطع رحلة الذهاب
استجابة الشبكة .وإلى حد كبير يَ ِ
والعودة بين طرفين ـ ما يُطلق عليه عاد ًة «زمن الوصول» ـ على المسافة ،ما يشكل جغرافية
شبكة النترنت .ورغم أن البيانات تنتقل خلل كابل أ
اللياف الضوئية بسرعة  200ألف كيلومتر
إ
في الثانية ،أي ما يعادل ثلثي سرعة الضوء في الجو ،فإن ضغطة شخص على مفتاح في لندن
ستحتاج  86ملي ثانية لتولِّد استجابة من مركز بيانات في سان فرانسيسكو ،الواقع على بُ ْعد
جدا.
 8,600كيلومتر؛ وذلك تأخير قد يجعل الحوسبة السحابية بطيئةً ًّ
آ
واسعا مع زمن وصول
ا
ي
ً
تتطلب تطبيقات الهواتف المحمولة الصاعدة الن نطاقًا تردد ًّ
قصير .فالسيارات ذاتية التحكم ً
مثل تحتاج إلى بيانات آنية حول البيئة المحيطة؛ لتحذيرها
أ
الحفَر الموجودة في الطريق ،حتى وقوع حوادث في الطريق أمامها.
من الخطار ،بد ًءا من ُ
آ
كما أن السيارات التقليدية تتحول الن إلى مراكز أعصاب لسلكية ،حيث تحتاج إلى زمن وصول
قصير ألنظمة تحكُّم صوتي لسلكية.
أ
وثمة تَ َح �د هائل محتمل ،يتمثل في ظهور أنظمة الواقع الفتراضي ثلثية البعاد .تتطلب
اللعاب التفاعلية ثلثية أ
أ
البعاد انتقال البيانات بسرعة  1جيجا بت في الثانية ،أي  20ضعف
أ
سرعة تشغيل فيديو نمطي من قرص بلو راي ،لكن الهم من ذلك أنه يلزم إعادة كتابة
الصورة على أ
المستخد ِمين رؤوسهم لمشاهدة
القل  90مرة في الثانية؛ للحاق بسرعة إدارة
ِ
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أﺧبـــــــــــار تحﻘيﻘات

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﺑﻼت ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أداء.
وﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺗﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﺑﻼت أﻛﺜﺮ ،وأﻓﻀﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ آﻻف اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات.
ً
ً

ﻧﻮردن ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻠﺒﺎو ،إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺟﻴﻮﺟﻲ،
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

FASTER

ﺗﺎﻧﺸﻮي،
ﺗﺎﻳﻮان

أورﻳﺠﻮن ،اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

MAREA

ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

 6,600ﻛﻢ

160 Tb s–1
FASTER
اﻟﻄﻮل 11,629 :ﻛﻢ
اﻟﺴﺮﻋﺔ60 Tb s–1 :

ﻛﺎﺑﻞ SEA-ME-WE3
 39,000ﻛﻢ
ﺑﻴﺮث،
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

زوﺟﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت ،ﻛﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺮﻋﺘﻪ
 2.3ﺗﻴﺮا ﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2000ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺑﻞ
اﻟﺒﺤﺮي اﻷﻃﻮل ،وﻳﺸﻤﻞ  39ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا.
إﺑﺮار ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ 92
ً

معالجات دقيقة منفصلة تعمل بالتوازي في الشريحة ذاتها .يتطلب ذلك وصلت عالية
السرعة داخل الشريحة .وإحدى طرق إنشاء هذه الوصلت تعتمد على استخدام الضوء،
الذي يمكنه نقل البيانات بشكل أسرع مما يمكن للإلكترونات فعله.
وتتمثل العقبة أ
الكبر في دمج عناصر ضوئية ميكروية الحجم مع إلكترونيات من السيليكون،
لكن بعد سنوات من البحوث حول «فوتونيات السيليكون» ،لم يجد المهندسون حتى النآ
طريقة لتوليد الضوء من السيليكون بكفاءة .وهي خطوة أساسية في المعالجة الضوئية
الموصلة ـ مثل فوسفيد إالنديوم ـ بشرائح
للمعلومات .ويمكن ربط أفضل مصادر الضوء شبه
ِّ
جدا أن تنمو مباشرة على السيليكون؛ لختلف المسافات بين
السيليكون ،لكن من الصعب ًّ
لكن على نطاق
نديوم،
ال
فوسفيد
في
لكترونية
وال
الضوئية
ذراتها .وقد تم دمج العناصر
إ
إ
ْ
صغير فقط حتى آ
الن.
وفي محاولة لتوسيع نطاق الدمج الفوتوني حتى يصل إلى المستوى التجاري ،دشنت
الوليات المتحدة في العام الماضي المعهد أ
المريكي لتصنيع الفوتونيات المتكاملة في
مدينة روتشستر بولية نيويورك ،المدعوم بمبلغ
 110مليين دولر من هيئات فيدرالية ،و 502مليون
دولر من الشركات العاملة في هذا المجال ،ومصادر
أخرى .يهدف المعهد إلى تطوير تقنية كفء لصنع
فوتونات متكاملة للتطبيقات عالية السرعة ،بما في
ذلك تقنيات التصال أ
باللياف الضوئية والحوسبة.
ممول من كندا
على صعيد منفصل ،أجرى فريق َّ
عمليا لدائرة
في وقت سابق من هذا العام بيانًا ًّ
متكاملة فوتونية ،تحتوي على  21مكونًا ً
فعال يمكن
برمجتها ألداء ثلث دالت منطقية مختلفة (W. Liu
 .)et al. Nature Photon. 10, 190–195; 2016وكانت تلك خطوة مهمة بالنسبة إلى المعالجات
الدقيقة الفوتونية ،إذ تماثل في تعقيدها أولى الشرائح إاللكترونية القابلة للبرمجة ،التي فتحت
الباب أمام أجهزة الكمبيوتر المصغرة .يقول جيانبنج ياو ،المشارك في تأليف الدراسة ،وهو
مهندس كهربائي في جامعة أوتاوا في كندا" :مقارنة باللكترونيات الموجودة حاليا ،أ
فالمر
إ
ًّ
بسيط ،لكن مقارنة بالدوائر المتكاملة الفوتونية ،أ
جدا".
معقد
فالمر
ًّ
ْ
وبمزيد من التطوير ،قد تظهر تطبيقات متنوعة .فعلى سبيل المثال ،يقول ياو إنه بعد
تحسين الشريحة ،ورفع مستوى عملها إلى المستوى أ
المثل للتصنيع ،يمكنها عندئذ تحويل
إشارة هاتف جوال من الجيل الخامس ،استقبلتها محطة قاعدية ،إلى إشارة ضوئية تماثلية،
يمكن إرسالها بعد ذلك أ
باللياف الضوئية إلى منشأة مركزية ،ثم ترقيمها.
أ
صعبا ،شأنه شأن الجوانب الخرى من مشكلت
إن السعي وراء شرائح أسرع يُ َع ّد تحديًا ً
إالنترنت ،لكن الباحثين ـ من أمثال بيرجانو ـ يرون إمكانية كبيرة لتحقيق تحسينات؛ فبعد 35
أ
ً
جدا حيال المستقبل"■ .
زلت
متفائل ًّ
سنة من العمل على اللياف الضوئية ،يقول" :ما ُ

للمستﺨد ِميﻦ
«يمكﻦ
ِ
التنﻘﻞ مﻦ مكان إلﻰ آخر،
لكﻦ الﺸﺒكة ال تتنﻘﻞ».
ّ

اﻻتﺼاﻻت الداﺧلية

إن النطاق الترددي عالي أ
الهمية كذلك على أصغر المستويات ،أي في شرائح خوادم مراكز
البيانات ،وبين الشرائح وبعضها .وبإمكان توسيع نطاق التدفق هنا أن يساعد المعلومات
في التحرك في مراكز البيانات ،والوصول إلى المستخدمين بشكل أسرع .وقد استقرت
سرعات الساعة الخاصة بالشرائح ـ أي مدى سرعة عملها ـ عند عدد قليل من الجيجا هيرتز
منذ سنوات عدة؛ وذلك بسبب مشكلت السخونة ،بيد أن الطريقة أ
الكثر عمليةً لتسريع
المعالجات بشكل كبير تكمن في تقسيم العمليات التي تؤديها بين «أنوية» متعددة ،وتلك
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الحدث ،على حد قول ديفيد ويتينجيل ،عا ِلم الحاسوب بجامعة بوردو في ويست لفاييت
المستخدم بدوار الحركة .وللحيلولة دون حدوث
بولية إنديانا .فلو تأخر بث البيانات ،يصاب
ِ
ذلك ،قام ويتينجيل بمد خط ليفي خاص ،تبلغ سرعته  10جيجا بت في الثانية إلى مختبر
الواقع الفتراضي الخاص به.
النترنت الكبرى ـ مثل جوجل ،ومايكروسوفت،
ولتسريع الستجابات ،تقوم شركات إ
وفيسبوك ،وأمازون ـ بتخزين نسخ مكررة من بياناتها في مزارع خوادم متعددة حول العالم،
وتقوم بتوجيه الستفسارات إلى أقربها .يقول جيف بينيت ،مدير الحلول والتكنولوجيا بشركة
«إنفينيرا» ،إن نسخة الفيديو المخ َّزنة مؤق ًتا في أحد مراكز البيانات المحلية تسمح للمشاهدين
بالتقدم في الفيديو بشكل سريع ،كما لو كان هذا الملف مخ َّزنًا على جهاز منزلي ،لكن تكاثر
أيضا واحد من أكبر محركات الطلب على النطاق الترددي ،كما يقول؛
مراكز البيانات تلك هو ً
إذ إن الجهود التي يبذلها الموردون لمزامنة مراكز البيانات الخاصة حول العالم تستهلك آ
الن
ِّ
المرور العامة على النترنت .ولذلك يجري آ
الن تسريع إنشاء الكابل
نطاقًا تردديًّا أكبر من حركة
إ
الخاص بشركتي «مايكروسوفت» ،و«فيسبوك»،
(انظر« :الشبكة البحرية»).
وحتى آ
الن ،يوجد معظم مراكز البيانات حيث
يوجد العملء والكابلت ،أي في أمريكا الشمالية،
وفي أوروبا وشرق آسيا .يقول كرايفيلت" :أجزاء كثيرة
من العالم ما زالت تعتمد على طرق الوصول عن
محليا" .ويضيف
بُ ْعد إلى المحتوى غير المخ َّزن ًّ
ً
قائل إن أمريكا الجنوبية بها قليل من مراكز البيانات،
كبيرا من المحتوى يأتي من ميامي
ا
قدر
فإن
وبالتالي
ً ً
في فلوريدا ،المتصلتين بشكل جيد؛ إذ قد يتم توجيه
حركة المرور بين شيلي والبرازيل عبر ميامي؛ لخفض التكاليف ،لكن على حساب زمن الوصول.
المشكلة ذاتها موجودة في الشرق أ
الوسط ،حيث يجب نَقْل  %85من الحركة المرورية الدولية
آ
أ
إلى مراكز في أوروبا ،بيد أن كرايفيلت يقول إن المر يتغير الن ،لكن التقدم فيه بطيء بعض
الشيء .ومن جانبهاَ ،د َّشنت خدمات أمازون ويب  Amazon Web Servicesمركز البيانات
السحابية أ
الول لها في الهند في العام الماضي في مومباي ،وقد كان لديها مركز آخر مماثل
في مدينة ساو باولو في البرازيل منذ عام .2011

اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺷﺮﻛﺘﺎ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ«
و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2017
ﺳﻮف ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﺣﻮاﻟﻲ  3أﺿﻌﺎف ﺳﻌﺔ ﻛﺎﺑﻞ .FASTER

اﻓﺘُ ﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم
 2016ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻮﺟﻞ« وﺧﻤﺲ
ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺒﺤﺮي
ﺷﺮﻛﺎت آﺳﻴﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ ًّ
اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

محيﻂ من الﺒﻼﺳتيﻚ
يدرك العلماء أن ثمة ﻛمية ﻫاﺋلة مﻦ الﺒﻼﺳتيﻚ ﻓﻲ المﺤيﻄات ،ولكنهﻢ ال يعرﻓون
جميﻊ أماﻛﻦ وجودﻫا ،وال ﻛيف تﺒدو ،وال اﻷﺿرار التﻲ تُ َس ِّﺒﺒها.
دانْ ِيل كريﺴي
BOB DAEMMRICH/POLARIS/EYEVINE

شاطئ كاميلو ،الذي يمتد على طرف جزيرة هاواي الكبرى ،هو شاطئ استوائي بعيد ،يمتاز
برماله البيضاء ،وأمواجه القوية ،ول يمكن الوصول إليه عن طريق البر .إنه ـ في الواقع ـ يتميز
ولكن ثمة أمر واحد ل يمكن
بالكثير من الصفات التي تجعل منه الشاطئ الستوائي المثاليْ ،
التغاضي عنه ..إنه مغطَّى عاد ًة بسجادة من المخلفات البلستيكية.
وش َباك صيد ،وحبال ،وأحذية ،وف َُرش أسنان من بين أطنان النفايات
زجاجات
بلستيكيةِ ،
التي تجرفها أ
المواج إلى هنا ،وذلك بفضل مزيج من التيارات المحيطية والدوامات المحلية.
وقد أفادت دراسة أُجريت في عام  2011أن طبقة الرمل السطحية قد تحتوي على ما يصل
إلى  %30من وزنها 1من المواد البلستيكية .وقد أصبح ذلك الشاطئ يُعرف بأنه أقذر شاطئ
في العالم ،ويُ َع ّد ً
واضحا ومرو ًعا على مقدار المخلفات البلستيكية التي يلقيها البشر
دليل
ً
في محيطات العالم.
في كل بيئة بحرية درسها العلماء ،من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ،ومن السطح
إلى الرواسب ،وجدوا مخلفات بلستيكية .المخلفات أ
الخرى التي يتسبب فيها البشر تتعفن،
أو تتحلل؛ فتتلشى ،ولكن البلستيك يمكن أن يستمر لسنوات ،مما يتسبب في قتل الكائنات
البحرية ،وتلويث البيئة ،وإفساد السواحل .ووفقًا لبعض التقديرات ،يشكل البلستيك  50إلى
 %80من المخلفات الموجودة في المحيطات .وتقول كارا لفندر لو ،عالمة المحيطات في
جمعية التوعية البحرية في وودز هول بولية ماساتشوستس" :ثمة أماكن ل تجد فيها مخلفات
لكن من حيث المسطحات البحرية المختلفة؛ وجدنا بلستيك في جميعها .إننا
بلستيكيةْ ،
جيدا أنه منتشر بشدة".
نعلم ً
تنقل الصحف الكثير من أ
الخبار عن "رقعة قمامة المحيط الهادئ العظمى" ،وهي منطقة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بالمشاركة
في وسط المحيط الهادئ ،تتراكم فيها جسيمات البلستيك ،حيث يقوم متطوعون
َ
في عمليات تنظيف الشواطئ في جميع أنحاء العالم .ويتخلّف البحث العلمي عن تَ َح ِّري القلق
السئلة أ
الشعبي إلى حد كبير؛ فل يزال العلماء يجاهدون للإجابة على أ
الساسية ،من قبيل:
أ
ما هي كمية البلستيك الموجودة في المحيطات ،وأين توجد ،وما أشكالها ،وما الضرار التي
تسببها .ويرجع هذا إلى حقيقة أن البحث العلمي في البحار والمحيطات أمر صعب ،وباهظ
ِّ
التكلفة ،ويستغرق الكثير من الوقتِ .فمن الصعب إجراء مسح شامل للمحيطات الشاسعة،
الجزاء البلستيكية الصغيرة ـ التي تكون دقيقة الحجم في بعض أ
بحثا عن أ
الحيان ـ وقلة من
ً
أ
الباحثين فقط هم َمن جعلوا من هذه المهمة عملهم الساسي.
وقد بدأ الهتمام يزداد في الوقت الراهن .يقول ماركوس إريكسن ،مدير البحوث والمؤسس
المشارك لمعهد «فايف جايرز» في سانتا مونيكا بكاليفورنيا ،الذي يعمل على مكافحة التلوث
الربع أ
بالبلستيك" :لقد نشرت في السنوات أ
الخيرة أبحاث ودراسات أكثر من كل ما نُشر في
ُ
العقود أ
الربعة السابقة" .ويدرك العلماء ودعاة حماية البيئة أن هناك الكثير مما يجب عمله.
أ
وفي مايو الماضي ،أصدر برنامج المم المتحدة للبيئة ( )UNEPقر ًارا في الجتماع الذي ُع ِقد
في نيروبي ،ينص على أن "وجود النفايات البلستيكية والجسيمات البلستيكية الدقيقة في
البيئة البحرية مسألة خطيرة ،تتزايد بخطى سريعة ،وتحظى باهتمام عالمي ،وتحتاج إلى
استجابة عالمية عاجلة".
ِمن أين تﺄتي المخلفات البالستيﻜية؟

في عام  ،2014رفع فريق من الحديقة البحرية التي تحمل اسم «النصب التذكاري القومي

© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الطبعة العربية |

أكتوبر

33 | 2 0 1 6

أخبـــــــــــار تحقيقات

البحري أ
المريكي»  Papahānaumokuākeaـ التي تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لهاواي
ـ شبكة صيد من المسطح المائي ،وزنها  11ط ًّنا ونصف طن ،أي ما يعادل وزن إحدى حافلت
الش َباك وغيرها من معدات الصيد التي فُقدت أو أُلقيت في البحر تشكل
لندن تقريبا .ويعتقد أن ِّ
جزءا كبيرا ً من ُالمخلفات البلستيكية في البحار .ويشير أحد تقديرات 2برنامج أ
المم المتحدة
ً ً
للبيئة إلى أن معدات الصيد "المفقودة" هذه تشكِّل  %10من مجموع النفايات البحرية ،أو
فالنتاج العالمي من البلستيك يزداد
حوالي  640ألف طن .وهناك ما هو أكثر من ذلك بكثير؛ إ
كل عام ،ويصل آ
الن إلى حوالي  300مليون طن ،وهناك جزء كبير منه ينتهي به الحال في
أ
المحيطات .فالنفايات البلستيكية تُترك على الشواطئ ،وتطير الكياس البلستيكية إلى البحر،
ويمكن للكميات الهائلة من البلستيك التي تُلقى في أماكن دفن النفايات أن تنجرف ،أو تحركها
الرياح بسهولة ،إذا لم يتم التعامل مع هذه المواقع وإدارتها بصورة مناسبة .وثمة مصادر
وضوحا ،مثل إالطارات المهترئة ،حيث إنها تترك شذرات صغيرة على الطرق ،ثم
أخرى أقل
ً
تنتقل إلى المصارف ،ومنها إلى المحيطات.
في بحث أُجري عام  ،2014قام إريكسن وفريقه البحثي بتحليل بيانات عن أ
الصناف التي
وقدروا أنه ،وفقًا للوزن،
ُع ِثر عليها في سلسلة من الحملت في مختلف محيطات العالمّ ،
فإن  %87من ِقطَع البلستيك العائمة حجمها أكبر من  4.75ملم .3وشملت القائمة عوامات،
وأكياسا (انظر« :بحر من البلستيك») ،ولكن عندما أُحصيت
وشرائطِ ،وش َباكًا ،ودل ًء ،وزجاجات،
ً
القطع عد ًدا؛ َشكَّلت القطع البلستيكية الكبيرة  %7فقط من إجمالي النفايات .يتفتت الكثير
من المواد البلستيكية بفعل أشعة الشمس الحادة ،وهجمات أ
المواج ،حتى تصل في نهاية
المطاف إلى أحجام دقيقة ،وهناك مواد بلستيكية أخرى تكون صغيرة الحجم ً
أصل ،مثل
«الميكروبيدات» ،التي تضاف إلى منتجات ف َْرك الوجه «سكراب» ،وغيرها من مستحضرات
التجميل ،التي تنتقل إلى المصارف بدورها.
تَ َزايَد القلق حول الجسيمات البلستيكية الدقيقة هذه منذ عام  ،2004عندما قام ريتشارد
تومبسون ـ الذي يُ ْج ِري أبحاثًا عن النفايات البلستيكية في المحيطات في جامعة بليموث في
آ
القطَع التي
المملكة المتحدة ـ بصياغة هذا المصطلح،
(وكثيرا ما يُستخدم الن للإشارة إلى ِ
ً
يقل قطرها عن  5ملِّيمترات) .وقد وجد فريقه جسيمات بلستيكية دقيقة في معظم العينات
المأخوذة من  18شاط ًئا من الشواطئ البريطانية ،وكذلك في عينات العوالق التي ُجمعت من
بحر الشمال من تاريخ يعود إلى ستينات القرن العشرين .4ومنذ ذلك الحين ،ارتفع عدد أ
البحاث
التي تستخدم هذا المصطلح ارتفا ًعا ملحوظًا ،ويحاول الباحثون إالجابة على أسئلة تتراوح بين
مدى ُس ِّم َّية هذه المواد ،إلى كيفية توزيعها في جميع أنحاء العالم.
كم تبلغ كميتها؟

وصعبا على السطح ،فإنه أكثر صعوبة
إذا كان مسح المحيطات بح ًثا عن البلستيك مكلفًا
ً
أ
جدا من أعماق البحار،
كثيرة
مناطق
من
عينات
ًّ
في العماق؛ حيث يفتقر الباحثون إلى ِّ
الطلق .وحتى إذا ما تمكنوا من مسح كل هذه المناطق ،فالتركيز
لم تُ ْس َبر أغوارها على إ
سيكون خفيفًا إلى درجة تستدعي اختبار كميات ضخمة من المياه؛ للحصول على نتائج

ﺑﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ) 1 – 0.33ﻣﻠﻢ(

1

100

10

1,000

أين توجد هذه المخلفات؟

أ َّدى عدم تطابق تقديرات كميات البلستيك التي تصل إلى المحيطات ،والكمية التي تم
رصدها بالفعل إلى ظهور ما يُعرف باسم مشكلة "البلستيك المفقود" .ويضاف إلى ذلك اللغز
أن البيانات الواردة من بعض المواقع ل تظهر فيها زيادة ملموسة في تركيز البلستيك خلل
السنوات أ
الخيرة ،على الرغم من أن إالنتاج العالمي منه في ارتفاع متواصل.
انْ َص ّب الهتمام العام على رقعة قمامة المحيط الهادئ العظمى ،حيث يتجمع البلستيك
بفضل تيار محيطي يُدعى "الدوامة المحيطية" ،غير أن السم "رقعة قمامة المحيط الهادئ
أكواما من
فم ْن يذهب إلى هناك لن يجد ً
العظمى" ـ في حد ذاته ـ اسم مغلوط إلى حد ما؛ َ
القمامة البحرية .وقد أشارت دراسة أجريت عام  2001إلى وجود  334.271قطعة من البلستيك
في الكيلومتر المربع الواحد في تلك الدوامة ،7وهذه أكبر حصيلة ُسجلت في المحيط الهادئ،
ولكنها ل تزال تعني وجود عدد صغير في كل ثلثة أمتار مربعة.
وتشير النمذجة التي وضعها فان سيبيل وزملؤه إلى أن التركيزات قد تكون أعلى بعدة

َﻗ ﱠﺪرت دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  32014أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﺗﺰن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250أﻟﻒ ﻃﻦ ،ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻄﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪد ،وﻟﻜﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮزن اﻷﻛﺒﺮ .ﺗُ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ
ً
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ "رﻗﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ" ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ،وﺷﻤﺎل اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﻨﻄﻲ.

ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت
اﻟﻘﻄﻊ اﻷﻛﺒﺮ
ً
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ) 4.75 – 1.01ﻣﻠﻢ(

10,000

موثوقة .ومن ثم ،فإنهم مضطرون ـ ً
بدل من ذلك ـ للعتماد على التقديرات والستقراء.
وفي بحث نُشر في العام الماضي ،قام فريق بحثي تقوده ِجنا جامبيك ـ التي تُ ْج ِري أبحاثًا
في إدارة النفايات في جامعة جورجيا في أثينا ـ بتقدير كمية النفايات التي تصدر عن البلدان
و أ
القاليم الساحلية ،وكمية البلستيك التي قد تشملها ،وينتهي بها المطاف في المحيط .5وتوصل
تقريبا 500
الفريق إلى رقم يتراوح بين  4.8مليون ،و 12.7مليون طن سنويًّا ،وهو ما يعادل ً
مليار زجاجة مشروبات بلستيكية .ولم تتضمن تلك التقديرات البلستيك الذي يُفقد ،أو الذي
يتم التخلص منه في البحر ،وجميع كميات البلستيك الموجودة بالفعل هناك.
أ
بالشباك ،واستخدموا ِش َباكًا دقيقة؛ ليروا ما
ول َف ْهم هذا المر ،اتجه بعض الباحثين للصيد ِّ
الذي يمكنهم اصطياده من البلستيك .وفي العام الماضي ،نشر عا ِلم المحيطات إريك فان
سيبيل ـ من إمبريال كوليدج لندن ـ وزملؤه واحدة من أكبر مجموعات البيانات من هذا النوع.6
وقد جمعوا معلومات مستمدة من  11.854شبكة صيد ،من كل المحيطات ،باستثناء القطب
الشمالي؛ إلنتاج "قائمة عالمية" ِبقطَع البلستيك الصغيرة العائمة على السطح ،أو بالقرب منه.
وقد ق ََّدروا في عام  2014أن هناك ما بين  15ـ  51تريليون قطعة من الجسيمات البلستيكية
الدقيقة عائمة في المحيطات ،ويتراوح وزنها الجمالي من  93ـ  236ألف طن .وهذه أ
الرقام
إ
تضع العلماء أمام مشكلة ،فهذا التقدير إلجمالي البلستيك الموجود على السطح ليس إل
صغيرا من الكمية التي ق ََّدرت جامبيك أنها تصل إلى المحيطات كل عام ،فأين الكمية
جز ًءا
ً
المتبقية؟ تجيب جامبيك" :هذا هو السؤال الكبير ،وهو سؤال شديد الصعوبة".
يحاول الباحثون التوصل إلى إجابات لهذا السؤال ،فتعمل جامبيك آ
الن بمساعدة تطبيق
على الهاتف المحمول ،يُدعى  ،Marine Debris Trackerأو «متتبع المخلفات البحرية» ،الذي
يوفر وسيلة لتجميع كميات هائلة من البيانات؛ حيث يرسل مستخدمو التطبيق معلومات عن
النفايات التي يجدونها في طريقهم .كما أنها تعمل أيضا على مشروع لبرنامج أ
المم المتحدة
ً
للبيئة؛ لبناء قاعدة بيانات عالمية لمشروعات المخلفات البحرية.

اﻟﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
) 200 – 4.76ﻣﻠﻢ(

اﻟﻘﻄﻊ ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
)أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻠﻢ(

 1,000,000 100,000ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ

=  10ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﻄﻌﺔ

اﻟﻌﺪد

9
1,830
7.04

3,020

ﻣﻠﻴﺎر ﻗﻄﻌﺔ

اﻟﻮزن
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

درجات أُ ِّس َّية في رقعة قمامة المحيط الهادئ العظمى ،والمنطقة المماثلة لها في شمال المحيط
بالماكن أ
الطلنطي ،مقارنة أ
أ
الخرى ،ولكن البلستيك الموجود هنا تم احتسابه خلل عمليات المسح
المختلفة ،بينما كميات البلستيك المفقودة هي بطبيعة الحال مفقودة ،ولذلك فهي في مكان آخر.
بعض هذه الكميات المفقودة يرقد على أ
الرجح في قيعان المحيطات .وثمة أنواع معينة
من البلستيك تغوص إلى القاع ،وحتى تلك التي تبدأ طافية يمكن أن تغطيها كائنات بحرية،
وتغوص إلى أ
السفل في نهاية المطاف .وقد أظهر عمل تومبسون أن هناك جسيمات بلستيكية
تخفي
دقيقة في الرواسب أفي أعماق المحيطات؛ وهي منطقة لم آتحظ بدراسة كافية ،ويمكن أن ِ
اللية التي تدار عن بُ ْعد بانتظام على
بعضا من مليين الطنان المفقودة .8كما تعثر العربات
ً
أجسام بلستيكية كبيرة الحجم بين القمامة الغارقة في أعمق الخنادق المحيطية.
كشف اللثام
وقد ينتهي المقام بجزء كبير من بلستيك المحيطات على الشواطئ ،كما يُ َ
باستمرار عن بعض قطع البلستيك أ
الخرى "الغارقة" .وفي عام  ،2014شارك تومبسون في
تأليف ورقة بحثية تشير إلى أن الجسيمات البلستيكية الدقيقة قد تراكمت في جليد المحيط
القطبي الشمالي بتركيزات أعلى بعدة درجات أُ ِّس َّية من تلك الموجودة حتى في المياه السطحية
شديدة التلوث .9وتقول لفندر لو" :لدينا الكثير من التخمينات التي تستند إلى معلومات
ودراسات" حول أماكن وجود البلستيك المفقود" ،لكن في رأيي ،ليس لدينا إجابة محددة
على هذا السؤال".
أخذ تومبسون وغيره آ
الن الدراسة في هذا الشأن إلى أبعد من الجسيمات البلستيكية
الدقيقة ،وهي جسيمات البلستيك النانوية ،أي تلك التي يقل حجمها عن  100نانومتر .يقول
تومبسون" :يجري حاليا تصنيع جسيمات البلستيك نانوية الحجم ،ولذا ..فعلى أ
الرجح أن
َ
ًّ
البيئة .هذا بالضافة إلى تفتت القطَع أ
الكبر" ،بيد أن جسيمات البلستيك
بعضها يتسرب إلى
إ
ِ
ستخدم الباحثون عاد ًة نو ًعا
النانوية أثبتت صعوبة دراستها؛ فوفق أًا لما يقوله تومبسون ،يَ ِ
الجزاء التي حصلوا عليها من المحيطات مصنوعة من
من التحليل الطيفي؛ للتأكد من أن
البلستيك ،ولكن هذه الطريقة ليست فعالة مع القطع أ
تقريبا.
ات
ر
ميكرومت
10
من
صغر
ال
ً
تموله حكومة المملكة المتحدة،
ويأمل تومبسون في معرفة المزيد في إطار المشروع الذي
والذي يطلق عليه «ريل ريسك نانو»  ،RealRiskNanoوالذي ِّسيدرس مصادر هذه أ
الجزاء
متناهية الصغر ،ومساراتها إلى البيئة .ويعلِّق تومبسون ً
قائل" :لن يدهشني التأكد من وجودها
ً
فعل ،ولكن في الوقت الراهن يصعب اكتشافها من العينات البيئية".
ما هي أضرارها؟

يدرك الباحثون أن المخلفات البلستيكية في البحار والمحيطات يمكنها إلحاق أ
الذى بالحيوانات
البحرية .فقد أَ َس َرت معدات الصيد المفقودة وقتلت مئات الكائنات الحيوانية ،من السلحف
إلى عجول البحر ،وحتى الطيور .كما تبتلع كائنات بحرية عديدة ِقط ًَعا من البلستيك ،قد
تتراكم في جهازها الهضمي .ووفقًا ألحد أ
كثيرا ما يُستشهد بها ،فإن حوالي%90
ال
رقام ،التي ً
أ
من طيور الفُلمار البحرية النافقة التي تلقيها المواج على شواطئ بحر الشمال كانت أمعاؤها
تحتوي على البلستيك ،ولكن ما ل نعرفه يقي ًنا هو ما إذا كان هذا التلوث ذا تأثيرات كبيرة على
جماعات الكائنات البحرية ،أم ل.
البحاث المعملية سمية الجسيمات البلستيكية الدقيقة ،غير أن هذه أ
وقد أثبتت أ
البحاث
ُ ِّ َّ
ستخدم تركيزات أعلى بكثير من تلك الموجودة في المحيطات ،ولكن في شهر فبراير من
غالبا ما تَ
ً
هذا العامِ ،نشر أرنو هوفيت ـ الذي يدرس اللفقاريات في الوكالة الوطنية الفرنسية أ
للبحاث

البحرية ( )IFREMERفي بلوزان ـ ً
عمل قام فيه بتعريض محار المحيط الهادئ للجسيمات
البلستيكية الدقيقة بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في الترسبات التي تعيش فيها هذه الكائنات.
ووجد أن الحيوانات التي تعيش في المياه التي بها تركيزات بلستيك أنتجت بويضات وحيوانات
منوية أقل جودة ،كما أنتجت يرقات أقل بنسبة  %41مقارنةً بتلك الموجودة في مجموعة التحكم
المستخدمة في التجربة .10وكانت تلك واحدة من أولى الدراسات التي تثبت وجود صلة مباشرة
بين البلستيك ومشكلت الخصوبة .ويعلِّق فان سيبيل ً
كبيرا".
أثرا ً
قائل" :لقد تَ َرك َْت هذه الدراسة ً
المختص ْين
إيكلوف،
وبيتر
لونشتيد،
أونا
وكذلك فعلت دراسة أجراها في شهر يونيو كل من
َّ
الس َمك ،التي قاما فيها بتعريض يرقات َس َمك الفرخ إلى تركيزات "مناسبة
في دراسة علم بيئة َّ
تفضله
أكلت
وقد
الدقيقة.
البلستيكية
بيئيا" من الجسيمات
اليرقات البلستيك ،بل وبدا أنها ِّ
ُ
ًّ
حتى عن الطعام الحقيقي ،مما جعلها تنمو ببطء أكبر ،وتفشل في الستجابة لرائحة الحيوانات
المفترسة .وبعد  24ساعة من َو ْضعها في حوض مع أحد الحيوانات المفترسة التي تتغذى
عليها ،لم تتمكن سوى  %34من اليرقات التي تغذَّ ت على البلستيك من النجاة ،مقارنةً بنسبة
 %46من تلك التي عاشت في المياه النظيفة.11
كانت لونشتيد ـ من جامعة أوبسال في السويد ـ قد أبدت انزعاجها من صور اليرقات
الشفافة التي تظهر فيها بوضوح الكريات البلستيكية الصغيرة في أحشائها ،قائلة" :إنه ألمر
فظيع .إنني متعاطفة بقوة مع هذه القضية ،ويتعين على أولئك الذين يقولون إن البلستيك
لن يشكل ضررا في المحيطات إلقاء نظرة على أ
الدلة مرة أخرى".
ً
يشكِّك بعض العلماء في نتائج ودللت هذه الدراسة ،حيث يقول أليستر جرانت ـ عا ِلم البيئة
في جامعة إيست أنجليا في نورويتش بالمملكة المتحدة ـ إن معدلت البلستيك التي أحدثت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جسيما لكل لتر ـ ل تزال أعلى بعدة
تلك التأثيرات الضارة في بحث لونشتيد ـ وهي من 80-10
ً
درجات أُ ِّس َّية من الغالبية العظمى من القياسات الميدانية .ويوضح أن معظم التقارير تشير
أ
حاليا إلى أن الجسيمات
إلى أقل من جسيم واحد في
اللتر ،مضيفًا" :تشير الدلة التي أراها آ ًّ
أ
البلستيكية الدقيقة ل تزال ـ على أ
الرجح ـ في نطاق الحدود البيئية المنة في معظم الماكن".
ماذا الذي يجب أن نفعله؟

على الرغم من عدم توفر بيانات شاملة حول المخلفات البلستيكية في المحيطات ،فثمة
إجماع واسع النطاق بين الباحثين على أنه يتعين على البشر أل ينتظروا مزيدا من أ
الدلة ،قبل
ً
إالقدام على أي إجراء .ومن ثم ،يصبح السؤال هو :كيف؟
ومن بين المشروعات المثيرة للجدل في هذا الصدد؛ المشروع الذي ابتكرته مؤسسة «تنظيف
المحيطات»  ،The Ocean Cleanupوهي مجموعة غير ربحية ،تأمل في أن تتمكن بحلول
عام  2020من نشر حاجز عائم بطول  100كيلومتر في رقعة قمامة المحيط الهادئ العظمى،
وتزعم أن الحاجز سيزيل نصف البلستيك السطحي هناك.

«يتعين علينا إيقاف هذا التلوث في محطات
َّ
المعالجة ،وفي مدافن النفايات .هذه هي
المرحلة التي يجب أن نتدخل فيها».
ق ُِوبل هذا المشروع بتشكيك من جانب الباحثين؛ حيث يقولون إن البلستيك في الدوامة
إزعاجا لحياة
يسبب الحاجز ً
صعبا ،ويخشون ْأن ِّ
المحيطية متحلِّل لدرجة تجعل استخراجه ً
السمك والعوالقَ .ر َّحب بويان سلت ـ الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تنظيف المحيطات» ـ بذلك
حاليا
النقد ،لكنه يقول إن مشروع الحاجز ل يزال في مرحلة مبكرة ،وثمة نموذج َّأو ِلي يتم تثبيته ًّ
قبالة الساحل الهولندي .ويضيف" :إننا نستخدم هذا الختبار ليكون بمثابة منصة للتحقق
من إمكانية حدوث أي عواقب سلبية .والسبيل الوحيد لمعرفة ذلك هو التجربة الفعلية".
في بحث نُشر في وقت سابق من هذا العام ،12أثبت فان سيبيل وزميله بيتر شيرمان أن
وضع معدات التنظيف بالقرب من سواحل الصين وإندونيسيا سيكون أكثر فعالية ،حيث ّإن
كبيرا من التلوث بالبلستيك ينشأ هناك .يقول فان سيبيل" :كلما كان التدخل بالقرب
ً
قسما ً
ويتعين علينا إيقاف هذ التلوث في محطات
أفضل.
ذلك
كان
البلستيك؛
اقتصاد
من حلقة
َّ
المعالجة ،وفي مدافن النفايات .هذه هي المرحلة التي يجب أن نتدخل فيها" .ويُ َش ِّبه إريكسن
الوضع بمعالجة تلوث الهواء ،حيث أدرك الناس منذ وقت طويل أن تنقية الهواء ل تشكِّل ًّ
حل
أمرا غير واقعي ،ويضيف" :ما ثبت في جميع
طويل المدىِ ،
وبالم ْثل تبدو تنقية المحيطات ً
الحد من استخدام البلستيك،
يعني
وهذا
المصدر".
نحو
التوجه
ضرورة
أنحاء العالم هو
ّ
وتحسين إدارة النفايات ،وإعادة تدوير المواد؛ للحيلولة دون وصولها إلى المياه من أ
الساس.
نظرا إلى مدى انتشار البلستيك؛ ولكن بعض العلماء
قد يبدو أأن هذا المطلب مبالَغ فيهً ،
بتصور عالَم يوضع فيه البلستيك تحت السيطرة .ووفقًا لبحث أجرته
يسمحون لنفسهم
ُّ
لفندر لو ،بالتعاون مع يان فان فرانيكر ،فإن أنوا ًعا عائمة من البلستيك قد تختفي خلل بضع
وحينئذ ،ربما يتمكن شاطئ كاميلو من العودة إلى سابق عهده ،نظيفًا من الملوثات،
سنوات.13
ٍ
لكن البلستيك سيكون قد ترك بصمته في صورة طبقات من الجسيمات متناهية الصغر،
اسخا في
مطمورة في رواسب قيعان المحيطات .وبمرور الوقت ،سيصبح هذا البلستيك ر ً
أ
كإرث يذ ِّكرنا بعصر البلستيك .ويقول إريكسن" :ستكون هناك طبقة صخرية محيطة
ال أرضْ ،
بالرض ،تتكون من البلستيك"■ .
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تقدم بابرا
ملﺨﺼات الﻜتﺐ ِّ
كايسر ملخصات لخمسة كتب منتقاة
ص41 .

أﺧالقيات تقييم دعوة إالعادة إطالق
سياسة سد الفجوة بين الرقابة وخطی
االبتكار المتسارعة ص40 .

ﻋلﻢ اﻷﺣياء المﺠﻬرﻳة رحلة
داخل الغابة الميكروبيولوجية في
داخلنا ص42 .

لمﺤة مﻦ الماﺿي رواية
احتفظت بقوتها كمرجع
أالخالقيات أ
االحياء ص43 .

KEVIN FRAYER/GETTY

ﺣﺸرﻳا ﻋلﻰ ﺷﺠرة ﺗﻔاح ﻓي مﻨطقة ﻫاﻧيﻮان بالﺼيﻦ.
مبيدا
ُمﺰا ِرع ﻳرش
ًّ
ً

ﻧﺤـﻮ ﻧﻬـﺞ ﺟﺪﻳـﺪ ﻻﺧﺘﺒـﺎر
اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴـﺎﺋﻴﺔ
جون سي .وورنر ،وجينيفر كيه .لودويج يقترحان ثالث طرق ،من شأنها أن
تساعد المخترعين علی إنتاج مواد ومنتجات كيميائية أكثر أم ًنا.

ن� ظل توفر معلومات جديدة حول آ
االثار الصحية
ي
والبيئية للمواد الكيميائية ،تخضع لوائح السالمة
حول العالم آ
االن للمراجعة والتنقيح .ففي شهر يونيو
أ
ن
مريك باراك أوباما أول ث
م�وع
الما� ،وقَّع الرئيس اال ي
ي
قانون لتعديل قانون مراقبة المواد السامة منذ صدوره
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أك� من
عاما .يَف ِْرض القانون
قدرا ب
َّ
قبل ً 30
المعدل ً
الشفافية ،كما يحث عىل ن�ورة اضطالع وكالة حماية
البيئة أ
االمريكية « »EPAبتقييم المواد الكيميائية
الموجودة حاليا ن� الوقت المحدد .وتطرأ تعديالت �ن
ي
ًّ ي
ين
وقوان� عمليات تسجيل،
الحال عىل ثت�يعات
الوقت
ي
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

وتقييم ،وترخيص ،وتقييد المواد الكيميائية ـ تُسمی
أ
ورو�،
ً
اختصارا « »REACHـ الصادرة عن االتحاد اال ب ي
ين
القوان� المماثلة.
وغ�ها من
ي
تحس� أ
ين
االنظمة واللوائح أمر ن�وري؛ لحماية
إن
ّ
يقدم
الناس والبيئة من المواد الضارة ،بيد أنه ال ِّ
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تـعـليــقات

ت
للمخ� ي ن
ع� الذين تقع عىل عاتقهم مهمة
الكث�
يَ
1
ث
شاقة؛ أال وهي إنتاج مواد كيميائية ومنتجات أك� أم ًنا .
ن
الحال ،يتم تجميع المعلومات الخاصة
و� النظام
ي
ي
ن
ت
كث�
بالسالمة بعد اخ�اع المواد الكيميائية ،أو  -ي� ي
من الحاالت  -بعد إدخالها ن ي� المنتجات وتوزيعها .أما
التفاعالت الجزيئية للمواد الكيميائية داخل المنتجات،
ن
ن
يع� أن قوائم
فعاد ًة ال يتم وضعها ي� االعتبار ،مما ي
المكونات ـ باعتبارها مصادر للمعلومات المتعلقة
بسالمة المنتج ـ قد تكون مضلِّلة .وهذه العوامل تجعل
ت
للمخ�ع أن يتجنب إنتاج مادة
تقريبا
من المستحيل
ً
كيميائية يغ� آمنة ،أو من َتج يغ� آمن.
إن عمليات تقييم سالمة المنتجات والمواد الكيميائية
التغي� .لذا،
كث� من
ي
وإعالم الجمهور بها تحتاج إل ي
نطرح هنا ثالثة أساليب لبدء نقاش ي ن
وممثىل
العلماء،
ب�
ي
قطاع أ
االعمال ،وصناع القرار ،حول صحتنا العامة
والبيئية المستقبلية.
قدما
ثالثة طرق للمضي
ً

غالبا ما يُثار الجدل
توحيد اختبارات السالمة الكيميائيةً .
حول السالمة الكيميائية ي ن
ح� تقوم المنظمات المختلفة ـ
ومن بينها ث
ال�كات ،ومراكز البحوث ،والهيئات الحكومية
يش� أحدها
قد
مختلفة؛
بأساليب
نفسه
ّب
ك
المر
ـ باختبار
ي
يش� آخر إل سالمته .فعىل سبيل
بينما
ته،
ر
خطو
إل
ي
المثال ،ن ي� عام َ 2015ص َّنفَت الوكالة الدولية لبحوث
ال�طان مبيد أ
االعشاب «جاليفوسيت»  glyphosateـ
المستخدم عىل نطاق واسع ـ عىل أنه «م�طن ثب�ي
َ
محتمل»2؛ ن� ي ن
ح� خلصت وكاالت تنظيمية أخرى ـ منها
َ أ ي
الهيئة االوروبية لسالمة الغذاء ـ إل أنه "من يغ� المرجح
أن يسبب ال�طان" .ويكمن التناقض هنا ن ي� اختالف
ال� أُجريت الثبات أ
ت
االمر ،مما يجعل المجتمع
إ
الدراسات ي
ن
العام ث
أي وقت م� فيما يتعلق بمدى
أك� ي
ح�ة عن ّ
سالمة مبيد الجاليفوسيت.
تقلِّل االختبارات القياسية من استخدام المواد
ت
ال� تضاهي ن ي� مشكالتها المادة
الكيميائية البديلة ،ي
أ
االصلية ،أو ربما تكون أسوأ منها .فعىل سبيل المثال..
أ
لثنا� الفينول أ ()BPA
يتسم بعض النظائر البنيوية ي
المستخدم ن ي� مجموعة متنوعة من المنتجات
ـ
َ
والتأث�ات الهرمونية
ة،
ي
م
الس
من
بدرجة
ـ
البالستيكية
ي
ُّ ِّ َّ
3
أ
غالبا
ثنا� الفينول أ ذاته .وبالمثلً ،
المماثلة لمركّب ي
ما تُستخدم مركّبات الكربون الفلورية الهيدروجينية،
ومركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية كبدائل
لمركّبات الكربون الكلورية الفلورية ( ،)CFCsوهي مواد
كيميائية مستنفدة أ
لالوزون ،كانت تُستخدم عىل نطاق
ِ
ن
كم�دات ،وكمواد دافعة ي� البخاخات .وال تزال
واسع ب ِّ
ت� بطبقة أ
وإن لم يكن ن
البدائل ن
ال�ر بق َْدر
وزون،
اال
ْ
4
ن�ر مركّبات .CFC
ت
ن
ن
توف� الوقت
وإضافة إل ذلك،
سيتس� للمخ� يع� ي
َّ
والمال ،من خالل المعرفة المسبقة باالختبارات ت
ال�
ي
الكب�ة
يجب أن تُجرى؛ مما يس ِّهل ترشيد االستثمارات ي
الالزمة لصنع مادة ما.
إن صياغة مجموعة من اختبارات السالمة القياسية
ّ
المحلية أو الدولية تحتاج إل إسهامات وتسويات من
جانب المؤسسات الصناعية أ
واالكاديمية والحكومية،
أ
مريك ،ومجموعة العمل
مثل مجلس الكيمياء اال ي
البيئية ،ووكالة حماية البيئة ،بحيث ستقوم كلها
بالتصديق عىل بعض االختبارات ،مثل تلك المتعلقة
بالخصائص ي ن
الف�يائية الكيميائية ،بينما قد يصعب
االتفاق عىل اختبارات أخرى ،أو ال يتم التأكد منها،
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مثل تلك المتعلقة بالمواد المؤثِّرة عىل الغدد الصماء،
تحاك الهرمونات .5ويجب تحديد
وهي بمثابة جزيئات ي
الفجوات الموجودة ن ي� المعلومات ،مثل منهجيات
اختبار المراحل المختلفة من المواد ،ووضع آلية
لمراجعة وتعديل قائمة االختبارات بشكل دوري،
بناء عىل العمليات المتاحة لتقييم الجزيئات الفردية
ين
وقوان�
المستخدمة من ِق َبل وكالة حماية البيئة،
عمليات تسجيل المواد الكيميائية ،وتقييمها ،وترخيصها،
وتقييدها ،وكذلك ث
ال�كات والهيئات الحكومية.
اختبار المنتجات النهائية .ال تمثل المكونات ت
ال�
أي
تدخل ن� عملية التصنيع ن
بال�ورة ت
الكيميا�
ال�كيب
ي
ي
أ
النها� ،إذ تختفي جزيئات؛ وتتفاعل أخرى؛
للمن َتج
ي
لتكون مركّبات جديدة عندما تتعرض لمواد مختلفة،
ِّ
لتغ�ات ن ي� درجة الحرارة والضغط .ويمثل اختبار
أو ي
أ
تأث� المن َتج
المن َتج
النها� طريقة أفضل ل َف ْهم مدى ي
ي
االنسان ،وعىل البيئة .فعىل سبيل المثال،
عىل صحة إ
ت
عينة من
ال� قامت بفحص ِّ
كشفت إحدى الدراسات ي
«بي�ا» 6العديد من المركّبات يغ� المعروفة ،ال�ت
علبة ت ن
ي
بالتال بعض التساؤالت حول محتويات المنتجات
أثارت ي
اليومية ،وسالمتها.
يمكن تصنيف المن َتج بمقياس من  1إل ( 10حيث
يش� الرقم
يش� الرقم  1إل أن المن َتج يغ� ضار ،بينما ي
ي
الس ِّم َّية) ،وذلك عىل أساس
 10إل أن
المن َتج شديد ُّ
أداء المن َتج ن ي� سلسلة من
االختبارات القياسية ن ي� «التفاعالت الجزيئية
فئات مختلفة .وبذلك ..للمواد الكيميائية
ين
يتم إعالم
المستهلك� داخل المنتجات
ْ
وال
ج،
ت
المن
سالمة
بمدى
َ
ال يتم َوضعها في
ً
الكشف
إل
دون
المور
يحتاج
ِّ
االعتبار عادة».
عن أرسار التجارة .وإذا كان
أداء أحد المنتجات ن� اختبار واحد أو ث
أك� يغ� مقبول،
ي
يمكن للمصنع عندئذ مراجعة سلسلة التوريد ،وتحديد
المسببة للمشكالت ،وإجراء تعديالت عليها.
المواد
ِّ
إعالن نتائج االختبارات للعامة .يجب الكشف
عن النتائج الك َِّم َّية لالختبارات الكيميائية ،واختبارات
المنتجات ،وعرضها بطريقة يغ� منحازة .ويجب عىل
المنظمات المعنية ـ بما ن ي� ذلك الوكاالت الحكومية،
والمنظمات يغ� الحكومية ،واالتحادات التجارية ـ وضع
لتفس� البيانات ،فعىل سبيل
سياسات وطرق محددة
ي
يش� إل
ا
تصنيفي
ا
رقم
ج
ت
المن
ًّ ي
المثال ،يمكن أن يحمل َ
ً
احتمال تَ َس ُّببه ن ي� ال�طان ،واحتوائه عىل انبعاثات،
وإحداث خلل ن ي� الغدد الصماء ،فإذا قدمت جميع
المنتجات ن ي� فئة تجارية معينة تلك المعلومات ،يمكن
مستن�ة ،من خالل
للمستهلك حينها اتخاذ قرارات
ي
مقارنة أ
ين
المستهلك� أو
االرقام التصنيفية .وينبغي عىل
المنظمات يغ� الحكومية إعداد مبادئ توجيهية بشأن
أ
ت
ال� ينبغي للفرد البحث عنها.
االرقام ي
ن
المستهلك� لحقيقة
ومن المهم التأكد من إدراك
ي
أنه ال يوجد من َتج بال مخاطر .ويجب عىل المص ِّن ي ن
ع�
"غ� مقبول"
الذين يحصل من َتجهم عىل رقم تصنيفي ي
تعرض ث
الب� والبيئة للمادة
أن ِّ
يوضحوا للجمهور ما بي�ر ُّ
المعنية ،من وجهة نظرهم .كما يمكن للوكاالت الحكومية
وغ�ها من المجموعات حظْر منتجات أو فئات بأكملها من
ي
المنتجات ذات أ
االرقام التصنيفية السيئة.
سبيل التقدم

تتمثل الخطوة أ
ين
تحس� السالمة الكيميائية
االول نحو
ن ي� وضع قائمة بالنقاط المأمول االنتهاء عندها ،وهي
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

ت
الس ِّم َّية
ال� نود معرفتها عن من َتج ما ،مثل
المعلومات ي
است�افه أ
لالوزون ،أو احتمال تَسب ُّبه �ن
الكبدية ،أو ن
ن
أ َ ُّ ي
ت
ال�
ال�طان .وال ينبغي وضع ي
الكث� من االهداف ي
جدا ال
قليلة
أهداف
يستحيل تحقيقها ،وال وضع
ًّ
مغزى لها.
ّأما الخطوة الثانية ،فتتمثل ن ي� تحديد اختبارات
معينة لكل نقطة انتهاء .ي ن
وح� ال يمكن التوصل إل
إجماع ن� آ
االراء ،يجب عندئذ وضع آلية محددة للتوصل
ي
إل اتفاق.
توضح كيفية
ثال ًثا ،يجب وضع بروتوكوالت معينة ِّ
العينات ،وطرق التحليل .ويتمثل الهدف
ي
تحض� ن ِّ
معاي� يمكن االستعانة بها ن ي� إجراء
وضع
الرئيس ي�
ي
ت
ال� تُ ْج ِري
عمليات التدقيق والمراجعة
ب
للمخت�ات ي
الفحوص .وينبغي توقُّع الحاالت المختلفة للمادة
أ
واالنواع المختلفة من المنتجات.
ن
و� النهاية ،يجب أن يلتقي العلماء بشكل منتظم؛
ي
لتقييم الحالة الراهنة أالحدث ما تم التوصل إليه،
ت
ال�
واتخاذ القرا نرات عىل أساس المعلومات الجديدة ي
تقدم تحسينات
ربما تشكِّك ي� االختبارات الحالية ،أو ِّ
عليها .فعىل سبيل المثال ،يصادف هذا العام الذكرى
السنوية ث
الع�ين أالول مؤتمر من مؤتمرات جوردون
للكيمياء ن
الخ�اء «»Green Chemistry Gordon؛
فمثل هذه االجتماعات من شأنها أن تمثل منتديات
جيدة لمناقشة النجاح التجاري ،والتحديات العالقة
ن ي� مجال الكيمياء المستدامة.
ال شك أن إصالح أ
االنظمة الكيميائية مهمة شاقة،
االنسان
لكننا بحاجة إل وسيلة أفضل لحماية صحة إ
ت
ال� نعيش فيها.
والبيئة ي
مسؤول التكنولوجيا،
وكب�
س .وورنر رئيس ي
ي
جون ي
وجينيفر كيه .لودويج كاتب ن
تق� علمي ن ي� معهد وورنر
ي
بابكوك للكيمياء ن
الخ�اء ن ي� ولمنجتون ،ماساتشوستش،
الواليات أ
االمريكية المتحدة.
ن
ت
و�john.warner@warnerbabcock.com :
بال�يد إااللك� ي
jennifer.ludwig@warnerbabcock.com
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ذكر مقال «أوقفوا خصخصة بيانات الصحة» ـ
المنشور بقسم (التعليقات) في عدد سبتمبر
الماضي (J. T. Wilbanks & E. J. Topol
ً
خطأ أن
 )Nature 535, 345–348; 2016ـ
جهاز «إناليت»  Enliteيرسل اإلنسولين في
انخفاضا في
ً
مجرى دم المريض ،فور رصده
مستويات الجلوكوز؛ بيد أنه ـ في الحقيقة ـ
يوقف إحدى المضخات التي تضخ اإلنسولين.
آخر مبلغ قامت بجمعه شركة
كما أن ِ
« »23andMeكان يبلغ  115مليون دوالر
مليونا.
ً
أمريكي ،وليس 150
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تـعـليــقات كتب وفنون

اﻷﺧﻼق

ﺗﺮوﻳـﺾ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ

يقيم ستيفن أفترجود دراسة لقياس الفجوة ما بين الرقابة ،وخطى
ِّ
البتكار المتسارعة.

تتسارع خطى البتكار التكنولوجي بصورة هائلة ن ي�
مجالت متعددة ،بد ًءا من الهندسة الوراثية ،ت
ح�
حروب ال تن�نت ،بيد أن المناقشات أ
الخالقية بشأن
إ
مس�ة هذا التطور.
تواكب
ول
متأخرة،
ال
ز
ت
ل
دللتها
ي
هذا ما تناقشه شيال جاسانوف ـ المهتمة بدراسة همزة
الوصل ي ن
ب� العلم ،والقانون ،والسياسة ـ ن ي� كتابها
ت
ث
البح� الجديد «أخالقيات الخ�اع» The Ethics
ي
أ
إن المر ل يقترص
 .of Inventionتقول جاسانوف ّ
غ� مناسبة
الستشارية
فقط عىل كون المؤسسات
ي
أيضا ليشمل فشلنا
ال ث�اف ،بل يمتد ً
للقيام بمهمة إ
البعاد أ
ن� التعرف عىل أ
الخالقية الكاملة للسياسات
ي
تق�ح بدء أ
التكنولوجية .وهي ت
المر من جديد ،ولكن
باتباع نهج جديد.
وتقول جاسانوف إن أ
الخالقيات ن ي� البتكار لم تحظ
باهتمام مناسب ،وهو ما يرجع ـ جز ًّئيا ـ إل الحتمية
أن البتكار ن ي�
مدرك ّ
التكنولوجية ،وهو اعتقاد شبه ِ
جوهره أمر مفيد ،وأنه ل بد من دفع حدود التكنولوجيا
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ألبعد قدر ممكن .وقد
تَ َع َّزز هذا الرأي بحقيقة أن
هناك تطورات تكنولوجية
عديدة أسفرت عن ربح
القص�،
مادي عىل المدى
ي
ت
تسبب
أنها
وإن ثبت
ح� ْ
ِّ
مدمرة
مشكالت ،أو أنها ِّ
عىل المدى البعيد ،مثل
مركّبات الكلوروفلوروكربون،
ت
أﺧﻼﻗيات اﻻﺧتراع:
ال� تسهم ن ي� تآكل طبقة
أ
ال يوزون ،وكانت تُستخدم �ن
التﻜنولوﺟيا،
َ ي
وﻣﺴتقبﻞ اﻹنﺴان
َ
تأث�ها
الت�يد ،وثبت ي
أجهزة ب
ﺷﻴﻼ ﺟﺎﺳﺎﻧﻮف
البعيد.
المدى
عىل
المدمر
ِّ
دﺑﻠﻴﻮ .دﺑﻠﻴﻮ.
هناك بعض أ
ﻧﻮرﺗﻮن2016 :
المور
ت
ال� ل يمكن
الحتمالية ي
نظرا إل أنها تعتمد عىل عوامل أخرى؛ فهناك
توقُّعها،
العديد من ًالهيئات الستشارية أ
الخالقية الحكومية
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved
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أ
ت
ت
ال�
والمهنية الموجودة
ال� تدرس البحاث ي
بالفعل ،ن ي
الب� ،أ
تُجرى عىل ث
والبحاث ي� مجالت محددة من
البتكار ،إل أن هذه الهيئات لها تَ َو ُّجه تكنوقراطي
تفس� هذا
يركِّز عىل تحليل التكلفة والفائدة ،مع
ي
التوجه تفس�ا ضيق أ
الفق ،ت
وال� ي ن
ك� عىل العوامل
يً
ت
ن
تعي� القيمة السوقية
ال�
كميا ،أو ي
يمكن قياسها ًّ
ي
أ
لهاّ ،أما المور يغ� الملموسة ،مثل معنويات العمال،
ن
و�
أو صحة المجتمعات،
ً
فغالبا ما يتم تجاهلها .ي
الوقت نفسه ،كشفت الكوارث التكنولوجية ـ مثل
ت�ب النفط ن ي� خليج المكسيك ن ي� عام 2010؛
واقعة ُّ
نتيجة انفجار منصة «ديب ووتر هورايزون» ـ عن وجود
ن
تصور ،أو تصميم ،أو تنفيذ التكنولوجيا؛
عيوب أ ي� ُّ
ونظرا إل أن مثل
عىل القل عقب وقوع الكوارث.
ً
الخفاقات يغ� مقصودة بطبيعة الحال ،فعاد ًة
هذه إ
ما يعمل المخططون والمنظمون عىل استثنائها من
الدراسة أ
الخالقية المتعمقة.
وتوضح جاسانوف ن� كتابها أن ما نخفق غالبا �ن
ًآ ي
ي
بالراء
َف ْهمه هو أن التكنولوجيا تكون متأثرة بالكامل
ت
ال� نضفيها عليها من وجهة
والتقديرات الشخصية ي
مبتكر تلك التكنولوجيا ،الذي
نظرنا .فبد ًءا من حدس ِ
ينبئه بالحاجة إل تحقيق غاية محددة ،إل تطوير
الوسائل العملية لتحقيق تلك الغاية ـ وكذلك تطبيقها،
أ
النها� عىل المجتمع
وتأث�ها
وتوزيعها،
وملكيتها ،ي
ّ
ي
والعالَم ككل ـ فإن الخيارات المتعلقة بالتكنولوجيا
متشابكة بصورة شديدة التعقيد مع أ
الحكام الشخصية
التقديرية ن ي� كل مرحلة من مراحلها.
تماما
وتنادي أجاسانوف بتأسيس هيئة جديدة ً
ت
خال� ،يتخطى دورها تقييم المخاطر
للخطاب ال ي
إيالء المنظور القتصادي والثقا�ن
التقنية إل
ي
والدي� أ
ن
الهمية الالزمة .ويُ َع ّد هذا الكتاب
والجتماعي
ي
متأنيا لهذه المشكالت ،حيث تناقش
ًا
ق
تدبرا عمي
ً
ً
جاسانوف ـ ِب َت َم ُّعن ـ نقاط قصور تحليل المخاطر
التقليدية مع ي ُّ ن
تح�ه لصالح البتكار والقياس الكمي،
ال� تفرضها تطورات محددة �ن
وتدرس التحديات ت
ي
ي
مجالت التكنولوجيا الحيوية ،والهندسة الوراثية،
ن
ال ث�اف والرقابة.
وتكنولوجيا المعلومات ي� طريق إ
ويساعد الكتاب عىل تحديد أ
النماط المتكررة �ن
ي
النقاشات التكنولوجية المعا�ة ،وتحديد الجوانب
المعرضة للخطر ن ي� نتائجها.
َّ
أ
ِومن الصعوبة بمكان صياغة حل لزمة "العجز
الديمقراطي ت
الم�سخ" ن ي� السياسات التكنولوجية
أ
أيضا هو تنفيذ هذا الحل،
الحالية .والصعب من ذلك ً
تقدم خريطة طريق واضحة.
كما أن جاسانوف ل ِّ
وقد تؤدي محاولة اتخاذ كافة وجهات النظر أ
الخالقية
ذات الصلة ي ن
بع� العتبار إل طريق مسدود ،حيث
الكث� من القضايا
تش� جاسانوف ـ "ل يزال ي
إنه ـ كما ي
أ
الساسية المتعلقة بالصواب والخطأ قيد نزاع شديد".
ت
وتتضمن هذه القضايا أسئلة من قبيل :م� بدأت
الحياة ،ت
النسان؟
وم� تنتهي؟ وما الذي يشكِّل كرامة إ
النسان عن البيئة
وكيف يمكن تحديد نطاق مسؤولية إ
و� بعض أ
أ
ن
الحيان ،تسفر
العالمية وال أجيال القادمة؟ ي
آ
ن
المناقشات الخالقية المكثفة ليس عن اتفاق ي� الراء،
وإنما عن عكس ذلك .فعىل سبيل المثال ،عقب سنوات
ت
ال� وقعت ن ي�
من دراسة
ومناقشة الكارثة الصناعية ي
بوبال ن ي� الهند ن ي� عام  ،1984عندما ت�بت غازات
سامة من مصنع لمبيدات ث
ح�ية ،تابع ثل�كة «يونيون
كاربايد»؛ مما أسفر عن مقتل آ
اللف ،ما زالت النقاشات
"تقاوم بشدة أي �د أ
لالسباب والنتائج يكون تم�ابطًا
ِ

كتب وفنون تـعـليــقات

منطقيا" ،بسبب نزاعات سياسية وقانونية وقضائية
ًّ ن
و� أحيان أخرى ،يمكن أن تسفر المشاورات
معقدة .ي
التوجه ،ومتباين ،مثل اعتماد
عن تَ َوافُق متعدد
ُّ
سياسات مختلفة متعلقة بأبحاث الخاليا الجذعية
الجنينية ث
الب�ية من ِق َبل الوليات المتحدة،
والمملكة المتحدة ،وألمانيا.
وتناقش جاسانوف ـ بأسلوب مقنع ـ أنه ت
ح� إذا
أ ت
المثال بعيد المنال ،فال يزال
خال�
كان الخطاب ال ي
ي
بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل مما توصلنا إليه .وتمتد
آثار العديد من وسائل التكنولوجيا ـ ن ي� مجالت مثل
إنتاج الطاقة ،أو علم الروبوتات ،أو إدارة المعرفة
ـ إل ما هو أبعد من مشغِّ ِليها ،أو المستفيدين
منها .ولذا ِمن ن
الرصوري إيجاد طريقة لطلب آراء
ن
ن
بع� العتبار.
المجموعات المترصرة ،وأَ ْخذها ي
يوما بعد يوم
ويزداد إدراك العلماء لهذه الحقيقة ً
( .)J. Kuzma Nature 531, 165–167; 2016وترى
ين
العامل� ن ي� مجال
جاسانوف أن العتماد عىل رأْي
نظرا إل أن "خيال
التكنولوجيا فقط سيكون خطأً ،
خ�اتهم" .وقد
مقيدا بطبيعة ب
غالبا ما يكون ً
ب
الخ�اء ً
اعتاد مكتب التقييم التكنولوجي ـ التابع للكونجرس
أ
مري� ،الذي أُغلق ن ي� عام  1995ـ عىل تقييم
ال ي
مجموعة واسعة النطاق
من المشكالت التكنولوجية «إ ّن ﺧيال الﺨبراء
ن
و� ي ن
ح� يﻜون مﻘ ﱠيﺪًا
بصورة مستقلة .ي
ن
بحن� وهم ﻏالبًا بﻄبيعﺔ
ينظر إليه النقاد ي
يتح�ون عىل أ
العلمية
المية
ﺧبراتﻬﻢ».
ن
ت
تعا� منها سياسات
ال�
ي
ي
كث�ة ،فإن جاسانوف تبدي إعجابًا محدو ًدا
معا�ة ي
به ،وتقول إنه ن
كث�ة "فشل ن� خلق ي ِّ ن
ح� من
حالت
�
ي
ي
ي
الخ�ات المحايدة ت
ال� كان مؤسسوه يحلمون بها"،
ب
ي
ً
وتنافرا ن ي�
وبدل من ذلك "أصبح نغمة أعىل صوتًا
ً
سيمفونية الجدال النشاز القائمة".
ّأما ث
أك� أجزاء الكتاب إثار ًة لالهتمام ،فيستعرض
آ
الشخ�،
الثار التحويلية للتكنولوجيا عىل المستوى
ي
ت
تغ� العالَم،
أو كما تقول جاسانوف" :اخ�اعاتنا ي ِّ
إن التكنولوجيا
يغ�نا"ّ .
وهذا العالَم الذي تَغَ ي َّ� ..ي ِّ
تعزز قدراتنا
أن
ويمكن
تحدد إحساسنا بما هو ممكن،
ِّ
ِّ
تغ� حجم
أن
ويمكنها
الطبيعية ،أو تُ ْض ِعفها ،بل
ي ِّ
الدماغ ووظيفته (–R. McKinlay Nature 531, 573
انعكاسا
إن خياراتنا التكنولوجية تمثل
ّ .)575; 2016
ً
لما نحن عليه ،ونقطة انطالق لما سنكون عليه ،بل
تعريف ما يعنيه
ويمكن أن تعيد التكنولوجيا الناشئة
َ
أن تكون إنسانا .وبناء عىل العنرص أ
ال ثك� قيمة وأهمية
ً
ً
المتمثل ن
السلْطة ،أو المعرفة ،أو
�
بالنسبة لنا ـ
ي ُّ
المشاركة الجتماعية ،أو الراحة ـ فإن
أو
الستدامة،
َ
جيدا ،ن� ي ن
ح�
مصالحنا
سيخدم
التكنولوجيا
بعض
ً
الخر يجب استبعاده .ول شك أن ي أ
أن البعض آ
الخالق
أسا� ن ي� عملية الختيار.
عنرص
ي
أ
وقد يبدو توسيع نطاق المناقشات الخالقية
ليتناول التكنولوجيا الجديدة أنه احتمال مخيف ،من
سيث�
مس�ة البتكار ،وأنه ـ بال شك ـ ي
شأنه أن يعوق ي
أن
إل
جابات،
ال
ظهور
ة
وت�
من
بوت�ة أ�ع
إ
ي
أسئلة ي
ّ
التجربة أثبتت أن العديد من هذه أ
السئلة سيكون
جديرا بالطرح.
ً
ستيفن �
أف�جود محلِّل أبحاث َّأول ن ي� اتحاد العلماء
أ
ن
ين
مريكي� ي� واشنطن العاصمة.
ال
ن
ت
و�saftergood@fas.org :
ال�يد إ
ب
اللك� ي
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ﻣلﺨﺼات كتب
دﻣاغ الطير :اﺳتﻜﺸاف ذكاء الطيور
ﻧﺎﺛﺎن إﻳﻤﺮي آﻳﻔﻲ )(2016

منذ التسعينات ،يقف ناثان إيمري ـ المتخصص في علم أ
الحياء المعرفية ـ في صدارة
البحوث المتعلقة بذكاء الطيور .وفي هذا الستعراض المصور بشكل رائع للعلوم
الدراكية ،وعلم سلوك الحيوان ،والمناقشات الحادة حولهما ،يغطي إيمري كل ما يتعلق
إ
بـ«القرد ذي الريش» .يقارن أدمغة الطيور بأدمغة الثدييات؛ ليكشف أوجه التشابه
(مشب ًها إياها بالكعك العادي ،والكعك
الوظيفي في علوم التشريح المتفاوتة بينهما ِّ
المكون من عدة طبقات ،على التوالي) ،ويمر في طريقه على الذاكرة المكانية ،وفطرة
َّ
الهجرة ،واستخدام أ
ً
عرضا بار ًعا ،بد ًءا من
الدوات ،وغير ذلك.
يقدم الكتاب ً
وإجمالِّ ..
رقص طائر  Tetrao tetrixعلى السياج ،حتى استدراج البومة من نوع Athene cunicularia
إلى الروث.
المريﺾ إتﺶ .إم :.ذكريات ،وﺟنون ،وأﺳرار ﻋاﺋلية

ﻟﻴﻮك دﻳﺘﺮﻳﺶ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ راﻧﺪوم ﻫﺎوس )(2016

في عام  ،1953أسفرت جراحة تجريبية أُجريت لهنري موليسون عن فقدان ذاكرة حاد
فس ِّمي بالمريض «إتش .إم».؛ وقامت سوزان كوركين أخصائية
لديه.
وقد اشتهرت قصته؛ ُ
أ
عاما (انظرD. Draaisma Nature 497, :
المخ والعصاب بدراسة حالته لما يقرب من ً 50
يقدم ليوك ديتريش ـ حفيد َج ّراح المخ الذي قام بالعملية ،ويليام
ِّ .)313–314; 2013
روحا بإضافة ِس َير
سكوفيل ـ وجهة نظر مختلفة ً
تماما .يعطي ديتريش القصة الرسمية ً
ذاتية مختلفة بعض الشيء لكل من سكوفيل المضطرب ،وموليسون الذي تضرر بشدة،
وأحاديث مع كوركين تكشف عن الكثير ،إضافة إلى المشاحنات العلمية التي كانت تحدث
مزعجا بعض الشيء ،إل أنه يحمل في طياته
خلف الكواليس .وبرغم كون هذا الكتاب ً
توضيحات كثيرة.

الﻜتاب

ﻛﻴﺚ ﻫﻮﺳﺘﻦ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دﺑﻠﻴﻮ دﺑﻠﻴﻮ ﻧﻮرﺗﻮن )(2016

هيمن الكتاب الورقي على المشهد الثقافي ،باعتباره آ
اللة الثقافية التي استخدمها
ََْ
الناس لمدة  1500سنة .وقد كان هناك سرد تاريخي بارع ،ممتع للغاية ،عن حضارات
تطور الكتابة ،والطباعة ،والتغليف ،والرسم.
مبي ًنا فيه ُّ
بأكملها ،قام به كيث هوستن؛ ِّ
والجلْد الرقيق ،والورق العادي
البردي،
ورق
من
إن ابتكار المواد أمر مبهر ،بد ًءا
ّ
ِ
أ
وبس ْحر
(الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني بعد الميالد في الصين) ،حتى الحبارِ .
النتاج ،بينما يسلِّط بمهارته الكتابية الدقيقة
مماثل ..يستعرض مسار تطور تقنيات إ
الضوء على ثورة الطباعة التي أحدثها يوهانس جوتنبرج ،انتها ًء بمعجزات الطباعة
الحجرية الحديثة.
العلم والمدينة :ﻣيﻜانيﻜا العاﺻمة

ﻟﻮري وﻳﻨﻜﻠﻴﺲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻠﻮﻣﺰﺑﻴﺮي ﺳﻴﺠﻤﺎ )(2016

›ح ِّول‹›َ ،رطِّب‹ ..تشير عناوين الفصول تلك في كتاب عالمة الفيزياء لوري
›إلى أعلى‹َ ،
وينكليس إلى جولة ارتداد رشيق ،قادمة في ط َّيات هذه المقدمة التي تدور حول انغماس
تأملها لتصميم ناطحات سحاب معاكس
ِ
العلْم في المدن؛ وهو ما يظهر بالفعل في ُّ
المداد بالماء ،مثل «شبكات شفط الضباب» ،والجسور المص َّنعة
لتجاه الرياح ،وتقنيات إ
الكثر تشويقًا في أ
البعاد .وقد يكون العنصر أ
بتقنية الطباعة ثالثية أ
المر هو استحضارها
لكيفية بناء أنظمة المترو الحديثة ،من خالل الغوص بمهارة في التالفيف الكثيفة تحت
أ
الرضية .ربما تثير العناوين الفرعية الغليظة والمصطلحات المهمة الظاهرة بالخط
َ
الزعاج ،إل أن «وينكليس» الذكية قد أ َّدت واجبها على أكمل وجه.
العريض َ
بعض إ
ﺳام
ﱞ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﺎرار ﺷﺘﺮاوس آﻧﺪ ﺟﻴﺮو )(2016

يغوص كريستي ويلكوكس ـ عالم أ
الحياء التطورية ـ في بحوث الحيوانات السامة؛
ِ
أ
وهي مجموعة تصنيف هجينة شاملة ،بد ًءا من البالتيبوس (خلد الماء ،أو الفأر العمى)
 ،Ornithorhynchus anatinusالذي يُ ْص ِدر ُس ًّما يحتوي على  83مادة سامة ،حتى التنين
كومودو من نوع  ،Varanus komodoensisالذي يحوي أحد أصنافه مادة مضادة للتخثر؛
تجعل الضحية تنزف إلى حد الجفاف .ربما يصيبنا الرعب من فكرة الموت إثر لدغة
أفعى ،إل أن ويلكوكس يذ ِّكرنا هنا بأن السموم هي "مكتبات معقدة من الجزيئات"،
أيضا الثروات
قد تحمل فائدة طبية ،وبذلك ..فإن الحفاظ على تنوعها الحيوي يحفظ ً
الكيميائية الحيوية .باربرا كايﺴر
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تـعـليــقات كتب وفنون
ﻋلم اﻷحياء المﺠﻬرية

ﺣﻜـﻢ اﻟﻐﻮﻏـﺎء

تتناول دراسةٌ ��دريان وولفسون أربعة كتب عن عا َلم أ
الحياء
المجهرية الذي يتفاعل بداخلنا.
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الﻔرد يﺤتوي الﺠموع :البﻜتيريا التﻲ تعيﺶ
بداﺧلنا ورؤية أوﺳﻊ للﺤياة

إد ﻳﻮﻧﺞ
إﻳﻜﻮ.2016 :

كﻜاﺋﻦ ﻣركب :كيﻒ يﻐير الميﻜروبيوم
اﻹنﺴان
ٍ
ﻣﻔﻬوم الﺤياة الﺼﺤية بﺼورة ﺟﺬرية
رودﻧﻲ داﻳﺘﺮت
دوﺗﻮن.2016 :

ﻣﺨﻚ الﻐنﻲ بالطﻔيليات :كيﻒ تتﻼﻋب ﻣﺨلوﻗات
دﻗيقة بﺴلوكنا وتﺸﻜﻞ ﻣﺠتمعاتنا
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ﻫﺎوﺗﻦ ﻣﻔﻠﯿﻦ ﻫﺎرﮐﻮرت.2016 :
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تزيد بﻜتيريا Lactobacillus

ﻣﻦ َﻋداء اﻷﻣعاء البﺸرية

الم ْم ِرﺿات.
تﺠاه ُ

أ
أ
أك� من
المعاء ،حيث يحمل الشخاص البدناء نسبة ب
بكت�يا
بكت�يا من شعبة  ،Firmicutesونسبة أقل من ي
ي
من جنس  ،Bacteroidesمقارنةً
نسبيا
وفقرا ًّ
بالنحفاءً ،
ن
ن
و� عام ،2013
بكت�يا muciniphila
ي� ي
 .Akkermansiaي
ن
أ
اتضح أن الميكروبات الموجودة ي� الف�ان النحيفة
بإمكانها مساعدة أ
الف�ان السمينة عىل فقدان الوزن
(A. Everard et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 110,
.)9066–9071; 2013
تأث� العالقة ي ن
ب� الخاليا
مدى
ثي�ح يونج
ي
والميكروبات المقيمة بينها عىل نمو الكائن الحي.
فالحبار أ
الهاوا�  Euprymna scolopesل يتخذ
ال تب�
َّ
ِي ي
ن
البكت�يا المشعة Vibrio
هيئته الناضجة ،إل ي� وجود
ي
ال� تستعمر العضو ن
ت
الم�ء ن ي� الحبار.
ي
 fischeriي
ن
ن
النسان عىل سكريات مركبة
ويحتوي بل� الثدي ي� إ
لبكت�يا
المفضل
الغذاء
وهي
غ� قابلة للهضم،
ي
ي
 ،Bifidobacterium longum infantisت
أحماضا
ال� تفرز
ً
ي
دهنية قص�ة السلسلة ،تؤثر عىل نفاذ خاليا أ
المعاء
ي
ن ي� الرضع.
ن
ككائن مركب The Human
«النسان
ي� كتاب إ
ٍ
اختصا� التسمم المناعي
 ،»Superorganismيذهب
ي
ن
رود� ت
النسان
داي�ت إل أبعد من ذلك؛ فيؤكد أن إ
ي
العاقل  Homo sapiensهو نوع من الكائنات المركبة،
يحتوي عىل آلف أ
النواع من الميكروبات ،ويرى أن

قريبا نظرتنا
دراسة بيولوجيا الميكروبات سوف تتحدى ً
لما يعنيه أن يكون الكائن الحي إنسانًا؛ وستؤدي إل
تحديد العوامل العالجية .يرى ت
داي�ت أن ث
الب� "آلت
لتمرر الكائنات الدقيقة
تخزين للميكروبات"َّ ،
مصممة ِّ
إل أ
الب�ي ن
ث
الثا�" ـ
"الجينوم
الجيال القادمة ،وأن
ي
ت
أي الجينات ال� يشفرها الميكروبيوم ث
الب�ي ـ يكمن
ي
داي�ت ن
بكت�ي مزدهر ،يشبهه ت
تنوعه
�
ن ي�
مجتمع ي
ي ُّ
ِّ
ٍ
ن
ت
المط�ة .وح� ي� عرص أدوات
بالغابات الستوائية
ي
ن
«كريس�»  ،CRISPRما زال من
مثل
الجي�،
التحرير
ب
ي
ت
الصعب تعديل الجينوم ث
الب�ي ،إل أن داي�ت له رأْي
وجيه ،يقول إنه يمكن هندسة الجينومات الميكروبية؛
بغرض معالجة أ
المراض ث
الب�ية ،وإضافة وظائف
جديدة لالإ نسان .وقد تَأكدت بالفعل قدرة المواد
أ
ن
الجي�
التعب�
اليضية الميكروبية عىل التحكم ن ي�
ي
ي
ث
الب�يً ،
بوت�ات الصوديوم
فمثال ،تساعد مركبات ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SPL

ن
ث
سيد�
الع�ين ،ألقى
ن ي� أوائل تسعينات القرن
ي
أ
ن
ن
ن
كم�يدج
بري� ـ عا ِلم الحياء الجزيئية ـ محا�ة ي� ب
ن ي� المملكة المتحدة ،أكد فيها عىل مزايا اكتشاف
تتابع الجينوم ث
سعيا وراء وضع َو ْص ٍف كامل
الب�يً ،
لـ»طاقم الجينات» ث
الب�ي .وبعد ذلك بعدة سنوات،
وبالتحديد ن ي� عام  ،2001نُ ث� أول تتابع جينومي
ثب�ي .وقد كان ت
تن
سيخ�ل
الف�اض المطروح وقتها أنه
الهيئة ث
الب�ية والوظائف والختاللت الوظيفية
ث
تتبعها .وبمرور
يمكن
محدودة
صورة
الب�ية ن ي�
ٍ
ُّ
آ
الوقت ،تالشت هذه المال ،بعد اكتشاف مستويات
متتابعة من التعقيدات المعلوماتية والتنظيمية ،شبيهة
ت
ال� تحوي بداخلها عدة دمى أصغر
بالدمى الروسية ي
غ� الجينية ،ح�ت
فأصغر ،بدايةً من علم الوراثة ي
الري� المجهري  ،microRNAوربما
الحمض النووي ب ي
لل� ي ن
وت� سوى
ِّرة
ف
ش
الم
الجينومية
ل تمثل الجينات
َ
ب
ُ
رأس جبل الجليد.
أتت أحدث النتقادات لنموذج ن
بري� للهيئة والوظيفة
ين
اتجاه يغ� متوقَّع ،إذ يبدو أن محتويات
العضوي� من ٍ
طاقم الجينات ث
الب�ي ً
بدل من أن تكون مكتفيةً بذاتها،
الكث� من العنا� الخارجية.
من
ا
سخي
ي
فإنها تتلقى مد ًدا ًّ
ت
ويأ� هذا المدد السخي من عالم الكائنات الدقيقة
ي
ت
ال� تتغذى
الم ِ
المضطرب ،وبالتحديد من ُ
تكافالت ي
ت
تقدمها عوائلها.
ال�
المتواضعة
منتجاتها عىل التشكيلة
ي ِّ
ويستكشف الباحث ـ بع� أربعة كتب جديدة ـ آثار هذا
ن
ت
ضا� ،وارتباطه بجيناتنا.
البعد
المعلوما� إ
ُ
ي
ال ي
ن
يقتحم الكاتب العلمي إد يونج ي� كتابه الرائع
«الف َْر ٌد يحتوي الجموع »I Contain Multitudes
ت
ال� تعيش فينا
العالَم الغامض
ي
والمث� للميكروبات ي
النسان البالغ 30
وعلينا ،ويذ ِّكرنا بأن عدد خاليا جسم إ
تريليون خلية ،تفوقه عد ًدا ـ وبسهولة ـ  39تريليون
خلية ميكروبية ـ أو ث
أك� ـ تتخفى داخل الجسم ،وبأن
الجينوم ث
الب�ي يحوي
 20,000ي ن
ج� ُم َشفِّر «رفاﻗنا الﺼغار يلعبون
وت� ،بينما يحمل دور مﺤرﱢكي ﱡ
لل� ي ن
الﺪ َمى؛
ب
ّ
غ� المدعوين
فيتﺤﻜمون في
ضيوفنا ي
ً
عد ًدا
مهول يصل إل أفﻜارﻧا ،وأﺣاﺳيﺴنا،
مالي� ي ن
ين
وقد
.
ج�
10
وتﺼرفاتنا».
تَ َو َّصلنا إل معرفة هذا
بفضل علم الجينوم أ
البي�  metagenomicsـ وهو
ي
ري�
طريقة لكتشاف تَ َتابُع امتدادات حمض نووي ب ي
قص�ة خاصة بالنوع ،ابتكرها عا ِلم ي ن
الف�ياء الحيوية
ي
كارل ووز ن ي� أواخر ستينات القرن ث
الع�ين ـ الذي ساعد
عىل تحديد البنية الجينومية للمجتمعات الميكروبية ن ي�
النسان.
جسم إ
البكت�يا عوائلها خصائص متفردة .ي ن
وتم�
تَمنح
ي
البكت�يا جيناتها المنظَّمة ،وقدرتها عىل التطور
تلك
ي
ال�يع ،بسبب معدلت التطفُّر العالية ،والنتقال
الجي� أ
ن
الفقي ،والتضاعف ال�يع؛ وكلها ي ن
مم�ات
ي

البكت�يا دور البطولة ن ي� الكيمياء الحيوية،
سند إل
ي
تَ ِ
الالعب� ن� عملية أ
ين
ً
اليض؛
كبار
من
كونها
عن
فضال
ي
ما يمنح أ
الجسام العائلة تعددية ن ي� الوظائف ،تفوق
أ
بكث� ما تمنحه إياه جيناتها الخاصة .وتعتمد ال َرقات
ي
ت
ً Aphids
ال� تُعرف
مثال عىل المتكافالت
ي
البكت�ية ي
باسم Buchnera؛؛ إلنتاج أحماض أمينية أساسية،
ن
ت
ال� تتغذى عليها ث
ح�ة
ل أ توجد ي� عصارة اللحاء ي
أ
الرقة .وقد أ َّدت هذه العالقات بعا ِلم الحياء
أ
المري� إيفان ي ن
وال� ن ي� عام  1927إل وصف
ي
للبكت�يا
«التكافلية» بأنها ُم َح ِّرك لالإ بداع الذي يتيح
ي
تغي� أ
النواع العائلة لها.
ي
باست� ،رائد
ورغم أن هناك علماء ـ مثل لويس
ي
ين
البنسل� ـ قد
مطور
نظرية الجراثيم ،وهوارد فلوريِّ ،
زرعوا فينا الخوف من الميكروبات ،إل أن يونج يرى أنه
ن
عىل ث
تطورنا لما
الب�ية رعايتها؛
تقديرا إلسهاماتها ي� ُّ
ً
نحن عليه آ
الن ،وأن علينا النظر إل الميكروبيوم ث
الب�ي
عضوا ً
كامال ذا وظائف أساسية ،مثله مثل الكبد،
بصفته ً
ين
أو الر ي ن
الكليت�.
ئت� ،أو
المث� لالهتمام أن يونج يرى أن الخاليا المناعية
ِومن ي
ث
الب�ية ل تشكو من رهاب الدخالء ،وإنما هي أقرب
شب ًها بحراس الغابات ،من حيث تصادمها الحذر مع
تجمعاتها ،وبالستجابة
الميكروبات بتعديل ديناميكيات ُّ
لتقلباتها .ول يرجع تآكل وانهيار الشعاب المرجانية ن ي�
المياه الدافئة الحامضية إل آ
ت
ث
لالح�ار
المبا�ة
الثار
أيضا إل اختالل العالقات �ن
العالمي فقط ،وإنما ً
ي
يش� يونج إل أن هناك
وبالمثل،
التجمعات الميكروبية.
ي
تغ�ات ن ي� ديناميكيات
حدوث
من
اضا ثب�ية تنشأ
أمر ً
ي
ن
ن
اليكولوجيا،
التجمعات
البكت�ية؛ ما يتسبب ي� شذوذ ي� إ
ي
الداخىل .ومن أمثلة ذلك :السمنة،
الميكرو�
والتعاون
ب
ي
ي
ت
ال� تبدو ـ جز ًّئيا ـ نتيجةً لختالل ن ي� توازن ميكروبات
ي

كتب وفنون تـعـليــقات
SELMUR/CINEMA REL. CIRO./THE KOBAL COLLECTION

ن
ن
ين
الم ْض ِغ ّي إل
تحول
الهيموجلوب� ُ
ي� التحكم ي� ُّ
ن
ن
جني�.
هيموجلوب�
ي
ي
لم تَ ْق َنع الكائنات الدقيقة بالتجوال ن ي� المساحات
أيضا ن ي� جهازه
النسان؛ فتوغلت ً
الواسعة من جسم إ
العص� .وتؤكد الكاتبة الصحافية ي ن
كاثل� ماكوليف
بي
ن� كتابها ث
والمقلق بعض ث
السء
ال�ي
ي
والمث� ُ
ي
ي
«مخك ن
الغ� بالطفيليات This Is Your Brain on
ّ
يّ
محر ي�
 »Parasitesأن رفاقنا الصغار يلعبون دور ِّ
الد َمى؛ فيتحكّمون ن ي� أفكارنا ،وأحاسيسنا ،وترصفاتنا.
ُّ
نظر� آ
ت
الن إل القطط؛ لعلمي بقدرة
قد تختلف
ي
الطفيىل  Toxoplasma gondiiالخاص بها عىل
ي
ن
التحكم ن ي� السلوك ث
الصابة
الب�ي ،والتسبب ي� إ
ين
بأمراض عقلية ،مثل الفصام .كما أن ث
الحامل�
الب�
القوان� ،ث
لهذا الطفيل ث
ين
أك� ً
وأك� تحفظًا
ميال لخرق
اعة أنه يمكن استخدام
وتشككًا .وتلمح ماكوليف بب� ٍ
ت
ال� تنتجها الميكروبات،
الكيماويات عقلية المفعول ي
عقاق� معا ِلجة للحالة العقلية.
بغرض تطوير
ي
ن
و� ي ن
ترك�ه عىل كيفية تَ َس ُّبب الميكروبات ن ي� حالت
ي
أ
مرضية مزمنة ،مثل اللم المستمر ،ومتالزمة القولون

اختصا� الجهاز
إيم�ان ماير ـ
العص�َ ،ص َّور ي
أي
بي
الهضمي ـ ن� كتابه «العالقة ي ن
والمعاء The
ب� العقل
ي
ًّ »Mind-Gut Connectionكال من المخ أ
والمعاء بما
يعيش فيهما من كائنات دقيقة عىل أنهما جزء من بنية
ين
المستوي� ث
الت�يحي
واحدة شديدة التماسك ،عىل
أ
وإن كان ذلك بأدلّة بدائية ـ
والكيميا� .وهو يؤكد ـ ْ
ي
العص�
عىل أن الجهاز
الداخىل ـ أي شبكة الخاليا
ي
بي
ت
ال� تتحكم ن ي� الجهاز الهضمي ـ يعمل
العصبية ي
أ
كدماغ مصغر ،ينقل المعلومات الحسية من المعاء إل
الجهاز
العص� المركزي .وكان من المدهش معرفة أن
بي
نسخا عتيقة من ببتيدات وهرمونات
الميكروبات تحوي ً
ث
مؤ�ةُ ،ع ِث َ� عليها ن ي� القناة الهضمية لالإ نسان ،من
والس� ي ن
ن
وتون�
،noradrenaline
ادرينال�
ر
النو
ضمنها
ي
ي
والندورفينات endorphins؛ ما قد يدعم
 ،serotoninإ
نظرية ماير .يظن ماير أن أ
ال�مجية المبكرة
خطاء
ال
ب
أ
ت
المف�ض ربما
(المخ-المعاء-الميكروبات)
ن ي� محور
َ
تتسبب ن ي� حالت مرضية قد تستفيد من العالج بواسطة
الم َت ِّممات الحيوية .probiotics
ُ
لقد انحدرنا َ ث
� من الميكروبات ،وتطورنا
كب َ ٍ
ن ي� وجودها ،وضممنا بعض عنا�ها إل خاليانا.
سيص�
ومن المؤكَّد أن تشخيص الميكروبات
ي
نمطيا ،مثله مثل اختبار الدم .ول ريب
اختبارا
ً
ًّ
ن
ن
البكت�ية سوف
الجزيئات
من
الوافر
الك�
أن
ي
يستخدم لتغي� ما نحن عليه آ
الن ،بل وقد يؤثر
ي
ُ
رفاقنا «الميكروبيون» ن ي� استجاباتنا لعوامل عالجية
ن
وتي�  ،PD-L1و
مهمة ،مثل
ي
العقاق� المضادة بل� َ ي
المصاب�ن
لدى
المناعي
الجهاز
لتنشيط
CTLA4؛
ي
بال�طان .وقد تأسست عدة مبادرات إقليمية،
أ
مري� للميكروبيوم ث
ث
الب�ي»،
منها
«الم�وع ال ي
و«المبادرة الوطنية للميكروبيوم»؛ بغرض دراسة
الميكروبيوم ث
العمليات المعقدة
الب�ي .وتَ ِعد
ُ
ـ الخاصة بفهرسة الطبيعة الحيوية للميكروبات،
وتوصيفها ،ورسم خرائطها ،عىل مستوى العالم ـ
بتيس� وضع تسلسل الجينوم ث
الب�ي .ويبدو أن
ي
ثمة خطة عالمية تلوح ن� أ
الفق.
ي
أدريان وولفسون مؤلف كتاب «الحياة بدون جينات
.»Life Without Genes
ال�يد إ ت ن
و�adrianwoolfson@yahoo.com :
ب
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المقتبﺲ ﻣﻦ رواية »زﻫور َﻷلْ ِﺠ ْرنُ ون«.
كليﻒ روبرتﺴون فﻲ دور البطولة فﻲ فيلم »تﺸارلﻲ« ،1968
َ

لمﺤﺔ من الماﺿي

زﻫـﻮر ﻷَ ْﻟ ِﺠـ ْﺮﻧُـﻮن

يعود بنا أنانيو بتاتشاريا إلى قراءة رواية خيال علمي ،تُعتبر
بمثابة حجر أساس ألخالقيات علم أ
الحياء التجريبي.
زﻫور َﻷ ْل ِﺠ ْرنُ ون

كاتب الخيال العلمي دانيال
َ
عا� ُ
الذي ن
ين
تو� ن ي� عام ،2014
ك� ـ
ي
ن
ن
وهو ي� السادسة
والثمان� من ﻫﺎرﻛﻮرت ،ﺑﺮﻳﺲ
ي
ن
ك�ى ي� العلوم آﻧﺪ وورﻟﺪ.1966 :
عمره ـ ثورات ب
الطبية الحيوية ،بد ًءا من اكتشاف
ث
ً
وصول
اللول� المزدوج للحمض الـنووي ،DNA
ال�يط ب ي
إل إعداد التسلسل الجينومي ث
الب�ي ،لكن الوازع
أ
أ ت
دائما .وتؤكد رواية
مواك ًبا ي
خال� لم يكن ِ
لس� ال أمور ً
ال ي
ت
ن
ال� تحمل عنوان «زهور لَل ِْج ْرنُون» Flowers for
يك� ،ي
ت
ن
الخمس� هذا العام ـ
أتمت عامها
ي
ال� َّ
 Algernonـ ي
جاهل الحاجة إل ذلك الوازع ،أو الستهانة به.
مدى تَ ُ
ِمن ي ن
ب� الحالت المرصودة دراسة أجرتها جامعة
ن
هارفارد يب� عامي  ،1946و ،1953بالتعاون مع معهد
داﻧﻴﺎل ﻛﻴﺰ
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أ
جز� من عمالقة
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وبدعم ي
الصناعات الغذائية «كويكر أوتس» .Quaker oats
ع�ات أ
ن
و� هذه الدراسة ،تم إطعام ث
الطفال ممن
ي
ن
ت
لديهم صعوبات تَ َعلُّم ـ ي� مدرسة وال� إي يف�نالد
ن ي� والثم بولية ماساتشوستس ـ حبوبًا غذائية تحتوي
مشعة ،تساعد عىل مراقبة امتصاص
عىل مواد كيميائية َّ
أجسامهم للحديد والكالسيوم .ولم يتم إخبار الصبية
يتطرق
إل بأنهم بصدد النضمام إل ٍ
ناد علمي ،ولم َّ
المرسل إل آبائهم إل ِذكْر التعرض
نموذج الموافَقة
لشعاع .وقد انتهت َلجنة من وزارة الطاقة أ
المريكية
إ
ن
جدا" أن يكون
د
المستبع
ن
"م
أنه
إل
1994
عام
�
ًّ
َ
ِ
ي
تجاهل حقوقهم
ولكن ُ
الصبية قد تَأَذَّوا من إ
الشعاعّ ،
ن
أمر فظيع .وكانت هناك تجارب
إ
النسانية ـ ي� حد ذاته ـ ٌ
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أخرى ث
بكث� ،منها تجارب ُم َج َّرمة من جانب
أك� فظاعة ي
أ
الحكومة المريكية ،إذ لم يتم ق ُّ
ط إخبار مئات الرجال
أ
ين
ين
المشارك�
مريكي� ـ الذين هم من أصول أفريقية ـ
ال
ن
ن
ن ي� تجربة توسكيجي لمرض الزهري ي� ألباما يب� عامي
 ،1932و 1972بأنهم يعانون من المرض ،كما لم
ين
البنسل� منذ
تتم معالجتهم ،عىل الرغم من توفُّر
أربعينات القرن ث
الع�ين.
أبدا ،بيد
اليوم
لتحدث
توسكيجي
لم تكن «تجربة»
ً
أن تجاوزات دراسة ماساتشوستس أ
ال ثك� خب ًثا ـ المتمثلة
ين
المشارك� أهدافًا ن ي� حد ذاتهمً ،
بدل
ن ي� إالخفاق ن ي� اعتبار
ن
الباحث� ـ تظل ً
مثال
من اعتبارهم وسيلةً لتحقيق أهداف
ي
لعدم أ
الخال من المشاعر مع
الخالق .وهذا التعامل
ي
ث
سعيا وراء المعرفة العلمية،
الب� وحيوانات
ب
المخت�ً ،
هو ما التقطه ي ن
ك� ن ي� روايته «زهور ألَل ِْج ْرنُون».
ت
قص�ة ،ثن�ها
ال� استندت إل قصة ي
نّ
تقص الرواية ـ ي
ين
تشارل جوردون،
س�ة
جانبا من ي
ك� ي� عام  1959ـ ً
ي
عاما ،الذي وافق عىل الخضوع
البالغ من العمر ً 32
لعملية تجريبية ن ي� المخ ،من شأنها أن تساعده ن ي�
ن
التعا� من صعوبات
ي
التعلم الشديدة« ،ما يشغل بال كيز
وتساعده ن ي� رفع مستوى هو فشل العلماء
ذكائه (كانت درجة ذكائه المذكورين في روايته
 .)68ولم يكن قد سبق في النظر إلى تشارلي
ً
كامل».
لفرد أن خضع لهذه باعتباره بشرًا
العملية بنجاح ،إل فأر
مخت� ،اسمه «أَل ِْج ْرنُون» .وبعد العملية ،ارتفع معدل
ب
تشارل ب�عة؛ واكتسب القدرة عىل تعلُّم لغات
ذكاء
ي
جديدة ،والتمكن من العلوم آ
والداب .ي ِّ ن
وتب� مذكراته ـ
ت
ال� تمثل صلب الرواية ـ وعيه المتنامي بميوله الجنسية
ي
وعواطفه ،وتحديدا مشاعره تجاه معلِّمته السابقة �ن
ً
ي
ين
ين
العقىل.
المصاب� بالتأخر
للبالغ�
مركز كلية بيكمان
ي
ث
ث
ن
تطور العالقة
هو
فأك�
أك�
ك�
مقصد
كشف
ي
وما يَ ِ
ُّ
ن
َ
تشارل ساخطًا ـ ن ي�
كان
أن
فبعد
ون،
ن
ر
ْج
ل
أ
و
،
تشارل
ُ
ِ ْ
ي
يب� أ ي
العقىل (حيث كان الفأر
بادئ المر ـ عىل تفوق أَل ِْج ْرنُون
ي
تشارل
ر
طو
المتاهة)،
يغلبه بسهولة ن ي� الخروج من
َّ
ي
ن
ن
و� أوج عبقريته،
صلة قوية نمع زميله ي� التجربة .ي
سعيا لتطويرها،
يبدأ
تشارل ي� أ ُّ
تفحص التجربة ذاتهاً ،
ي
المام .وفور اكتشافه عيوب التجربة،
و َدفْعها إل
ت
ال� ينتهي
يختطف أَل ِْج ْرنُون؛ لحمايته .وتُ َع ّد النتكاسة ي
بها الكتاب ساحقةً إل درجة أن خمسة ث
نا�ين رفضوا
المخطوطة ،قبل أن تجد طريقها إل النور .وأصبحت
أ
الرواية من ي ن
مبيعا ،فقد باعت ما
ب� الروايات ال ثك� ً
آ
ت
ن
مالي� نسخة ح� الن ،وكانت نواة للفيلم
يزيد عىل  5ي
«تشارل»  ،Charlyوالذي
ًا
ق
ساح
ا
نجاح
الذي نجح
ً
ي
خرج إل النور ن ي� عام  ،1968وكان من بطولة كليف
روبرتسون .ول تزال الرواية ن
حا�ة ن ي� ِنقاشات أخالقيات
علوم أ
الحياء.
ن
ن
حصل يك� عىل درجة علمية ي� علم النفس ،وأصبح
البداعية ن ي� جامعة أوهايو ن ي�
بعد الرواية أستاذًا للكتابة إ
وب� ت
الف� ي ن
أثينا .ي ن
محررا لمجلة «مارفل ساينس
ت� ،عمل
ً
ستوريز»  Marvel Science Storiesالرخيصة ،كما عمل
ن ي� المجلة المصورة «أطلس كوميكس» ،Atlas Comics
ت
ال� انبثقت منها «مارفل كوميكس» .Marvel Comics
ي
ن
ن
ت
ن
وج�ة ي� تدريس
كما ق� ف�ة ي
ال ي ن
NATURE.COM
نجل�ية ن ي� المدارس
اللغة إ
وللمزيد حول العلم
الحكومية ن
�
نيويورك.
مدينة
ي
والثقافة ،انظر:
وينبع التعاطف ـ الذي ساد go.nature.com/
الرواية ـ من تجربته ن ي� تدريس booksandarts
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أ
ين
المصاب� بصعوبات التعلم .فعندما عاد
الطفال
ن
أحد الطلبة إل َصفِّه بعد طول غياب ،لحظ يك� أنه
نس كيفية القراءة ،وقال عن تلك الواقعة" :كان قد
ي
قل�" .ويبدو
فقد قدرته عىل القراءة ً
تماما .انفطر ب ي
أن تعاطفه مع «أَل ِْج ْرنُون» تَف ََّجر جز ًّئيا بسبب واقعة
ك� يرتجف ي ن
ثت�يح فأرة ن� الجامعة؛ فقد أخذ ي ن
ح�
ي
أ
ك ََش َف ثت�يحه للفأرة عن وجود "عنقود من الجنة
الصغ�ة" ن ي� رحمها.
ي
وعىل الرغم من تعاطفه مع كائنات التجارب ،ثب�يةً
ين
يصور ي ن
الباحث� بصورة نمطية
ك�
كانت أَم حيوانية ،ل ِّ
ن
عىل أنهم عباقرة ثأ�ار .ورغم أن يك� كان يكتب قبل
إرساء أ
الفكار الحديثة الخاصة بالحصول عىل موافقة
مسبقَة ن ي� أواخر القرن ث
يصور كيف
الع�ين ،إل أنه ِّ
َ
تَكَ َّبد قائد التجربة ـ عا ِلم النفس الالهث خلف مستقبله
نيمر ـ المشاق للحصول عىل ترصيح
الوظيفي ،هارولد َ
جراح المخ
ويهتم
عمليته.
اء
ر
ج
ل
من أقارب
تشارل إ
ّ
ي
جيسون ت
س�اوس ـ الذي يُ ْج ِري العملية ـ بالحالة
الصحية لتشارل طوال الوقت .وما يشغل بال ي ن
ك�
ي
هو فشل العلماء المذكورين ن ي� روايته ن ي� النظر إل
كامال ،قبل إخضاعه لعملية ي ن
ث
ب�ا ً
تحس�
ي
تشارل باعتباره ً
تلك .ن
و� ي ن
تشارل
اك
ر
إد
يشهد
لم
ح�
مستوى ذكائه
ي
ي
قادرا عىل
نموا ،لم يكن َ
لـ»كينونة» أليجريون إل ًّ
نيمر ً
تشارل ،إل ن ي� صورة مسخ «فرانكنشتاين» لطيف.
رؤية
ي
جليا ن� أيامنا هذه أحيانًا ،ي ن
ح�
الصلف
ذلك
نرى
ًّ ي
يخفق الباحثون ن ي� تقدير عواقب تجاربهم عىل نحو
ِ
شامل (;S. Aftergood Nature 536, 271–272
وتش� مجموعة من النتائج إل أن سالمة قوارض
 .)2016ي
المخت� لم تكن عىل جدول أ
الولويات بصورة كافية.
بَ
فعىل سبيل المثال ،تُوضع أ
الف�ان ن ي� درجة حرارة تبلغ
حوال  20درجة مئوية ،وهو ما يُ َع ّد ث
أك� برودة من
ي
درجة الحرارة المناسبة لهم ،وهي  30درجة مئوية
(انظر .)Nature http://doi.org/bnh7; 2013 :كما
ن
المخت� من زيادة ن ي�
كث�ة من حيوانات
ب
تعا� حيوانات ي
ي
وبالضافة إل أن هذه الظروف تمس سالمتها،
الوزن .إ
أيضا إل إفساد نتائج
فثمة دليل عىل أنها يمكن أن تؤدي ً
التجارب (.)Nature 464, 19; 2010
ن
و� هذا العام ،وجهت انتقادات إل خطط ترمي
ي
إل تخليق جينوم ثب�ي اصطناعي ،تمت مناقشتها يب�ن
ما يزيد عىل  100عالم خلف أ
البواب المغلقة ،دون
ِ
التداعيات أ
الخالقية (;Nature 534, 163
أن تركِّز عىل
 .)2016وقد تركَّز ٌ
جدل آخر عىل ساللة الخلية شائعة
الستخدام «هيال»  ،HeLaت
ال� تم استخراجها ن ي� عام
ي
الرحمي الذي أودى بحياة امرأة أمريكية
 1951من الورم ِ
أفريقية تُدعى ن
هي�يتا لكْس ،عىل الرغم من أنها لم
تمنح أحدا موافقتها عىل مثل ذلك الستخدام .و�ن
ً
ي
عام  ،2013نُ ث� جينوم ساللة الخلية ،دون الحصول
عىل إذن من أقارب لكْس أ
الحياء.
ومع دخول العالم عرص تحرير الجينوم ،فإنه
أ ت
خال� مر ًة أخرى.
يغري العلماء بالستئثار بالجدل ال ي
الغراء ،ل َّ
أقل من أن
ولتجنب النسياق وراء هذا إ
يرجع الباحثون إل رواية ي ن
ك� المذهلة ،وهي العمل
ن
و� ذلك حكمة ـ عن ضخ
الذي لم تتوقف المطابع ـ ي
نُ َسخ جديدة منه.

يكونوم ْست»
«ال
أنانيو بتاتشاريا مراسل علمي لمجلة إ
ِ
 The Economistن ي� لندن.
ال�يد إ ت ن
و�:
ب
اللك� ي
ananyobhattacharya@economist.com
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أنظمة علم األعصاب خريطة
متعددة أ
النماط تكشف عن  360منطقة
مميزة في قشرة المخ ص46 .

سرطان التأثير السلبي للسمنة
على عالج سرطان البنكرياس والتكهن
بتطوره ص48 .

فيزياء المادة المكثفة خصائص
الشابة
مذهلة للموصالت الفائقة زائدة إ
ذات الحرارة المرتفعة ص50 .

L. K. SANDERS, R. TRUBY, M. WEHNER, R. WOOD & J. LEWIS/HARVARD UNIV.

الشكل  | 1أ
مائعيا يتحكم
ونظاما
مصدرا للطاقة يعمل بالوقود السائل،
"الوكتوبوت" :قام وينر وزمالؤه 3بتصنيع روبوت على شكل أخطبوط ،تم بناؤه بالكامل من مواد مرنة .يضم جسم الروبوت
ً
ً
ًّ
أ
أ
في النمط الدوري لحركة الذرع .وتظهر في الصورة مشغالت الحركة ،التي تتسبب في رفع الذرع على شكل مستطيالت أرجوانية اللون .شريط مقياس الرسم 10 :ملم.
روبوتيات

جيـل الروبـوتـات المـرنـة
ت ََع َّرف على الـ"أوكتوبوت" ..أول روبوت مصنوع بالكامل من مواد مرنة .يمثل الـ "أوكتوبوت" ـ الذي يعمل من خالل تفاعل كيميائي ،وتتحكم فيه دائرة منطقية
مائعية ـ إيذانًا بميالد جيل جديد من الروبوتات المرنة ،التي قد تتفوق على نظيرتها التقليدية.
باربارا مازوالي ،وفيرجيليو ماتولي

تُستخدم الروبوتات عاد ًة في سياق عمليات التصنيع التي
تنطوي على بيئات جيدة التنظيم .تسمح لها تلك الظروف
يحد من تفاعلها
بالتحرك وفقًا إلجراءات محددة مسبقًا ،مما ّ
مع العاملين من البشر ألسباب تتعلق بالسالمة ،ولكن إذا ما
نقلت هذه آ
اللت إلى بيئات "حقيقية" خارج المصانع ،سيتعين
ُ
عليها التعامل مع أوضاع غير محددة ،والتكيف مع ظروف
متغيرة ،والتصرف وفقًا لها ،والتفاعل بأمان مع الكائنات الحية،
بما في ذلك البشر ،1وهي مشكالت يصعب حلها باستخدام
التكنولوجيا التقليدية التي يُصنع فيها الروبوت من مواد صلبة.
وستكون الروبوتات المصنوعة من مواد مرنة قابلة إلعادة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

التشكُّل 2أكثر قدرة على المساك أ
بالشياء غير المعروفة لها،
إ
والتعامل معها ،والتحرك على تضاريس وعرة وغير منتظمة،
خطرا على البشر .وفي بحث نُشر في دورية
وربما تكون أقل ً
3
وزمالؤه
 ،Natureيقدم وينر
تماما عن
يستغني
روبوت
أول
ً
الهياكل وأنظمة التحكم الصلبة.
وتمثل أجزاء الجسم المرنة أهمية كبيرة في عديد من
الكائنات الحية في الطبيعة؛ فهناك حيوانات مثل الحبار،
تقريبا من مواد مرنة
ونجم البحر ،والديدان ،تتكون بالكامل ً
وسوائل ،مما يزيد من قوتها وقدرتها على التكيف في بيئتها.
ولذا ثمة اعتقاد متزايد بأن المواد المرنة قد تساعد تكنولوجيا
تصنيع الروبوتات على التفوق على قدراتها الحالية ،من خالل
السماح للروبوتات بالستطالة ،والنضغاط ،والتسلق ،والنمو.
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

فعلى سبيل المثال ،يمكن ألذرع الروبوتات المرنة المستوحاة
من أ
الخطبوط أن تستطيل ،4ويمكن للروبوتات المرنة التي
5
تحاكي اليسروع أن تتحرك حركة متموجة ،وتقفز .
في عام  ،2011نُشرت 6تقارير عن محاولة بارزة لتطوير
تماما على أيدي باحثين من المجموعة
روبوت مرن البنية ً
البحثية نفسها ،التي يعمل بها وينر وزمالؤه .في تلك الحالة،
كان الروبوت نفسه يتكون حصريًّا من مواد مرنة ،ولكن تم
استخدام نظام "مضخة وصمام" تقليدي؛ لتنفيذ (تفعيل)
أنواع مختلفة من الحركة بالهواء المضغوط ،وتم توصيل
النظام بالروبوت عن طريق كابالت .ويعمل وينر وزمالؤه
حاليا على دفع الحدود التكنولوجية ألبعد من ذلك؛ حيث ل
ًّ
تقتصر أ
الجزاء المرنة من الروبوت الجديد على جسم الروبوت
الطبعة العربية |
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أيضا لتشمل نظام
ووحدات التشغيل فحسب ،ولكن تمتد ً
التحكم ،ومصدر الطاقة ،اللذين تم دمجهما في الروبوت.
تماما يستطيع
وبهذا يكون هذا الروبوت هو أول روبوت مرن ً
مقيدا بكابالت.
العمل بدون أن يكون ً
المصمم على شكل أخطبوط ـ الذي أَطلق
يمتلك الروبوت
َّ
عليه الباحثون اسم "أوكتوبوت" (الشكل  )1ـ ثمانية أذرع ،يتم
تحريكها من خالل آلية هوائية تعتمد في عملها على تمدد
دمج
كم َشغِّ الت حركة ،وتُ َ
حجيرات مدمجة قابلة للنفخ ،تعمل ُ
مشغالت الحركة هذه في شبكة مائعية-هوائية تعمل بوقود
سائل (محلول مائي من بيروكسيد الهيدروجين) .يمر الوقود
عبر حجيرات تفاعل تحتوي على محفز قائم على البالتين،
يؤدي إلى تحلل بيروكسيد الهيدروجين .ينتج عن هذا التحلل
أكسجين مضغوط ،يقوم بنفخ مشغالت الحركة ،وبالتالي
توليد حركة الذراع.
يتحكم وينر وزمالؤه في تسلسل حركات أذرع أ
الوكتوبوت
تماما ،قائمة على نظام من
باستخدام دائرة مائعية مرنة ً
الصمامات التي تعمل كعناصر للبوابات المنطقية .تقوم
تحول تدفق الوقود المضغوط من
الدائرة بتوليد ذبذبات ِّ
غرفة تخزين الوقود إلى تدفق يتناوب بين حجيرات التفاعل
المختلفة ،إلى أن ينفد الوقود من النظام .ومن ثم ،فإن
أ
الوكتوبوت يكرر دورات من الحركة ،يقوم فيها أول ً برفع أربعة
أ
أ
أذرع ،في حين يخفض الربعة الخرى ،ثم العكس (انظر:
 .)go.nature.com/2b3cn3sوجسم الروبوت بأكمله ،بما في
ذلك الدوائر المائعية ،مصنوع من مواد قائمة على السيليكون،
خصيصا لتناسب
مصممة
لها خصائص ميكانيكية
مختلفةَّ ،
ً
المتطلبات الوظيفية لمختلف أ
النظمة الفرعية.
يتطلب صنع روبوتات مرنة مستقلة تحقيق التكامل بين
والمداد
مواد ووظائف مختلفة ،مثل أنظمة تشغيل الحركة ،إ
الوكتوبوت نظام الحد أ
بالطاقة ،والمنطق .ويمثل أ
الدنى
الذي يوضح إمكانات هذا النهج .ولتحقيق التكامل المطلوب،
مزيجا من تقنيات التصنيع المتقدمة
استخدم وينر وزمالؤه ً
ـ بما في ذلك القولبة الدقيقة ،7والطباعة الحجرية المرنة،8
والطباعة ثالثية أ
البعاد المدمجة متعددة المواد 9ـ إلنتاج
هياكل مطاطية مدمجة في القنوات المائعية ،تمتد لعدة
درجات كمية في مقاييس الطول .وعلى الرغم من تعقيدها
الظاهري ،فإن إمكانية تخصيص عملية التصنيع هذه حسب
الطلب َمكَّ َنت مؤلفي البحث من التحقق من صحة التعديالت
على التصميم باستخدام أسلوب سريع يعتمد على التجربة
والخطأ ،بحيث أمكن التوصل إلى التصميم أ
المثل للجهاز
النهائي بسرعة.
إن استخدام وينر وزمالئه لمواد مرنة وتشكيالت متصلة
ـ انحناءات مستمرة أ
لالذرع لتوليد الحركة ،بدل ً من الحركة
الناتجة عن هياكل صلبة متصلة ببعضها بواسطة مفاصل
دورانية ـ يُ َم ِّهد الطريق لمزيد من التطورات العلمية
والتكنولوجية .وتتمثل الخطوات التالية في تطوير أنظمة
تعقيدا) تسمح بنطاق
تحكُّم حاسوبية (مثل دوائر مائعية أكثر
ً
أكبر من الحركات؛ وتحديد قواعد تصميم جديدة للروبوتات
المرنة ،واعتماد وتحسين تقنيات التصنيع.
ول تزال هناك تحديات أخرى ..فعلى سبيل المثال ،قد
تكون القُوى التي يمكن للروبوتات المرنة أن تبذلها على البيئة
يحد من مجالت استخدامها .وإضافةً
محدودة ،مما قد ّ
إلى ذلك ،فإن استخدام الدوائر المنطقية المائعية ك ُنظُم
يحد من تعقيد
تحكُّم ،بدل ً من إاللكترونيات التقليدية ،قد ّ
أيضا إلى ف ْه ٍم
السلوكيات التي يمكن توليدها .وهناك حاجة ً
أفضل لخصائص المواد المرنة ،وكيفية تفاعلها مع أنظمة
التحكم ،ومع البيئة المحيطة؛ وذلك إلنتاج السلوك المطلوب
من الروبوت في السياقات الواقعية.10
ورغم أن الروبوتات المرنة ل تزال في مهدها ،فإنها تحمل
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أنظمة علم األعصاب

خريطة حديثة لقشرة
المخ البشري
بأن تكون نقطة انطالق نحو َف ْهم أعمق
خريطة موثقة للوحدات التي تشكِّل قشرة المخ البشري ،ت َِع ُد ْ
لوظائف المخ ،وما يصيبه من مرض.
بي .تي .توماس يوه ،وسيمون بي .آيخوف

لقشرة المخ البشري دور أساسي في المعالجة الحسية
والحركية ،وكذلك الوظائف الذهنية ،ك َف ْهم اللغة ،والتفكير
يميزنا عن
المنطقي؛
وهو مؤشر على مدى التعقيد الذي ِّ
الحيوانات أ
مؤخرا ،يصف جليسر
شر
ن
بحث
وفي
خرى.
ال
ُ
ً
1
تقدم طال
محدثة لقشرة المخ البشري ،وهو ُّ
وزمالؤه خريطة ّ
مرجعياِ ،من شأنه أن يسمح للباحثين
انتظاره ،يطرح أطلس
ًّ
المختصين في ِب ْنية المخ ووظيفته وتواصله أن يعملوا ضمن
إطار عمل مشترك ألنظمة علم أ
العصاب.
ولطالما دفع التمايز النطاقي في قشرة المخ إلى ظهور
محاولت لتحديد المناطق المتميزة فيها ،بد ًءا من الدراسات
التشريحية العصبية الكالسيكية في بداية القرن العشرين،2
المستندة إلى التصوير
حتى الطرق الحديثة غير الباضعة ،أ ِ
الحية .ويزداد
جسام
بالرنين المغناطيسي ( )MRIداخل ال
ّ
تعقيد هذه المساعي مع إدراك أن كل موقع في المخ يمكن
وصفه بمجموعة تكاد تكون غير متناهية من الصفات ،تتضمن
المستقبل الخاصة بمجموعة متنوعة من
كثافة بروتينات
ِ
جزيئات الناقل العصبي ،والتصالت طويلة المدى بأجزاء
أخرى من الدماغ ،والتخصص من أجل إتمام الحسابات
العصبية التي تدعم وظائف محددة .حاولت غالبية الدراسات
السابقة تقريبا رسم حدود أ
الجزاء القشرية باستخدام صفة
ً
واحدة (الشكل  ،)1إل أن جليسر وزمالءە قاموا بزيادة النوعية
والتنوع بشكل غير مسبوق في بيانات التصوير بالرنين
المغناطيسي التي ُجمعت في إطار مشروع الكونيكتوم
البشري " ،"Human Connectome Projectالذي يهدف
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

إلى توضيح المسارات العصبية التي تكمن وراء وظيفة وسلوك
المخ باستخدام الطرق أ
الحدث لتصوير الدماغ.3
يتيح التصوير بالرنين المغناطيسي طريقة ل يضاهيها
شيء آخر لكشف المخ .فبإمكان آلة تصوير واحدة أن تسجل
عدة قياسات مختلفة (تعرف أ
بالنماط) ،بد ًءا من تحديد
ُ
الكثافة النسبية ألغلفة المايلين العازلة للخاليا العصبية،
المخ ،حيث يختلفان بشدة من
حتى تحديد ُس ْمك قشرة ّ
منطقة قشرية إلى أخرى .وإضافة إلى ذلك يمكن للتصوير
بالرنين المغناطيسي الوظيفي ( )fMRIقياس تغيرات تدفق
بالضافة إلى
الدم المصاحبة للمهام الذهنية المختلفة ،إ
مقد ًما معلومات حول
نشاط الدماغ ككل في حالت الراحةِّ ،
المصاحب لحالت الدماغ المختلفة.
النشاط العصبي النطاقي
ِ
إن تجميع المؤلفين للمعلومات المستقاة من عدة أنماط
للتصوير بالرنين المغناطيسي ل يكتفي فقط بتقريب هذا
العمل نحو التعريف الكالسيكي للمنطقة القشرية أكثر من
أيضا بعديد من المزايا الرئيسة
المحاولت السابقة ،بل يمتاز ً
عن الستقصاءات أ
الخرى.
أول ،بعض أ
ً
النماط يكشف حدو ًدا ل تظهر بشكل واضح
مع غيرها .فعلى سبيل المثال ،الحد الفاصل بين المنطقتين
3أ و3ب من القشرة الحسية الجسدية (التي تعالج المعلومات
المتعلقة باللمس أ
واللم) يمكن رسمه بسهولة من خالل
رسم خرائط المايلين ،لكن ليس عن طريق التصوير بالرنين
المغناطيسي الوظيفي للدماغ في حالة الراحة .ومثال آخر
على ذلك ..هو ما قام به جليسر وزمالؤه ،إذ ابتكروا تقنية
للتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ في حالة
الراحة ،تقوم برسم خرائط طوبوغرافية للتواصل العصبي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻲ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪدة
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻤﻌﻨِ ّ

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻳﻠﻴﻦ

الشكل  | 1رسم خريطة لوظائف الدماغ .قام جليسر وزمالؤه 1بتحديد مناطق مميزة في
قشرة المخ البشري ،باستخدام مجموعة من تقنيات وضع الخرائط الدماغية التي سبق
المعن ّي
استعمالها بشكل منفصل فقط ،وهي تتضمن التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي
ِ
بمهمة محددة ،ويعطي معلومات عن الوظائف التي تؤديها المناطق المختلفة؛ والكثافة
النسبية لمادة المايلين التي تغلف الخاليا العصبية ،والتي تعطي معلومات عن البنية
القشرية؛ وتصوير الدماغ في حالة الراحة باستعمال الرنين المغناطيسي الوظيفي ،الذي

في القشرة البصرية .ويسمح النتقال الحاد بين مستويات
التواصل الطوبوغرافي عبر حدود المنطقة بعمل رسم أكثر
المشاركة في المراحل المبكرة
وضوحا للمناطق المنفصلة
ً
المعالجة البصرية ،مقارنةً بخر ِائط المايلين ،أو أ
الساليب
من
التقليدية للتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ في
حالة الراحة.5،4
أ
ثانيا ،يقلِّل التقارب عبر النماط المختلفة للتصوير
ً
بالرنين المغناطيسي من احتمال الخطأ في رسم الحدود،
لتحيز خاص بميزة معينة .وهو أمر
نتيجة للضوضاء ،أو
مهم ،نظرا إلى الطبيعة ُّ غير المباشرة لمعظم أ
النماط،
ً
ً
فمثال ،يقيس التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي
المصاحبة للنشاط
الدم،
تدفق
في
تحدث
التي
ات
ر
التغي
ِ
كثيرا
العصبي ،كممثل للنشاط العصبي نفسه .ونتيجة لذلك ً
أمرا ضروريًّا
ما يكون إجراء حسابات معقدة سابقة للمعالجة ً
الشارات والضوضاء .ومن شأن التوافق بين
للتمييز بين إ
أ
النماط أن يزيد الثقة بأن الحدود تعكس الواقع الحيوي،
ً
تحيز القياس.
بدل من ُّ
وأخيرا ،من شأن النهج التكاملي أن يج ّهز الباحثين بشكل
ً
أفضل لوصف خصائص كل منطقة ،كما يتضح من المواد
قدمها جليسر وزمالؤه .وعلى سبيل
التكميلية الشاملة التي َّ
المثال ،يجد المؤلفون أن المنطقة القشرية التي ُوصفت
في الخمسينات بانخفاض محتواها من المايلين 6يبدو أنها
تشارك في المعالجة اللغوية ،كما يتضح من قياسها بالرنين
المغناطيسي الوظيفي المعني بمهمة محددة .ويتسق ذلك مع
مؤخرا ألكثر من  10,000تجربة تصوير،
تحليل إحصائي َج َرى ً
شملت  83مهمة سلوكية .7لذا تمثل خريطة جليسر وزمالئه
تقارب عقود من الدراسات التشريحية العصبية الكالسيكية
ُ
مع الدراسات الحديثة غير الباضعة.
وعلى النقيض من هذا المجال المزدهر لوضع خرائط للمخ
في حالة الراحة ،بالستعانة بالرنين المغناطيسي الوظيفي،
أ
أ
تماما لتقسيم
الذي ركَّز بشكل كبير على الساليب الوتوماتيكية ً
8
الدماغ إلى أجزاء ذات أنماط تواصلية متجانسة  ،استخدم
جليسر وزمالؤه طريقة نصف آلية ،يتم فيها بشكل واضح
المجمعة من الدراسات التشريحية
إدماج المعلومات المسبقة
َّ
تقد ًما
ذلك
د
ع
ي
و
خريطتهم.
على
الحدود
العصبية ،لتحديد
ُّ
َُ ّ
حاسما طال انتظاره على المناهج الحسابية الحصرية ،التي
ً
ل تعتمد على المعرفة ،إل أن استخدام المعرفة المسبقة
لختيار أ
النماط التي يمكن الوثوق بها في حالت تضارب
أ
الدلة يستتبع مخاطر إدخال التحيز التأكيدي .كما قد يؤدي
إلى جودة تفاضلية في وضع الخرائط بين المناطق التي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺪﻣﺎغ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

يعطي تفاصيل عن التواصل العصبي في المناطق المختلفة ،وما بينها .تقدم أ
اللوان الظاهرة
ِّ
في هذه اللوحات الثالث خريطة حرارية للمقاييس؛ والنتيجة هي خريطة ترسم حدود 360
أ
الحسية
بالم ْدخالت
منطقة قشرية مختلفة .تمثل اللوان المختلفة طريقة ارتباط كل منطقة ُ
ّ
أ
أ
أ
أ
الدراك
(السمع بالحمر ،واللمس بالخضر ،والرؤية بالزرق) وبالنظمة المشاركة في عملية إ
أ
أ
(فاتحة وداكنة) ،بينما تشير اللوان المختلطة إلى مناطق تتداخل فيها النظمة الوظيفية.
(الصور مأخوذة من المرجع ).1

توجد بها معلومات معروفة ذات صلة ـ مثل القشرة الحسية
الجسدية ،والقشرة البصرية ـ وتلك التي توجد عنها معلومات
أقل ،مثل قشرة الفص الجبهي ،وقشرة الفص الجداري؛
اللتين تحمالن أهمية خاصة لكثير من علماء أ
العصاب ،إذ
تقوم هذه المناطق بحساب معظم ّ
الدالت الخاصة بالبشر.
نظرا إلى تجاهل المؤلفين للمعلومات المستقاة
في الواقعً ،
من نمط معين ،من أجل مجموعات البيانات الخاصة بهم،
وهو الذي يحمل أهمية وظيفية ،رغم قيامه بتجزئة المناطق
القشرية الكالسيكية ،فإن إجراء المزيد من الستقصاءات يُ َع ّد
حاسما لف ْهم كيف يمكن تمييز الحدود شديدة الوضوح
أمرا
ً
ً
في نمط واحد فقط عن الضوضاء الخاصة به.
وبشكل متصل ،وعلى الرغم من أن جليسر وزمالءە قاموا
بتحديد  360منطقة قشرية ،إل أن هذه المناطق يمكن
تجانسا ،وأقل تماي ًزا عن
تقسيمها إلى وحدات أصغر ،أكثر
ً
بعضها البعضً .
فمثال ،هناك أجزاء مختلفة من القشرة
الحسية الجسدية التي تمثل أجزاء مختلفة من الجسم،
يمكن اعتبارها وحدات حسابية مختلفة .كما أن هناك الكثير
من أ
المثلة لمناطق جديدة يتم تحديدها مع ظهور أساليب
9
تكميلية أو أكثر حساسة ،وهي مناطق اعتيادية  .وهكذا ،ما
أ
غامضا،
زال العدد "المثل" للمناطق التي ينبغي تحديدها ً
أ
ناهيك عن العدد "الصحيح" .ونحن نعتقد أن العدد المثل
معتمدا على التطبيق .ومن ثم ،فإن ما قام به
قد يكون
ً
الباحثون ـ برغم كونه ابتكاريًّا ـ قد ل يكون هو الكلمة النهائية
في هذا الموضوع.
إن أحد البتكارات الرئيسة في الدراسة الحالية يتمثل في
خوارزمية آلية تسعى لتحديد المناطق القشرية في أ
الفراد
تعقيدا بكثير عن وضع خريطة
المشاركين ،وهي مهمة أكثر
ً
للمخ العادي .وقد حاولَت أ
تقدر 10
أن
السابقة
عمال
ال
ِّ
إلى  20شبكة وظيفية في أ
الفراد المشاركين (لمثال على
ذلك اطّلع على المرجع )10؛ إل أن هدف جليسر وزمالئه
طموحا .كما يعتبر
بترسيم  360منطقة لهو هدف أكثر أ ً
الفراد والتفريق بين
التعرف على التنوعات الحيوية بين
أمرا ضروريًّا لف ْهم العالقة
هذه التباينات وضوضاء القياس ً
بين تنظيم الدماغ ،والفروق الفردية السلوكية ،إضافة إلى
الكلينيكية.
التطبيقات إ
عند التحقق من صحة هذه الخوارزمية ،ركَّز المؤلفون على
جزء صغير فقط من قشرة المخ ،ولذا فإن إجراء المزيد من
البحوث أمر ضروري .ومع ذلك يمثل عملهم خطوة كبيرة
نحو تحديد "واسمات حيوية" فردية للخلل الوظيفي الدماغي،
ألن القياسات الكمية الفردية النوعية لكل منطقة ـ مثل حجم
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

المادة الرمادية ،أو قوة التواصل مع مناطق أخرى ـ يمكن أن
تحسب آ
مؤشرا قويًّا للفروق الفردية
الن ،ويمكن أن تشكل
ُ َ
ً
في السلوك ،أو المرض.
إن أ
الطلس الذي وضعه جليسر وزمالؤه هو أول خريطة
أ
متعددة النماط تستهدف تحديد المناطق القشرية ،وهو
كبيرا في رسم خرائط المخ البشري.
بالتالي
يمثل ً
تقدما ً
والن ،أ
آ
المر متروك للباحثين لستخدام إطار العمل
أ
المقدم ،ومقارنته بالساليب البديلة لرسم
التشريحي
َّ
خرائط المخ البشري ،وملء المناطق المحددة بالمعلومات
الوظيفية ،وتلك المتعلقة بالمرض .وبذلك يمكننا البدء في
دمج البيانات متعددة أ
النماط؛ لف ْهم كيف يمكن للفروق
أ
تفسر الختالفات في الداء
الفردية في تنظيم المخ أن ِّ
الوظيفي ،وفي السلوك والضطرابات■ .
� ي� � .ي� .توماس يوه يعمل ف ي� قسم الهندسة الكهربائية
كليني�،
والحاسوبية ،مركز أبحاث تقنيات التصوير إال ي
معهد سنغافورة للتكنولوجيا العصبية ،وبرنامج شبكة عمل
الذاكرة ،جامعة سنغافورة الوطنية 117456 ،سنغافورة.
سيمون � .آيخوف يعمل ف� قسم علم أ
العصاب
ي
�ي
الط� ،جامعة ف
كليني� وعلم النفس
إال
هاي�يش هاينه،
ب
ي
 40225يدوسلدورف ،ألمانيا ،ومعهد علم أ
العصاب والطب
( ،)INM-Iيوليش ،ألمانيا.
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أبـحــاث أنـبـاء وآراء
الﺴرطان

الدﻫـون وﻣﺼيـر أورام البنكـرياس
اجع القدرة على
في حالة السمنة إ
والصابة بسرطان البنكرياس ،تؤدي التفاعالت ال�ثيرة بين الخاليا الدهنية والبيئة المكروية اللتهابية المحيطة بالورم إلى تَر ُ
اجع فعالية العالج الكيميائي إلى مستوى أقل من المتوسط.
ر
ت
ا
وأيض
المرض،
التكهن بتطور
ً
َ
ُ
ميليﻚ كنان أركان

ّإن النتشار المتزايد للسمنة سيثقل كاهل نظام الرعاية الصحية
متوقعا في الماضي ،ألنه اتضح أن السمنة تمثل
أكثر مما كان
ً
عامل خطر رئيس يؤدي إلى إالصابة بالسرطان1؛ حيث ترتفع
بشدة لدى َمن يعانون من السمنة احتمالت إالصابة بأحد أنواع
سرطان البنكرياس ،المعروف باسم السرطان الغُ ِّدي القنوي
مسببات الوفاة
البنكرياسي ،الذي يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر ِّ
المرتبطة بالسرطان شيو ًعا .1وتُ َع ّد البيئة المكروية اللتهابية
سمة مميزة لمرض السرطان ،بيد أنه ل تتوافر معلومات كثيرة
عن كيفية إسهام التغيرات في أ
النسجة الضامة المحيطة
(السدى) في بدء تكون وتطور أ
الورام في حالة السمنة .وفي
ُّ
تقرير نشرته دورية "كانسر ديس َكفَري" ،Cancer Discovery
كشف إنسيو وآخرون 2عن بحثهم في كيفية إسهام الخاليا
الدهنية في البيئة المكروية المحيطة بالخاليا السرطانية في
أ
وتطورها لدى الفئران والبشر.
بدء تكون الورام ُّ
تكون الورم في البنكرياس على إحداث تشويه
ينطوي
هيكلي مذهل ُّ أ
العنيبية،
الخاليا
اختالل
إلى
يرجع
نسجة،
لال
ُ
التي تحتوي على إنزيمات هاضمة ،وتسلل الخاليا المناعية
أيضا باسم التليف:
تليفية قوية (ما يعرف ً
للنسيج ،واستجابة ُّ
تكون نسيج ضام زائد ،أو بروتين الكولجين حول الورم)،
ُّ
ترسب مواد النسيج خارج الخلية
إضافة إلى ارتفاع مستوى
ُّ
عن المستوى المعتاد .وعاد ًة ما ترتبط آ
الفات السرطانية في
أ
الشخاص الذين يعانون من السمنة بزيادة محتويات الخاليا

الدهنية (الخاليا الشحمية) ،مقارنةً أ
بالورام في حالة المرضى
الذين ل يعانون من السمنة؛ ومع ذلك ل يزال الغموض يكتنف
وظيفة هذه الخاليا الدهنية في سرطان البنكرياس.
يوضح إنسيو وزمالؤه أنه في حالة الفئران ،تقوم الخاليا
ّ
الشحمية مع الخاليا المناعية والخاليا النجمية البنكرياسية
بإرسال إشارة من خالل بروتين إنترلوكين  1بيتا (،)IL-1β
ومستقبل أ
النجيوتنسين AT1؛ لدفع الخاليا المناعية
ِ
المعروفة باسم "الخاليا المتعادلة" إلى الهجرة إلى البيئة
المكروية للورم ،أ
المر الذي يزيد من اللتهاب والتليف في

البيئة المكروية لسرطان البنكرياس بطريقة تؤدي إلى ضعف
الستجابة للعالج الكيميائي وتَر ُاجع القدرة على التكهن بتطور
المرض .وفي الفئران البدينة ،اتضح احتواء البيئة المكروية
للورم على خاليا شحمية زائدة من حيث الحجم والعدد،
الورام أ
ويرجع ذلك جزئيا إلى مهاجمة أ
لالنسجة الشحمية
ًّ
البيضاء المجاورة .ولحظ الباحثون زيادة التليف في مناطق
الورم ،التي تزداد فيها الخاليا الشحمية ،أو الواقعة بالقرب
من أ
النسجة الشحمية .وتشير هذه النتائج إلى أن التليف سمة
أ
مميزة لالنسجة الشحمية في الفئران البدينة المصابة بسرطان
البنكرياس ،وأن تراكم بروتين الكولجين للنسيج خارج الخلية،
الذي يُ َع ّد أحد مكونات التليف ،في محيط الخاليا الدهنية هو
أحد السمات المميزة للسمنة .كما توصل إنسيو وزمالؤه إلى أن
تسلل الخاليا الشحمية إلى البيئة المكروية للورم يرتبط بسوء
التكهن بتطور المرض ،وضعف نتائج العالج لدى المرضى.
افترض الباحثون أن تراكم الخاليا الشحمية المرتبط

اﻟﻮرم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻤﻨﺔ
إﻧﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ  1ﺑﻴﺘﺎ

بالسمنة لدى أ
الشخاص المصابين بسرطان البنكرياس يزيد
من التليف ،ويع ّزز من تطور الورم ،ويعوق وصول العالج
الكيميائي وفعاليته .وعندما فحصوا النسبة المئوية أ
لالوعية
الدموية التي تعرضت للتروية في منطقة معينة من أ
الورام
لدى الفئران؛ وجدوا أنها قد انخفضت بشكل كبير في الفئران
البدينة .ولتحديد ما إذا كانت عرقلة التروية من خالل أ
الوعية
الدموية هي المسؤولة عن ضعف توصيل عوامل العالج
الكيميائين أم ل ،قام الباحثون بقياس امتصاص العالج
الكيميائي "فلورويوراسيل "-5لدى الفئران ،وتَ َب َّين أن السمنة
قد َخفَّضت من امتصاص الورم للدواء بشكل ملحوظ ،مقارنة
بالمتصاص في الحيوانات غير البدينة ،ومن ثم يقلل من
فعالية العالج الكيميائي (الشكل .)1
ومن المعتقَد أن التليف المزمن له دور كبير في تعزيز
نمو الورم ،وفي إضعاف وصول العقاقير .ومع ذلك تشير
الدراسات السابقة إلى أن تثبيط التليف المزمنّ ،إما عن طريق
المثبطة ،3أو الطفرات الجينية ،3,4قد نتجت عنه
المركبات ّ
زيادة في التثبيط المناعي ،وتسارع نمو الورم ،وانخفاض
فرص البقاء على قيد الحياة ،مما يشير إلى أن سدى الورم
يحد من نمو الورم.
قد ّ
وعلى النقيض ،يشير إنسيو وزمالؤه إلى أن تثبيط الممر
الرئيس المحفِّز للتليف لشارات مستقبل أ
النجيوتنسين AT1
إ
ِ
في الفئران أس َهم في تثبيط تطور الورم .ويقترح الباحثون أن
النتقال إلى نسيج الخاليا المتعادلة المرتبطة بالورم وإنتاج
ئيسين في تنظيم نمو
بروتين إنترلوكين  1بيتا يمثالن محركَين ر َ

اﻟﻮرم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﻨﺔ
اﻟﻀﺎم
اﻟﻨﺴﻴﺞ
ّ

ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮرم

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻨﺠﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺳﻴﺔ

وﻋﺎء دﻣﻮي

ﺧﻠﻴﺔ ﺷﺤﻤﻴﺔ

ﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻌﻼج
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

الشكل  | 1الخاليا الدهنية تعيد تشكيل البيئة المكروية حول أ
الورام .تحدث تروية أ
الورام عن
طريق أ
2
الوعية الدموية ،وهو ما يسمح لعقاقير العالج الكيميائي بالدخول .ويفيد إنسيو وآخرون بأنه
أ
مقيدا ،بسبب ضعف تروية الوعية الدموية للورم،
في حالة السمنة يكون الوصول إلى أورام البنكرياس ً
أيضا تزداد
مما يؤدي إلى ضعف استجابة الخاليا السرطانية لعقاقير العالج الكيميائي .وفي حالة السمنة ً
الخاليا النجمية البنكرياسية ،والخاليا المناعية ،مثل الخاليا المتعادلة ،وجزيئات بروتين إنترلوكين  1بيتا
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المرسلة لالإشارات ،وكذلك الخاليا الدهنية أ
الكبر (الخاليا الشحمية) .وتمارس البيئة المكروية الخلوية
ِ
أ
أ
الكثر كثافة في حالة السمنة المزيد من التوتر الميكانيكي على النسيج ،وقد تعوق تروية الوعية
الدموية .وينشأ هذا التوتر الميكانيكي بسبب تداخل إالشارات بين الخاليا الشحمية ،والخاليا المتعادلة،
والخاليا النجمية البنكرياسية ،والعناصر أ
الخرى في البيئة المكروية للنسيج .ويؤدي هذا التداخل إلى
الضام الليفي الزائد بجوار الورم.
زيادة الخاليا اللتهابية ،مثل الخاليا المتعادلة ،والنسيج
ّ
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أنـبـاء وآراء أبـحــاث

الورم في هذا السياق ،رغم أن التغيرات في التروية الوعائية ـ
أيضا .وحين
دورا محدو ًدا ً
نتيجة انخفاض ضغط الدم ـ لعبت ً
قام الباحثون باستنزاف الخاليا المتعادلة ،أو إيقاف نشاط
بروتين إنترلوكين  1بيتا باستخدام العالج أ
بالجسام المضادة؛
أُعيد تشكيل البيئة المكروية المثبطة للمناعة ،وانخفض تطور
مستقبل
سرطان البنكرياس .وحين يتم استهداف إشارات
ِ
أ
النجيوتنسين  AT1في الفئران ،قد تتأثر عمليات أخرى في
المستقبل ،من بينها تحول الخاليا الظهارية
مسار إشارات هذا
ِ
إلى خاليا اللُّحمة المتوسطة ،أو تمايز الخاليا الشحمية .ومن
الممكن أن تكون هذه العمليات مسؤولة عن انخفاض تطور
المصاحب للسمنة.
الورم
ِ
التليفية ،وحجم
الستجابة
بين
ربطوا
الباحثين
أن
ورغم
ُّ
الورم ،إل أنه من الصعب تقرير ما الذي يحدث ً
أول :الستجابة
أ
الحد من تطور الورم سيؤدي في
التليفية ،أم نمو الورم ،لن ّ
ُّ
النهاية إلى انخفاض تسلل الخاليا المناعية إلى البيئة المكروية
للورم ،وانخفاض نسبة التليف .وفي الحالتين ،فإن نتائج
هذه الدراسة وغيرها من الدراسات 3,4تع ِّزز من الحاجة إلى
إجراء تقييم إضافي لالإسهام الوظيفي للتليف في بدء سرطان
البنكرياس وتطوره ،لسيما لدى المرضى المصابين بالسمنة.
ويزداد في الوقت الراهن العتقاد بأن التغيرات الخلوية
الناتجة عن القوى الميكانيكية لها دور في إالصابة بأمراض
عديدة ،5فالستتباب في التوازن بين القوى الداخلية والخارجية
المؤثرة على الخاليا (حالة التوتر البدني المعروف باسم
الستتباب التوتري) يمكن أن ينظم موت الخاليا المبرمج،
وتكاثر الخاليا ،والتصاق الخاليا وهجرتها؛ في حين قد يؤدي
عدم التنظيم إلى زيادة احتمال التعرض لالإصابة بالسرطان.
وإضافة إلى ذلك ،فإن إالشارات البدنية القادمة من الضغط
المبذول بواسطة مكونات النسيج الصلب للبيئة المكروية
أ
اجعا في
مسببةً تر ً
للورم يمكن 6أن تضغط الوعية الدموية؛ ِّ
تروية الورم .
لقد أثبت إنسيو وزمالؤه أن العالج بواسطة عقار "لوسارتان"
ـ وهو أحد حاصرات مستقبل أ
النجيوتنسين  AT1ـ يمكن
ُ ِ
أن يقلل من التوتر الميكانيكي على الخاليا ،ويقلل من نمو
الورم في الفئران المصابة بسرطان البنكرياس .وثمة حاجة
إلى إجراء المزيد من أ
البحاث؛ لدراسة نوع التحول في نسخ
الحمض النووي الناتج عن الستتباب التوتري في الوسط
الخلوي الكثيف للبيئة المكروية للورم في حالة السمنة .ربما
يوفر تثبيط القوى الميكانيكية المؤثرة على الخاليا في سرطان
البنكرياس دللت أخرى للعالج إالكلينيكي المستقبلي .وقد
طبيعيا ،عن طريق
يبدو َج ْعل النسيج خارج الخلية للورم
ًّ
تقليل تَ َي ُّبس النسيج أكثر فعالية وأمانًا من محاولة التخلص
الس َد ِويّة مباشرة.
من المكونات َّ
وتمثل العالقة بين الخاليا الدهنية ،وتنظيم الخاليا
الجذعية قضية أساسية أخرى .وتستجيب الخاليا الشحمية
البيضاء الناضجة ـ مستودعات الدهون التي تتحكم في
أيض الطاقة ـ لالإشارات الغذائية والهرمونية ،من خالل إفراز
بروتينات باعثة لالإشارات .وتشير الدراسات إلى أن الدهن
البيض له دور في إعادة بناء أ
الشحمي أ
النسجة وتنظيم الخاليا
الجذعية ،مما يضع الخاليا الدهنية في قلب عديد من جوانب
تطور السرطان .7وتسهم الخاليا الجذعية المتعلقة باللُّحمة
الس َد ِويّة بشكل كبير في توليد
المتوسطة أو الخاليا الجذعية َّ
الخاليا الشحمية .كما يمثل التوتر الميكانيكي أحد محفزات
توسع بعض مجموعات الخاليا الجذعية.8
سيكون من المثير لالهتمام تحديد منشأ الخاليا الشحمية
في البنكرياس ،ومصيرها ،والنمط الظاهري لها (ما إذا كانت
تكون دهونًا بيضاء ،أم بُ ِّن َّية ،وكذلك نوع المركب الذي
الخاليا ِّ
ومن بين الموضوعات أ
الخرى الجديرة بالبحث :دراسة
تفرزه).
إسهام إالشارات المستمدة من الخاليا الشحمية ،التي تُط َِّوع
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وربما تستقطب تمايز الخاليا المناعية ،ووظيفة اختراق الخاليا
الشحمية خالل تكون الورم ،ودور قصور أيض الطاقة في
حالت السمنة.
تفسيرا خلويًّا
م
تقد
وزمالؤه
إنسيو
اها
ر
أج
التي
إن الدراسة
ِّ
ً
منطقيا؛ لزيادة تفاعل الخاليا الشحمية مع خاليا البيئة
وجزيئيا
ًّ
ًّ
المكروية للورم المحفزة لاللتهاب ،والمحفزة للتليف ،التي
تعمل بدورها على تسريع تطور المرض ،وإعاقة العالج ،لكن
يبقى السؤال :هل الستهداف النظامي للخاليا المتعادلة ،أو
الخاليا النجمية البنكرياسية ،أو الخاليا الشحمية المرتبطة
التسبب في أضرار جانبية لوظائف
ممكن بدون
بالورم
ٌ
قد تشكِّل هذه ُّ أ
كبيرا في نقل هذه
ا
ي
تحد
ار
ر
ض
ال
المضيف؟
ً ً
النتائج مباشرة بنجاح ،من السياق النظري إلى التجارب
إالكلينيكية .ولن يتسنى لنا معرفة ما إذا كان استهداف بروتين
فرصا للتدخل
إنترلوكين  1بيتا ،أو الخاليا المتعادلة قد يوفر ً
العالجي الناجح ،أم ل ،سوى بمرور الزمن .وفي غضون ذلك
يظل أفضل نهج وقائي هو تناول طعام صحي ،وممارسة
التمرينات الرياضية■ .
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تحفيز كيميائي

الموقع النشط المرا ِوغ..
في دائرة الضوء
من شأن التعرف على الموقع النشط الخاص بالعامل الحفاز الذي يحتوي على الحديد أن يُ ْح ِيي
آ
المال في تصميم عوامل حفازة عملية ،يمكن استخدامها في درجة حرارة الغرفة؛ لتحويل الميثان إلى
للم ْركَبات.
الميثانول ،الذي قد يُستخدم كوقود َ
جاي إيه.البينجر

مؤخرا ،وصف شنايدر وزمالؤه 1كيف تغلبوا
في بحث نشروه
ً
على اثنين من أصعب التحديات في مجال التحفيز الكيميائي
النزيمات المحتوية
باستخدام طرق أكثر شيو ًعا في دراسة إ
على المعادن .يكمن التحدي أ
الول في كيفية تحديد الموقع
النشط الخاص بالعامل الحفاز غير المتجانس ـ وهو مادة
صلبة تستطيع أن تسرع التفاعالت بين أ
النواع الكيميائية
في الطور الغازي ،أو الحالة السائلة ـ من بين مجموعة من
المواقع المحتملة،وتحديد بنيته .أما التحدي الثاني أ
الكثر
تحديدا ،فيتمثل في كيفية تصميم عملية فعالة وانتقائية
ً
لتحويل الميثان ـ المكون أ
الساسي في الغاز الطبيعي ـ إلى
منتج ذي قيمة أكبر .يجمع النهج الذي يقترحه المؤلفون
منت ًجا صورة
بين تقنيات طيفية قوية ،والنمذجة الحاسوبية ،أ ِ
الرجح ـ عن
مفصلة للموقع التحفيزي المسؤول ـ على
تنشيط الميثان؛ ليتسنى له التفاعل في درجة حرارة الغرفة.
هناك اهتمام كبير بتحويل الميثان إلى أنواع أخرى من
الوقود السائل ذات فائدة أكبر ،كالميثانول ً
مثال ،إل أنه من
المعروف عن الميثان أنه ل يتفاعل بسهولة ،ومعظم عمليات
تحوله إلى مواد أخرى تحتاج إلى ظروف معينة ،كدرجات
الحرارة العالية ً
مثال ،التي تكون غير مرغوب فيها إلنتاج
المن َتج المطلوب بشكل انتقائي .ويبرز أحد الستثناءات
ستخدم أنوا ٌع من البكتيريا
النادرة في الكائنات المجهرية ،إذ تَ ِ
الميثان كمصدر للكربون والطاقة ،عن طريق تحويله ً
أول
َ
إلى الميثانول ،باستخدام إنزيمات تُعرف باسم أحادي
أكسيجينيز الميثان (.)MMOs
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

في عام  ،1997ك ََشف بحث علمي عن هيكل يحتوي
على الحديد ،يمكن إنتاجه في بعض أنواع الزيوليت 2من
أجل تحويل الميثان إلى الميثانول ،حتى في درجة حرارة
الغرفة (الشكل  .)1والزيوليت هو مادة بلورية تحتوي
على صفوف منتظمة من المسامات التي يمكنها استضافة
المواقع النشطة للعوامل الحفازة .وأحد الجوانب المثيرة
لالهتمام في هذا الكتشاف هو أن أ
النواع القابلة للذوبان
أ
من إنزيم  MMOمبنية على الحديد هي الخرى ،كما أنها
تحتوي على مراكز ثنائية المعدن من أكسيد الحديدوز
( )Fe2O2في مواقعها النشطة.3
وباستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الطيفية ،أشارت
عدة مجموعات بحثية 5،4إلى أن أنواع الحديد الموجودة في
نظام الزيوليت هذا تحتوي على هيكل مماثل ثنائي المعدن،
يعرف بمركز ( ،α-Fe)IIإل أن مثل هذه الدراسات يصيبها
بعض التعقيد ،بسبب الطبيعة غير المتجانسة للعوامل
الحفازة غير المتجانسة؛ إذ يصعب تحديد ما إذا كان ملمح
طيفي محدد يشير إلى الموقع النشط الفعلي ،أم ل ،وليس
نتاجا غير واضح المعالم
انعكاسا لموقع "متفرج" خامل ،أو ً
ً
لمتوسط الموقعين .استطاع شنايدر وزمالؤه أن يقترحوا
ً
جدا لمركز ( ،α-Fe)IIمن خالل تفسيرهم
هيكال مختلفًا ًّ
للنتائج باستخدام مجموعة من أ
الساليب.
وكخطوة أولى ،قام المؤلفون بمراقبة التغيرات في الطيف
الضوئي للزيوليت المحتوي على الحديد أثناء تمرير المادة
المنتج للميثانول .وقد َسمح
عبر المراحل العديدة للتفاعل ِ
لهم ذلك بربط قمم طيفية محددة بالحالت التفاعلية لنوع
الحديد ( ،α-Fe)IIوللنوع الوسيط ،α-Oالذي يتكون أثناء
الطبعة العربية |
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الشكل  | 1تحويل الميثان إلى الميثانول في درجة حرارة الغرفة .هيكل يحتوي على الحديد ،2يُدعى ( ،α-Fe)IIيقوم بتحويل
الميثان ( )CH4إلى الميثانول ( ،)CH3OHويمكن إنتاجه في مادة بلورية ذات مسام دقيقة تُسمى الزيوليت .تؤدي معالجة (α-Fe)II
بأكسيد النيتروز ( )N Oعند  250درجة مئوية إلى إنتاج  ،α-Oالذي يحتوي على نوع من أ
الكسجين عالي التفاعل (الذرة الحمراء،
2
التية في أ
آ
الصل من أكسيد النيتروز) يستطيع بسهولة أن يزيل ذرة هيدروجين من الميثان عند  25درجة مئوية .ويترابط جذر
أ
.
الميثيل الناتج (  )CH3مع الكسجين؛ لينتج نو ًعا مرتبطًا من الميثانول ،يمكن استخالصه بعد ذلك من الزيوليت باستخدام الماء.
1
ذرة الحديد الموجودة في ( α-Fe)IIهي جزء من شكل هندسي مربع مستوي في حلقة من الذرات في
يذكر شنايدر وزمالؤه أن ّ
أ
الزيوليت؛ وتظهر تلك الذرات حول ذرة الحديد في ( ،α-Fe)IIلكنها ل تظهر في ِالب َنى الخرى التي تحتوي على الحديد .و Feهو
رمز الحديد ،و Siهو رمز السيليكون ،بينما  Alهو رمز أ
اللومنيوم.

التفاعل ،ومن ثم تمكنوا من التعرف على المالمح المقابلة
في الطيف الذي حصلوا عليه من خالل قياس ازدواج اللون
الدائري المغناطيسي ( ،)MCDوهو قياس عالي الحساسية
واللكترونية لمراكز المعادن النتقالية ،مثل
للبنية الجزيئية إ
الحديد .وبمقارنة المؤشرات التي تم تحديدها بواسطة
قياس  MCDـ ومدى اعتمادها على درجة الحرارة ،وقوة
المجال المغناطيسي ـ مع تلك الخاصة بالمركبات النموذجية
التي تمت دراسة بنيتها بصورة دقيقة ،خلص المؤلفون إلى أن
البنية أ
ترجيحا لنوع الحديد ( α-Fe)IIتحتوي على مركز
الكثر
ً
جدا ،له شكل مربع مستوي
حديدي أحادي المعدن ،نادر ًّ
(الشكل  .)1أما  ،α-Oفهو شكل هرمي رباعي القاعدة من
المركب Fe)IV(=O؛ ينتج عن ارتباط ذرة أكسجين بقمة الهيكل
ذي الشكل المربع المستوي.
من خالل مطيافية "موسباور"  Mössbauerـ وهي تقنية
أخرى ،تُستخدم عادة في مجال الكيمياء غير العضوية
الحيوية؛ للتعرف على مراكز الحديد ـ وإلى جانب النتائج
الحاسوبية ،تم تدعيم ما توصل إليه شنايدر وزمالؤه .وكما
حدث في الدراسة السابقة ،4نتج عن مطيافية "موسباور"
عند استخدامها على مركبات الزيوليت المحتوية على الحديد
تَراكُب عدد من إالشارات؛ ما قد يشكل مشكلة ،إذ قد يصعب
الشارات المختلفة ،وأنواع
إيجاد أساس منطقي للربط بين إ
معدنية محددة .ولحسن الحظ ،تمكَّن شنايدر وزمالؤه من
الكبر ،وتركيز أ
الربط بين شدة الشارات أ
النواع النشطة
إ
نسبيا بصورة دقيقة؛ كما يتضح من كمية المن َتج الذي تم
ًّ
مزيدا من الثقة
الحصول عليه بنهاية التفاعل .ويمنحنا ذلك ً
بأن المؤلفين قد حددوا ِالب َنى الكيميائية للمراكز النشطة
بشكل صحيح ،كما يساعد في إظهار قدرة هذا النهج
المطيافي متعدد أ
الوجه في التعرف على العوامل الحفازة
غير المتجانسة.

من المنطقي أن ترتبط الفعالية غير المعتادة لهذا النوع (التي
تظهر في كسر الروابط ما بين ذرتي الكربون والهيدروجين في
الميثان عند درجات الحرارة المنخفضة) بهيكل غير عادي (إذ
وجد مراكز ( Fe)IIفي شكل مربع مستوي .ويرى
من النادر أن تُ َ
المؤلفون أن هذه البنية تفرضها بيئة الزيوليت الصلبة ،بما
يشبه الطريقة التي تجبر بها البروتينات المواقع النشطة في
إالنزيمات المحتوية على معادن على اتخاذ أشكال هندسية
6
تماما عن نظيرتها في
غير عادية  .كما أن اختالف هذه البنية ً
مراكز الحديد في إنزيمات  ،MMOبرغم تشابه فعاليتهما ،أمر
مشجع؛ إذ يشير إلى أنه بمقدور أنواع متباينة من الحديد أن
تحل معضلةتحويل الميثان إلى الميثانول.
وبرغم ذلك ،ل يمكن النظر إلى منظومة الزيوليت
فعليا تحفِّز عملية تحويل الميثان؛
والحديد تلك على أنها ًّ
بل هي ل تُعتبر عامل حفّاز ً
أصال ..فالخطوات المختلفة في
تماما.ول
هذا التفاعل تتطلب كل واحدة منها ظروفًا مختلفةً ً
تكتمل دورة التفاعل ـ بما في ذلك إطالق المنتج من الزيوليت
تحول
ـ إل بإضافة خطوة إزالة ،ما يخفِّض من َّ
معدل عملية ُّ
الميثان إلى مستويات غير عملية.

إضافة إلى ما سبق ،وبرغم نجاح الزيوليت المحتوي على
الحديد في تنشيط الميثان وتفاعله ،إل أن هذه الخطوة
الحوال ـ الشرط أ
ليست ـ بأي حال من أ
الساسي إلتمام
أ
تحول الميثان ،ول هي بالخطوة الصعب .إن الجانب
عملية ُّ
الديناميكي الحراري والجانب الحركي لهذه التفاعالت
جدا أكسدة الميثان بصورة انتقائية،
يجعالن من الصعب ًّ
وتحويله إلى الميثانول ،من دون حدوث أكسدة إضافية
تحوله إلى ثاني أكسيد الكربون في نهاية المطاف .7في
ِّ
الزيوليت ،يحدث أ
المر بشكل انتقائي ،بسبب إحكام وثاق
الميثانول في المركز النشط ،وتثبيته ،ما يمنعه من التعرض
أ
الضافية في موقع آخر في الزيوليت ،إل أن ذلك
لالكسدة إ
الحد من معدل عمليات تحول الميثان؛
يتسبب ً
أيضا في ّ
جدا .كما أن تشغيل هذا
منخفضة
معدلت
ليبقى عند
ًّ
يعرض الميثانول لمزيد
سوف
ا
فعلي
الحفاز
بالشكل
النظام
ًّ
ِّ
الكسدة ،أ
من أ
غالبا على النتقائية
يقضي
سوف
الذي
مر
ال
ً
أ
8
في المر ،كما ظهر حين اس ُتخدم الزيوليت عند درجات
توصل
حرارة مرتفعة (تفوق  200درجة مئوية) ،لكن يظل ما َّ
يقدم معلومات مهمة قد تساعد في
إليه شنايدر وزمالؤه ِّ
تصميم عوامل حفازة لعملية تحويل الميثان إلى الميثانول؛
جدا■ .
وهي عملية مرغوبة ًّ
جاي إيه .لبينجر يعمل ف ي� معهد بيكمان ،معهد كاليفورنيا
للتكنولوجيا ،باسادينا ،كاليفورنيا  ،91125الوليات
المتحدة أ
المريكية.
اللكترونيjal@caltech.edu :
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فيزياء المواد المكثفة

اإللكترونات فائقة
التوصيل المفقودة

الشابة" ذات درجات الحرارة المرتفعة ،التي
جيدا
الموصالت الفائقة "زائدة إ
وينبغي علينا أن ننتبه إلى أن النظام قيد الدراسة مناسب كان من المعتقَد أننا نفهم ً
ِّ
تحديدا ،دون غيره؛ وذلك لديها كثافة عالية من حامالت الشحنة ،لكن ثمة تجربة جديدة تتحدى ما نعرفه عن الفيزياء الكمية في
للنهج الذي استخدمه المؤلفون
ً
النشط على جزء كبير من مثل هذه أ
لسبيينً :
النظمة.
أول ،يحتوي الموقع

إجمالي كمية أنواع الحديد الموجودة في الزيوليت ،بنسبة
وثانيا ،يمكن إجراء كل خطوة من
تقارب  ،%80أو أكثرً .
إن ًّكال منها يحدث تحت
إذ
حده،
خطوات التفاعل على
ّ
ظروف مختلفة ،أ
المر الذي يسمح بالربط ما بين هذه
الخطوات والتغيرات المطيافية التي تنتج عنها .وأحد هذين
المرين ـ أو كالهما ـ ل ينطبق ـ على أ
أ
الرجح ـ على باقي أنظمة
التحفيز غير المتجانس المثيرة لالهتمام.
إن هيكل ( α-Fe)IIالمقترح يرضي علماء الكيمياء ،إذ إنه
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يان زانن

معا؛ وسترى
ضع عد ًدا
كبيرا من الجسيمات الكمية المتفاعلة ً
أشياء غريبة ًتحدث .ومن أبرز أ
المثلة على ذلك التوصيل
الفائق ،1الذي تنعدم فيه المقاومة الكهربائية لبعض المواد
عندما تُ َّبرد إلى أقل من درجة الحرارة الحرجة ( .)Tc.كانت أول
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

تلك المواد التي تم اكتشافها فائقة التوصيل فقط عند درجات
الحرارة المنخفضة (حيث تكون درجة الحرارة الحرجة بضع
درجات كلفنية) ،ويمكن تفسير سلوكها بنظرية باردين-كوبر-
ً
شريفر ( .2)BCSوكان التوصيل الفائق يُعتبر ً
مكتمال
فصال
لموصالت
ومنتهيا حتى الكتشاف المدهش في عام ِّ 1986
ً
أكسيد النحاس فائقة التوصيل عند درجات حرارة مرتفعة،3
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

1.2
0.12

1.0
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﺋﻊ اﻟﻔﺎﺋﻖ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﺋﻊ اﻟﻔﺎﺋﻖ

(حيث تصل درجة الحرارة الحرجة إلى  160كلفن) التي ل يمكن
وصف خصائصها بنظرية باردين-كوبر-شريفر .4ومع ذلك ،كان
من المعتقد أن زيادة إشابة هذه الموصالت الفائقة ـ وهو ما
من شأنه زيادة كثافة حامالت الشحنة زيادة كبيرة ،وبالتالي
تخفض درجة الحرارة الحرجة لتلك المواد ـ سيجعلها في
توافق مع النظرية .4يوضح بوزوفيتش وآخرون 5في بحث نُشر
تعرض لزيادة
في دورية  Natureأنه حتى هذا النظام الذي َّ
إالشابة غريب ومخالف للقاعدة ،وهو اكتشاف له آثار على
فهمنا أ
الساسي للتوصيل الفائق.
ْ
في علم إالحصاء الك َِّمي ،يمكن لجسيمات تُسمى بوزونات
أن توجد في الحالة الكمية نفسها ،في حين أن جسيمات
الفرميون يجب أن تشغل حالت مختلفة ،وهو تقييد يُسمى
بمبدأ استبعاد باولي .وإذا شغل العديد من البوزونات أدنى
حالة طاقة للنظام (وهي حالة تعرف باسم تكاثف بوز)؛ يحدث
تضخيم للسلوك الكمي المجهري إلى المقياس العياني الذي
يُرى بالعين المجردة ،والنتيجة هي التوصيل الفائق.
تشرح نظرية باردين-كوبر-شريفر كيف يمكن لالإلكترونات
أن تشكل تكاثف بوز ،على الرغم من أنها فرميوناتّ .إن الحالة
الطبيعية للفرميونات هي غاز فيرمي ،حيث أ
تمال الجسيمات
أدنى مستويات الطاقة في النظام ،وفقًا لمبدأ استبعاد باولي.
والحد الفاصل بين مستويات الطاقة المشغولة والشاغرة
يُعرف بسطح فيرمي .وحسب نظرية باردين-كوبر-شريفر ،عند
إدخال تفاعل جذبي صغير بين إاللكترونات في نظام ما ،فإن
أ
معا؛ لتشكيل ما
إاللكترونات القرب إلى سطح فيرمي ترتبط ً
1,2
ونظرا إلى أن أزواج كوبر هذه بوزونات
يُسمى بأزواج كوبر ً .
بفاعلية ،فإنها تشكل تكاثف بوز.
قد يتوقع المرء أن الجزء الصغير من إاللكترونات الذي
يشكل أزواج كوبر هو الذي يسهم فحسب في التوصيل
الفائق ،ولكن في الواقع جميع إاللكترونات في غاز فيرمي
تشارك في هذه العملية .وبالتالي ،فإن كثافة إاللكترونات
تقريبا مجموع
فائقة التوصيل (كثافة المائع الفائق) تساوي ً
تجريبيا في
كثافة إاللكترونات ،وهو التنبؤ الذي تم تأكيده
ًّ
العديد من
الموصالت الفائقة "التقليدية".1
ِّ
وضوحا ومباشر ًة في حالة موصالت أكسيد
أقل
الوضع
ّإن
أ ً
اللكترونات في هذه أ
النظمة تتفاعل
النحاس الفائقة ،لن إ
بقوة4؛ حيث تتصرف إاللكترونات مثل سيارات على طريق
سريع ،6مشكِّلةً
ازدحاما مروريًّا (ما يعرف بـ"عازل موت")7
ً
عندما تكون الكثافة عالية .وتعادل إشابة النظام تقليل
كثافة السيارات على الطريق السريع؛ مما يؤدي إلى ظهور
نوع من الحركة المتقطعة .والنتيجة هي زيادة درجة الحرارة
الشابة ،لتصل الى أقصى درجة عند مستوى
الحرجة مع إ
بالشابة المثلى.
يُعرف إ
في ال ُّنظُم زائدة إالشابة (عندما تزداد إالشابة إلى ما بعد
(اللكترونات)
الشابة المثلى) ،نجد أن السيارات إ
مستوى إ
تتحرك بحرية أكبر ،ول تتفاعل بقوة؛ مما يؤدي إلى انخفاض
درجة الحرارة الحرجة .وفي هذا النظام ضعيف التفاعل ،قد
يتوقع المرء أن يصبح النظام متوافقًا مع نظرية باردين-كوبر-
شريفر .4ويبدو أن هذا الفتراض تَأَكَّد عندما لُوحظ مباشرة
ظهور سطح فيرمي خضع لعملية تكوين أزواج كوبر نموذجية
أ
8،9
ونظرا إلى
في مجموعة متنوعة من النظمة زائدة إالشابة ً .
أنه في نظرية باردين-كوبر-شريفر تتساوى كثافة المائع الفائق
تقريبا مع مجموع كثافة إاللكترونات ،فينبغي أن تكون كبيرة
ً
تقريبا عن ٍّكل من إالشابة ،ودرجة الحرارة الحرجة.
ومستقلة ً
يقدم بوزوفيتش وزمالؤه أول قياسات موثوق فيها لكثافة
نظام زائد إالشابة .وقد استغرق الحصول
المائع الفائق في ٍ
ً
نظرا إلى صعوبة تحضير هذه
،
طويال
ا
ت
على تلك القياسات وق ً
ً
المادة ،حيث إن أكاسيد النحاس زائدة إالشابة غير مستقرة
ولكن في إنجاز مثير لالإعجاب في هندسة المواد،
كيميائياْ ،
ًّ

ب 0.15
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الشكل  | 1التوصيل الفائق المدهش .قام بوزوفيتش وآخرون 5بقياس الخصائص أ
الساسية لموصالت أكسيد النحاس الفائقة
الشابة ذات درجة الحرارة المرتفعة( .أ) وقد نجحوا من خالل القياسات التي أجروها في تقدير كثافة المائع الفائق ،حيث
زائدة إ
(اللون أ
المشاركة في التوصيل الفائق في كل وحدة خلية؛ ووحدة الخلية هي أصغر بنية تتكرر بشكل
لكترونات
ال
عدد
يمثل
حمر،
ال
إ
ِ
الشابة (مقياس لكثافة حامالت الشحنة) .وقد لحظوا إلكترونات فائقة التوصيل أقل بكثير مما
دوري في البلورة) كدالّة على نسبة إ
كان متوقَّعا ،وفقًا لنظرية باردين-كوبر-شريفر (اللون أ
الخضر)( .ب) تُعرض البيانات هنا في صورة مخطَّط لكثافة المائع الفائق
ً
في مقابل درجة الحرارة الحرجة (درجة الحرارة التي يمكن للمادة ـ دونها ـ أن تتصرف كموصل فائق) .وتتناسب كثافة المائع الفائق
توصل إليها الباحثون مع نظرية باردين-كوبر-
طرديًّا مع درجة الحرارة الحرجة ،على نطاق إشابة واسع .ول تتفق النتائج المهمة التي َّ
شريفر القياسية ،وتتطلب تفسيرات جديدة.

تمكَّن الباحثون من تحضير عينات شبه مثالية باستخدام
تقنيات متطورة.
وعن طريق قياس كثافة المائع الفائق ،كدالّة على
عملية إالشابة ،وجد الباحثون أن هناك عد ًدا أقل بكثير من
اللكترونات فائقة التوصيل مما هو متوقع ،وفقًا لنظرية
إ
باردين-كوبر-شريفر (الشكل 1أ) ،حيث تبدو غالبية هذه
أيضا قانون قياس
إاللكترونات مفقودة .ق ََّدم هؤلء الباحثون ً
بسيط (دعنا نُط ِْلق عليه "قانون قياس بوزوفيتش") :تتناسب
كثافة المائع الفائق طرديًّا مع درجة الحرارة الحرجة على كامل
نطاق الشابة الزائدة (الشكل 1ب) .ونظرا إلى أ
الدلة التجريبية
إ
ً
التي تشير إلى أن نظرية باردين-كوبر-شريفر تنطبق على هذا
النظام ،8،9فإن النتائج تُظ ِْهر مفارقة ،حيث إن قانون قياس
بوزوفيتش ل يتوافق في أ
الساس مع تنبؤات نظرية باردين-
كوبر-شريفر ،ومن ثم فإنه غير متوقَّع على إالطالق.
يمكن أن تُ َح ّل هذه المفارقة جز ًّئيا من خالل ثغرة نظرية؛
حيث تصف نظرية ليجت 10الشروط التي يجب توافرها ،حتى
تتساوى كثافة المائع الفائق في نظام ما مع مجموع كثافة
إاللكترونات .أحد هذه الشروط هو أنه يجب أن يكون النظام
انتقاليا ،أي أنه على المستوى الذري يجب أن يكون النظام
ثاب ًتا
ًّ
هو نفسه في كل نقطة في الفضاء.
الموصالت الفائقة ،ل يحدث الثبات النتقالي على
في
ِّ
المستوى الذري ،ألن نظام إاللكترونات موجود في شبكة
دورية تتكون من ذرات ،ولكن في الموصالت الفائقة التقليدية
تدفع الفيزياء الكمية النشاط إاللكتروني منخفض الطاقة إلى
أن يتصرف كما لو كانت الشبكة غير موجودة؛ وبالتالي يتحقق
الثبات النتقالي في صورة تماثل عرضي (تماثل يُرى فقط على
نطاقات واسعة) ،مما يعني أن موصالت نظرية باردين-كوبر-
شريفر الفائقة يجب أن تطيع نظرية "ليجت".
وعلى أي حال ،في حالة موصالت أكسيد النحاس الفائقة
ذات درجات الحرارة المرتفعة ،تشير نتائج بوزوفيتش وزمالئه
إلى أن نظام إاللكترونات ككل يظل يتفاعل بقوة ،حتى في
النظام الذي مر بعملية زيادة إالشابة .ورغم أن مثل هذه
أ
تماما ،فهناك أدلة
النظمة قوية التفاعل ل تزال غير مفهومة ً
تجريبية تشير إلى أنه في النظم ضعيفة إالشابة ل تنطبق
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

نظرية "ليجت" على كثافة المائع الفائق ،11ألن إاللكترونات
تتأثر إلى حد كبير بوجود الشبكة ،وبالتالي فإن الموصالت
الفائقة ذات درجات الحرارة المرتفعة قد ل تسير وفق نظرية
أيضا.
"ليجت" في النظام زائد إالشابة ً
ّإن المفارقات مفيدة للغاية في العلم ،فالعالقة البسيطة
بين كثافة المائع الفائق ودرجة الحرارة الحرجة تشير إلى أنه ثمة
مبدأ أساسي ما ينطبق على موصالت أكسيد النحاس الفائقة
زائدة إالشابة .وقد لُوحظ قانون قياس مماثل 11في النظام
معا
ضعيف إالشابة ،وتم تفسيره من حيث ارتباط إاللكترونات ً
في أزواج في درجات حرارة مرتفعة ،وتشكيل تكاثف بوز عند
درجة الحرارة الحرجة ،ولكن هذا التفسير ل يمكن أن ينطبق
على النظم زائدة إالشابة ،بسبب وجود سطوح فيرمي .وفي
العمال التي صدرت عن أ
الواقع ،ل يوجد شيء في كل أ
البحاث
الكثيرة التي أُجريت على التوصيل الفائق يُ ِلقي الضوء على هذا
اللغز ،وقانون قياس بوزوفيتش يجبر الفيزيائيين على العودة
إلى البحث من جديد■ .
ن� ي ف
يان زانن يعمل ف� معهد لور ت ف
للف�ياء النظرية ف ي� جامعة
ي
ليدن RA 2300 ،ليدن ،هولندا.
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ارتباط  SAR11بنقص
أكسجين المحيطات
نصف
تشكّل بكتيريا " SAR11كالد" َ
مجموع الخاليا الميكروبية في المحيطات
الغنية أ
بالكسجين .كما تنتشر في
ّ
أ
أ
المناطق ذات القدر الدنى من الكسجين
" ،"OMZsحيث يصير أ
الكسجين ّ
أقل
من ْأن يمكن ك َْشفه .وتلعب الميكروبات
أدوارا حيوية في تحويل
غير الهوائية ً
النيتروجين المتاح حيويًّا إلى غاز
الحظ بَعد في بكتيريا
النيتروجين .ولم تُ َ
أيض غير هوائي ،وما
 SAR11أي عملية ٍ
تزال مجهولة كيفية إسهام هذه البكتيريا
البيوجيوكيميائي للمناطق
في التدوير
أ ّ
ذات القدر أ
الكسجين .كشف
الدنى من
الجينومي لخاليا منفردة من
التحليل
ّ
ذات الحد أ
الدنى من
أكبر المناطق
أ
ساللت جينية
الكسجين في العالم
ٍ
متكيفة
مميزة من بكتيريا ّ ،SAR11
غير ّ
على العيش بدون أكسجين ،من ضمنها
جينات إلنزيمات مختزلة النيترات
تجريبيا
التنفسية ( .)Narوأكّد الباحثون
ًّ
تشفير جينات  SAR11 narلبروتينات
تحفِّز الخطوة أ
الولى من نزع النيتروجين،
المنتجة للنيتريت ،وشكّلت حوالي %40
ِ
من عمليات نسخ  ،OMZ narمع وصول
النسخ إلى أعلى مستوى في المنطقة
الخالية من أ
الكسجين ،ذات أعلى نشاط
لختزال النترات .تربط هذه النتائج
بين بكتيريا  ،SAR11ومسارات فقدان
المحيطي ،مما يعيد تعريف
النيتروجين
ّ
للمجموعة العضوية أ
الكثر
البيئة الخاصة
انتشارا على كوكب أ
الرض.
ً
D Tsementzi et al
doi: 10.1038/nature19068
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تُعتبر الستفادة من فرق الضغط
أ
السموزي بين المياه العذبة ومياه البحر
وسيلة جذابة ومتجددة ونظيفة لتوليد
الطاقة ،وتُعرف باسم "الطاقة الزرقاء".
ويُطلق على ظاهرة حركية كهربية أخرى
مسمى "جهد التدفق" ،وهو ما يحدث
عندما يندفع "كهرل" ـ محلول كهربي
ـ خالل مسام ضيقة ،إما عن طريق
الضغط التدرجي ،أو الضغط أ
السموزي
ُّ
التدرجي .ولتنفيذ
الناتج من تركيز الملح ُّ
هذه العمليةِ ،من المتوقَّع أن تكون
أ
الغشية المصنوعة من المواد ثنائية
أ
أ
أ
البعاد هي الكثر كفاءة ،لن انتقال الماء
أ
عكسيا مع ُسمك
عبر الغشية يتدرج ًّ
الغشاء .ويستعرض الباحثون استخدام
يبدي َنم
طبقة واحدة من كبريتيد المو ِل ِ
( )MoS2نانوية المسام كمولِّدات طاقة
أسموزية نانوية ،وقد لحظوا وجود تيار
تدرج
إسموزي مستحث كبير ،نتج بفعل ُّ
الملح بكثافة طاقة تصل إلى مليون
واط لكل متر مربع ،وهو تيار يمكن أن
أساسا إلى ذلك الغشاء الرقيق
يُعزى ً
الموليبدي َنم .ويمكن
لكبريتيد
الذري
ِ
توفير متطلبات الطاقة المنخفضة
أ
لالجهزة النانوية إاللكترونية والبصرية
عن طريق مولدات طاقة نانوية مجاورة
تحصد الطاقة من البيئة المحلية ،منها ـ
على سبيل المثال ـ مجموعة من أسالك
أكسيد الزنك الكهروضغطية النانوية ،أو
يبدي َنم.
طبقة واحدة من كبريتيد المو ِل ِ
وقد استخدم الباحثون مول ًِّدا لكبريتيد
يبدي َنم نانوي المسام؛ لتشغيل
المو ِل ِ
نظاما نانويًّا
بذلك
ين
م
مقد
انزستور،
تر
ِّ ِ
ً
ذاتي التشغيل.
J Feng et al
doi: 10.1038/nature18593
فلك

تسخين الطبقات
العليا لمناخ المشتري
الجو العليا
تُق ََّدر درجات حرارة طبقات ّ
للكوكب العمالق عند خطوط العرض
المتوسطة وحتى المنخفضة بأنها أعلى
مما يمكن تفسيره بواسطة المحاكاة
الشمسي وحده.
المبنية على التسخين
ّ
ولم تتمكن دراسات النمذجة التي تركِّز
على المصادر إالضافية للتسخين من

ّ
حل هذا التناقض الكبير .كان المتوقَّع
من نقل الحرارة تجاه خط الستواء من
الحارة أن يرفع من
المناطق َّ
الش ِفق ّية ّ
درجة حرارة خطوط العرض المنخفضة،
الشفقية
إل أن النماذج أظهرت أن الطاقة
ّ
حبيسة عند خطوط العرض المرتفعة،
نتيجةً لـ "ق َُوى كوريوليس" ذات التأثير
على الكواكب سريعة الدوران .يمثل
التسخين الموجي المدفوع من أ
السفل
ّ
محتم ًال آخر إلحماء طبقات
مصدرا
الجو ًالعليا َ ،إل أن الحسابات أ
الولية
ّ
غير حاسمة في حالة المشتري ،بسبب
غالبا ـ إلى القيود المتعلقة
الفتقار ـ ً
يسجل
الموجة.
الت
عام
م
على
بالمالحظة
ُ ِ
ِّ
الجو العليا فوق
طبقات
أن
الباحثون
ّ
البقعة الحمراء العظيمة للمشتري ـ التي
الشمسي
هي أكبر عاصفة في النظام
ّ
ـ أعلى حرارة بمئات الدرجات المئوية
عتقد
أي مكان آخر على الكوكب .يَ ِ
من ّ
الباحثون أن هذه البقعة الساخنة يجري
أ
عملية
إحماؤها من السفل بواسطة ّ
المحو ،وهذا الكشف هو بالتالي دليل
قوي على القتران بين الطبقات العليا
ّ
لجو المشتري ،ربما
والطبقات السفلى ّ
الصوتية ،أو موجات
بسبب الموجات
ّ
الجذب المنبعثة ألعلى.
J O’Donoghue et al
doi: 10.1038/nature18940
علم األعصاب

تقسيم متعدد
األنماط لقشرة المخ
يتطلب َف ْهم قشرة المخ البشري
تقسيما ـ
مذهلة التعقيد خريطة ـ أو
ً
لمناطقها الفرعية أ
الساسية ،التي تُعرف
باسم "المناطق القشرية" .وقد كان
وضع خريطة مساحية دقيقة هدفًا
للعلوم العصبية ،ناهز عمره قرنًا
من الزمن .وباستخدام صور الرنين
المغناطيسي متعدد أ
النماط من مشروع
الكونيكتوم البشري (خريطة التشابكات
العصبية)  ،HCPوأسلوب تشريحي

عصبي موضوعي نصف آلي ،استطاع
الباحثون رسم حدود  180منطقة في
تغيرات
كل نصف كرة مخيةّ ،
تحدها ّ
حادة في البناء ،والوظيفة ،والتواصل،
والطبوغرافيا في مجموعة مؤشرات
مضبوطة بدقة لدى  210بالغين أصحاء.
كما وضعوا مواصفات  97منطقة
جديدة ،و 83منطقة سبقت إالشارة إليها
باستخدام الفحص المجهري التالي
للموت ،أو أساليب دراسية متخصصة
ولتاحة التحديد والتعيين
نوعية أخرى .إ
أ
الوتوماتيكي لهذه المناطق لدى
المشاركين الجدد في مشروع الكونيكتوم
البشري وفي الدراسات المستقبلية ،عمد
الباحثون إلى تدريب مص ِّنف تعلُّم آلي،
بحيث يتعرف على "البصمة" متعددة
أ
النماط لكل منطقة قشرية مخية .تمكَّن
تحري وجود %96.6
هذا المص ِّنف من ِّ
من المناطق القشرية لدى المشاركين
الجدد ،واستنسخ تقسيمات المجموعة،
وتمكَّن بشكل صحيح من تحديد مناطق
لدى أ
الفراد الذين لديهم تقسيمات غير
نمطية .إن التوفر المجاني للتقسيمات
والمص ِّنف ستمكِّن من تحسين الدقة
التشريحية العصبية بشكل كبير؛ من
أجل دراسات التنظيم البنيوي والوظيفي
للقشرة المخية البشرية وتنوعاتها عبر
أ
والتقدم
الفراد ،وفي حالت النمو،
ّ
في العمر ،والمرض.
M Glasser et al
doi: 10.1038/nature18933
الشكل أسفله | اتساق التفاصيل الح ّيزية
الدقيقة في مجموعة المؤشرات المستقلة.
خرائط المحتوى النسبي للميلين (نصف
الكرة المخية أ
اليسر) ،وخرائط التباين بيتا
في التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي
من طبقة تباين اللغة (نصف الكرة المخية
أ
مضخمة ومسطحة
اليمن) على مساحات َّ
(العمودان  ،2و .)4الصفان  ،1و 2هما
مجموعة المؤشرات المستقاة من مجموعتي
بيانات تقسيم  ،)210P( 210والتحقق من
 ،)210V( 210على التوالي .تشير السهام
البيضاء والسوداء إلى تنوع متسق في
ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﻤﺎﻳﻠﻴﻦ

ﻃﺒﻘﺔ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺮﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

210P

210V

0.75

0
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
الحسية
محتوى الميلين ضمن القشرة
ّ
الجسدية أ
الولية ذات الصلة بالتموضع
ّ
أ
الجسدي .يشير الشكل البيضاوي البيض
إلى مظاهر صغيرة قابلة لالستنساخ في
نصف الكرة المخية أ
اليمن في طبقة تباين
اللغة .والبيانات متوفرة في الرابط التالي:
.http://balsa.wustl
فيزياء كمية

بوابة فوتون-فوتون
في مرنان بصري
يمثل عدم تأثُّر تقاطُع فوتونين في
الفضاء وسيلةً مثالية لنقل دقيق
للمعلومات ،ولكنه يحظر التفاعل بين
الفوتونات ،لكن تُ َع ّد هذه الوسيلة
ضرورية من أجل عدد كبير من
التطبيقات في معالجة المعلومات الكمية
البصرية .وقد كان التحدي طويل أ
المد
هو تحقيق بوابة فوتون-فوتون محددة،
وهي عملية منطقية على الحالت الكمية
للفوتونات ،مسيطَر عليها بشكل متبادل.
جدا،
ويتطلب ذلك وجود تفاعل قوي ًّ
بحيث يمكن ألي من الفوتونين أن
يحول طور آ
الخر بمقدار  πزاوية نصف
ِّ
قطرية .في حالة استقطاب البتات
الكمية ،يرقى هذا إلى تقليب مشروط
لستقطاب أي من الفوتونين إلى حالة
متعامدة .وحتى آ
الن ،لم يتحقق ذلك،
إل في البوابات الحتمالية المعتمدة على
البصريات الخطية وكاشفات الفوتون،
ألنه "ل توجد مادة معروفة أو متوقعة
لها خصائص بصرية غير خطية قوية
بما فيه الكفاية؛ لتحقيق هذا النزياح
الطوري المشروط" .وفي الوقت نفسه،
فتح التقدم الهائل في تطوير نُظُم
الك َّم غير الخطية آفاقًا جديدة في
تجارب الفوتون -أ
الحادي ،حيث تتراوح
المنصات من مصائد ريدبيرج
أنظمة ّ
في مجموعات ذرية إلى الديناميكا
الكهربائية الكمية لذَ َّرة في تجويف .وقد
تم الوصول إلى تطبيقات مثل مفاتيح
فوتون أحادية ،وترانزستورات ،وبوابات
ثنائية-الفوتون ،وكاشفات فوتون غير
وموجهات الفوتون ،ومزيحات
إتالفيةِّ ،
أي منها
تملك
ل
ولكن
خطية،
ط َْور غير
ّ
مثاليا (بتات كمية بصرية
معلومات
ناقل
ًّ
في أنماط يمكن وصفها) .استخدم
الباحثون القتران القوي بين الضوء-
المادة ،الذي توفره ذ ََّرة واحدة في مرنان
بصري عالي الجودة؛ لتحقيق بروتوكول
دوان  -كيمبل لبوابة فوتون-فوتون كمية
ذات قالب ط َْور عام متحكَّم فيه (π
تحول طوري) .وقد حققوا دقة بوابة
ُّ
في متوسط ( )76.2 ± 3.6في المائة،
وأثبتوا على وجه التحديد القدرة على
تقليب استقطاب مشروطً ،
فضال عن
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توليد تشابك بين فوتونات المدخالت
المستقلة .بوابة الفوتون–الفوتون الكمية
هي عنصر شامل يعتمد على المنطق
الكمي ،وبالتالي يمكن أن تؤدي معظم
العمليات ثنائية-الفوتون الحالية .وقد
تسفر البروتوكولت التحديدية للمعالجة
البصرية للمعلومات الكمية عن تطبيقات
جديدة ،حيث تكون الفوتونات ضرورية،
خصوصا في التصالت الكمية لمسافات
ً
طويلة ،والحوسبة الكمية القياسية.
B Hacker et al
doi: 10.1038/nature18592

من نقاط القطع قد حدثت في التضاعف
بالنسان العاقل .باختصار،
الخاص إ
التغير
التضاعفي لموقع BOLA2
فإن ّ
ّ
في جذر ساللة إالنسان العاقل قبل
حوالي  282ألف سنة قد زاد في الوقت
نفسه من عدد نسخ جين مرتبط بتعادل
الحديد ،وجعلت جنسنا عرضةً
إلعادة التركيب المتكررة المرتبطة
بالصابة أ
بالمراض.
إ
X Nuttle et al
doi: 10.1038/nature19075

تطور

بزوغ أسرة جينية
لإلنسان العاقل
عاد ًة ما تَ َع َّرف العلماء على الفروق
تحدد الجوانب الفريدة
الجينية ،التي ِّ
ّ
البشري ،بواسطة التحليل
للتطور
ّ
قارن بين جينومات البشر ،وجينومات
ُ
الم ِ
الرئيسات قريبة الصلة بالبشر،
مؤخرا
وانضمت إلى تلك الجينومات ً
جينومات أشباه البشر القدماء ،لكن
ليست كل مناطق الجينوم قابلة لمثل
تلك الدراسة .يتسبب التباين المتكرر
لعدد النسخ ( )CNVعند الكروموسوم
 16p11.2في حوالي  %1من حالت
وتتوسط فيه مجموعة مركّبة من
ّ
التوحدّ ،
َعي ،نشأ العديد منها
ط
التضاعف ِ
الق ّ
البشري .يعيد
تطور الجنس
حدي ًثا خالل ّ
ّ
التطوري للموضع
التاريخ
الباحثون بناء
ّ
الجيني لفرد عائلة ( ،)BOLA2وتعريفه
ّ
كجين يتضاعف حصريًّا في إالنسان
العاقل .ق ََّدر الباحثون أن ِق ْس ًما يحتوي
على  95ألف زوج قاعدة يحوي BOLA2
قد تضاعف في كل المنطقة الحرجة قبل
حوالي  282ألف سنة ،وهو أحد أحدث
سلسلة أعادت
التغيرات الجينومية في
ٍ
بشكل هائل أثناء
بناء الموضع
الجيني ٍ
ّ
تطور القردة العلياَ .ح َمل جميع البشر
ـ الذين تمت دراستهم ـ نسخة واحدة
تقريبا
من التضاعف أو أكثر ،استقرت ً
وقت مبكر في ساللة إالنسان ،وهو
في ٍ
نمط ل يُ َّرجح أنه قد نشأ بهذه السرعة
في غياب النتخاب (.)P < 0.0097
يكشف الباحثون عن أن تضا ُعف BOLA2
إطاري
قد أ َّدى إلى نسخ التحام داخل
ّ
بالنسان ،وأن تباين عدد
خاص إ
جديد ّ
نسخ 2
بكل من التعبير
تبط
ر
ي
BOLA
ٍ
عن حمض الريبونيوكليك = RNA )r
 ،)0.36ومستوى البروتين (،)r = 0.65
وقد حدث أكبر اختالف في التعبير
بين إالنسان والشمبانزي في الخاليا
الجذعية المشتقة اختباريًّا .أظهر تحليل
مريضا يحملون إعادة ترتيب
ً 152
للكروموسوم  16p11.2أن أكثر من %96
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علم األورام

الديناميات النَّ
سيلية
ّ
الم ْح ِد َثة لألورام
ُ
ل تزال التغيرات في ديناميات الخلية
الم َس ْر ِطن ـ الذي يؤدي
بعد تطفّرها أ ُ
الورام ـ غير معروفة حتى
تطور
إلى ّ
يومنا هذا .وباستخدام بشرة الجلد
كنموذج ،ق ََّيم الباحثون أثر التأشير
تجمعات
الم َس ْر ِطن في ّ
القنفذي ُ
ّ
الخاليا المتمايزة ،وفي قدرتها على
التسبب في سرطان الخاليا القاعدية،
الذي هو أكثر أنواع السرطان شيو ًعا
في البشر .وجد الباحثون أن الخاليا
الجذعية فقط ـ ل الخاليا السالفة ـ
تبدأ تكوين الورم بنا ًء على التأشير
المسبب للسرطان .كان هذا
القنفذي
ِّ
الختالف بسبب التنظيم الهرمي
الجذعية التي
لنمو الورم في الخاليا
ّ
الو َرمي ،الذي يتميز
يستهدفها الجين َ
تناظرة ،وبازدياد
الم
بزيادة النقسامات ُ ِ
المعتمدة على بروتين p53
المقاومة
َ
ِ
لموت الخاليا الفسيولوجي؛ مما يؤدي
إلى التوسع النسيلي السريع؛ والتحول
وكشف البحث عن
غازيَةَ .
إلى أورام ِ
أن قدرة الخاليا التي يستهدفها الجين
الم َس ْر ِطن على التسبب في تكوين
ُ
الورم ل تعتمد فقط على بقائها
أ
أيضا على
وتوسعها طويل المد ،وإنما ً
ُّ
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النسيلية الخاصة بالخلية
الديناميات أ ّ
الصلية.
السرطانية
A Sánchez-Danés et al
doi: 10.1038/nature19069
علم األعصاب

نموذج نمو عصبي
لـ"متالزمة ويليامز"
متالزمة ويليامز Williams syndrome
هي اضطراب وراثي المنشأ ،يصيب
ويتميز المصاب به
النمو العصبي؛
ّ
بقدرة استثنائية مفرطة على التفاعل
الجتماعي ،وبمجموعة من القدرات
المقيدة والمنقوصة.
اللغوية إ
والدراكية َّ
ويفتقر أغلب المصابين بهذه المتالزمة
إلى المجموعة نفسها من الجينات،
التي تحمل نقاط َقطْع في الرابطة
الكروموسومية  .7q11.23ول يزال
معينة في التبادلت
إسهام جينات ّ
التشريحية العصبية والوظيفية ـ
التي تؤدي إلى أمراض سلوكية في
درس
بشكل كبيرَ .
البشر ـ غير معروف ٍ
الباحثون الخاليا العصبية السالفة،
والخاليا العصبية القشرية المشتقة
من مرضى متالزمة ويليامز ،التي عاد ًة
تطور الخاليا الجذعية المحفزة
ما ِّ
متعددة القدرات .وقد تبين أن الخاليا
العصبية السالفة في مرضى "متالزمة
ويليامز" تحتاج إلى ضعف الزمن في
حالتي التكاثر ،والموت الخلوي ،مقارنةً
بالخاليا العصبية السالفة طبيعية
النمو .وبمساعدة فرد مصاب بنوع شاذ
ّ
حدد الباحثون
من "متالزمة ويليامز"َّ ،
مرش ًحا أن يكون السبب
واحدا َّ
جي ًنا ً
الصابة ،وهو  .FZD9في المرحلة
في إ
تميزت الخاليا العصبية
العصبية،
ّ
القشرية في الطبقة  V/VIوالمشتقّة من
مرضى "متالزمة ويليامز" بامتالكها زوائد
عصبية أطول ،وعددا أكبر من أ
الشواك
ً
والتشابكات العصبية ،وتذبذبات شاذة
ً
شبكيا ُم َع َّد ًل .وقد
للكالسيوم،
واتصال ًّ
التغيرات المورفومتريّة
صحة
تأكّدت
ّ
التي لوحظت في الخاليا العصبية
المأخوذة من مرضى "متالزمة ويليامز"،
بعد اصطباغ جهاز "جولجي" في
الخاليا العصبية القشريّة في الطبقة
 V/VIبعد الوفاة .أ
يمال هذا النموذج
المحفزة متعددة
من الخاليا الجذعية ُ
النسان الفرا َغ المعرفي
القدرات في إ
الحالي في مجال البيولوجيا الخلوية
لمتالزمة ويليامز ،وقد يؤدي إلى
رؤية أفضل آ
لال ّلية الجزيئية
الصابة ،ووراء الذكاء
الكامنة وراء إ
الجتماعي لالإنسان.
T Chailangkarn et al
doi: 10.1038/nature19067
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

اﻷﻓﺮاد

40,000
30,000
20,000

0.04

10,000
0

0.00
–0.02
–0.04
–0.06

راﺑﻄﺔ
 1000ﺟﻴﻨﻮم ﻣﺸﺮوع
وﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﻹﻛﺴﻮم اﻹﻛﺴﻮم

–0.04

ج
ﺟﺪﻳﺪ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﻨﻮﻋﺎت
اﻟﻨﻮﻛﻠﻴﻮﺗﻴﺪ اﻟﻔﺮدي
ﻓﻲ  1000ﺟﻴﻨﻮم ،أو ﻣﺸﺮوع
وﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻹﻛﺴﻮم

60
50
40
30
20
10
0

ﻫـ
30,000
20,000
10,000
0

ز

0.02

د

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻟﻴﻼت ﻓﻲ راﺑﻄﺔ
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻹﻛﺴﻮم )(%

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

50,000

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت
اﻷﺣﺎدﻳﺔ

تُعتبر مجموعات البيانات المرجعية
واسعة النطاق لالختالفات الوراثية
البشرية أساسية من أجل التفسير

60,000

ﻋﺪد
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت

االختالفات الوراثية
المرمزة للبروتين
ِّ

أﺧﺮى
ﻻﺗﻴﻨﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺷﺮق أوﺳﻄﻲ
أوروﺑﻲ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﻮي
ﺷﺮق آﺳﻴﻮي

اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ 3

وراثة

أ

ب

%70
%60
%50

1

1

10

<

0.00

-0.02

اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ 2

0.02

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺘﻮزﻳﻦ
اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﻴﻦ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺘﻮزﻳﻦ
اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﻴﻦ

100
80
60
40
20
0

ﻣﻐﻠﱢ ﻂ

ﻣﺮادف

ﻫﺮاﺋﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮر ﺣﺪوث اﻷﻟﻴﻼت
ﻓﻲ راﺑﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻹﻛﺴﻮم

ﺣﺬف
–6

%80

01

0.

%

0.

%

%

%

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
وﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻹﻛﺴﻮم )(%

تؤكِّد المالحظات أ
الخيرة لدراسة
المغناطيسية القديمة للصخور وجود
مجال مغناطيسي أ
لالرض منذ 3.45
مليار سنة .نشأ المجال المغناطيسي
أ
البنيوي الناتج
لالرض بفعل الطفو
ّ
عن نمو الل ُّّب الداخلي ،ولكن ُع ْمر لُب
أ
يفسر وجود المجال
الرض أصغر من أن ِّ
المغناطيسي قبل حوالى مليار سنة.
تشير النماذج النظرية إلى أن انفصال
المكون الرئيس
أكسيد
الماغنسيوم ـ ِّ
لوشاح أ
مصدرا
َّر
ف
و
ُّب
ل
ال
عن
ـ
رض
ال
ً
َ َ
ئيسا للطاقة الالزمة لنشأة المجال
ر ً
المغناطيسي ،ولكن هناك نقص في
أ
مكونات
الدلة التجريبية على اندماج ِّ
الوشاح مع اللُّب .في الواقع ،لقد
تكون اللُّب في مرحلة أ
الرض المنصهرة
َّ
المبكرة ،من خالل الفصل بالجاذبية
بين صهيرين غير ممتزجين ،أحدهما
فلزي ،آ
والخر من السيليكات؛ مما أ َّدى
ّ
الم ِح َّبة للحديد من
إلى نقل العناصر ُ
وشاح السيليكات إلى اللُّب الفلزي،
الم ِح َّبة للصخور كما هى.
وترك العناصر ُ
يقدم جيمس بادرو وزمالؤه نتائج تجارب
ِّ
معملية تفيد بأن أكسيد الماغنسيوم
المكون لل ُّب
يذوب في صهير الحديد ِّ
أ
جدا.
عالية
الرض تحت درجات حرارة
ًّ
وباستخدام نماذج تكوين اللُّب ،يبين
الباحثون أن أ
الحداث المتطرفة أثناء
تكون أ
الرض ـ مثل الرتطام الهائل
ُّ
تكون القمر ـ
لنيزك؛ الذي أ َّدى إلى ُّ
ربما تكون قد أضافت كميات كبيرة
من الماغنسيوم إلى اللُّب المبكر .ومع
انخفاض درجة حرارة اللُّب؛ حدث
انفصال أكسيد الماغنسيوم؛ الذى
ترسب عند الحد الفاصل بين اللب
َّ
منت ًجا كمية كبيرة من طاقة
والوشاح؛ ِ
البنيوي .وكمية
الجاذبية بفعل الطفو
ّ
الطاقة هذه تكافئ ـ إن لم تكن تزيد
على ـ كمية الطاقة المن َتجة من خالل
ويقدم هذا ًّ
حال
نمو اللُّب الداخليِّ .
ل ُلغْ ز وجود مجال مغناطيسي قديم قبل
تكون اللُّب الداخلي أ
لالرض.
ُّ
J Badro et al
doi: 10.1038/nature18594

أ
ﺣﺎ
2
–
دي
10
أﻟﻴ

المجال المغناطيسي
المبكِّر لألرض

ﻼ
ت

جيولوجيا

الطبي والوظيفي لتغيرات تسلسل
الحمض النووي .يستعرض الباحثون
تجميع وتحليل بيانات تسلسل إكسوم
المرمزة للبروتين) الحمض
(المنطقة ِّ
النووي ،مستمدة من  60,706أفراد
من ساللت متنوعة ،تم وضعها كجزء
الكسوم"
من مشروع "رابطة تجميع إ
 .ExACيحتوي هذا الفهرس للتنوعات
معدله تنوع
الوراثية البشرية على ما َّ
واحد بين كل ثماني قواعد إكسومية،
ويقدم ً
مباشرا على الوجود واسع
دليال
ّ
ً
النتشار لمعاودة حدوث الطفرات.
استخدم الباحثون هذا الفهرس؛
لحساب القياسات الموضوعية لقدرة
الصابة
التسلسالت المختلفة على إ
أ
المعرضة
الجينات
بالمراض ،ولتحديد
َّ
لدرجة انتقائية قوية مقابل درجات
متنوعة من الطفرة؛ محددين 3,230
جي ًنا تتميز بنضوب شبه كامل من
التنوعات الباترة للبروتين ،مع عدم
ارتباط  %72من هذه الجينات بنمط
مرضي بَ َش ِري معروف في الوقت
وأخيرا ،يوضح الباحثون أن
الحالي.
ً
هذه البيانات يمكن استخدامها من أجل
المحتمل
الم ْج ِدي للتنوعات
َ
الترشيح ُ
إحداثها للمرض ،ومن أجل اكتشاف
التنوعات البشرية "القاضية" في
المرمزة للبروتين.
الجينات ِّ
M Lek et al
doi: 10.1038/nature19057

الشكل أسفله | نماذج االختالفات
الوراثية لدى  60,706أشخاص.
الكسوم
أ .حجم وتنوع مجموعات بيانات إ
المرجعية العامة .تتجاوز رابطة تجميع
الكسوم مجموعات البيانات السابقة من
إ
حيث الحجم من أجل كافة المجموعات
التي خضعت للدراسة .ب .تحليل
يقسم أفراد رابطة
العنصر الرئيس (ّ )PCA
الكسوم إلى خمس مجموعات
تجميع إ
قاريّة .يظهر المكون الرئيس  2والمكون
الرئيسي .3ج .إن طيف تكرار حدوث أ
الليل
الكسوم يسلط الضوء
في رابطة تجميع إ
على أن غالبية الختالفات الوراثية نادرة
وجديدة (غائبة عن قواعد البيانات السابقة
لالختالفات الوراثية ،مثل قاعدة بيانات
تنوع النوكليوتيد الفردي  .)dbSNPد .نسبة
الختالفات الممكنة المالحظة في المحتوى
الطفري والمرتبة الوظيفية .تمكن مالحظة
أكثر من نصف جميع التحولت الممكنة
للسيتوزين المتبوع بالجوانين (.)CpG
تمثل أعمدة الخطأ إطار الخطأ القياسي
للمعدل المتوسط .هـ ،ز .الرقم (هـ)،
ّ
وتكرار التوزع (نسبة أ
الحادي؛ ز) لحالت
الدماج  /الحذف ،من حيث الحجم.
إ
الدماج  /الحذف ضمن
مقارنة بحالت إ
الطار أقل
الطار ،فإن اختالفات انزياح إ
إ
شيوعا (لديها نسبة أعلى من أ
الحاديات،
ً
للسمية المتوقعة على
وهذا مؤشر بديل
ّ
الناتج الوراثي) .وتشير أعمدة الخطأ إلى
فواصل ثقة ،قدرها .%95
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خاليا شمسية
ذات كفاءة عالية
ظهرت مركبات البيروفسكايت العضوية
وغير العضوية ثالثية أ
البعاد كإحدى
مواد الخاليا الشمسية ذات الغشاء
نظرا
الرقيق الواعدة أكثر من غيرهاً ،
إلى خواصها الضوئية والفيزيائية
المميزة ،حيث تتميز بكفاءة تحويل
طاقة تزيد على  ،%20وبإدخال مزيد
حد "شوكلي-
من التحسينات تجاه ّ
قيصر" في الخاليا الشمسية ذات
الوصلة أ
الحادية ،حيث قد تصل
وبالضافة إلى
الكفاءة إلى  .%33.5إ
حاسم آخر للخاليا
الكفاءة ،هناك عامل ِ
الكهروضوئية وغيرها من التطبيقات
الكهروضوئية ،أل وهو الستقرار البيئي
والضوئي تحت ظروف التشغيل .وقد
أظهرت أطوار "رودليسدين–بوبر" ذات
طبقات أغشية بيروفسكايت ثنائية
أ
واعدا ،ولكن بكفاءة
البعاد استقر ًارا ً
ضعيفة ( %4.73فقط) .وتُعزى هذه
نسبيا إلى تثبيط نقل
الكفاءة الضعيفة ًّ
الشحنة خارج المستوى من الكاتيونات
العضوية ،التي تعمل كطبقات
عازلة تفصل بين أ
الموصلة
اللواح
ِّ
غير العضوية .واستطاع الباحثون
التغلب على هذه المشكلة في طبقات
البيروفسكايت بإنتاج أفالم رقيقة من
نوعية قريبة من البلورات أ
الحادية ،التي
المكونة
تميل فيها المستويات البلورية
َّ
من بيروفسكايت غير عضوي بشدة
إلى المحاذاة خارج المستوى ،مقارنةً
بنقط التصال في الخاليا الشمسية
المستوية؛ لتسهيل كفاءة نقل الشحنة.
توصل الباحثون إلى كفاءة
وقد َّ
كهروضوئية تصل إلى  ،%12.52بدون
تحسن كبير
تباطؤ ،إضافة أ إلى ظهور ُّ
الجهزة ،مقارنةً بنظرائها
في استقرار
ثالثية أ
البعاد في اختبارات التعرض

للضوء ،والرطوبة ،والحرارة الشديدة.
تحتفظ أجهزة البيروفسكايت ثنائية
أ
البعاد غير المغلفة بأكثر من  %60من
أ
كفاءتها لكثر من  2,250ساعة تحت
إضاءة مستمرة عيارية (،)AM1.5G
التحمل الذي يصل
مزيدا من
ُمظ ِْه َر ًة ً
ُّ
إلى  %65رطوبة نسبية ،مقارنةً بمثيالتها
ثالثية أ
البعاد .وعندما يتم تغليف
أ
أ
أي
الجهزة ،ل تبدي الجهزة الطبقية ّ
تدهور في ظروف إالضاءة AM1.5G
المستمرة ،أو الرطوبة .ويتوقع
الباحثون أن تؤدي هذه النتائج إلى نمو
صناعة أغشية رقيقة من البيروفسكايت
أحادية البلورة ،معالجة بالمحلول،
طبقية ،هجينة ،والتي تُ َع ّد ضرورية
ألجهزة إاللكترونيات الضوئية عالية
الطبعة العربية |

أكتوبر
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أ
الداء بتكنولوجيا تعمل على استقرار
عمل الجهاز على المدى الطويل.
H Tsai et al
doi: 10.1038/nature18306

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

NEAR HORIZON
A warm terrestrial planet in orbit around
Proxima Centauri, closest star to the Sun PAGES 408 & 437

كيمياء

مواقع معدنية في
أنظمة غير متجانسة
يمكن لعملية التحفيز الفعالة لتحويل
الميثان إلى الميثانول أن تكون ذات
آثار اقتصادية بعيدة المدى .ويُعتبر
الحديد الذي يحتوي على الزيوليت
(ألومينوسيليكات معدنية ميكروية-
المسام) من الختيارات السديدة في
هذا الصدد ،بسبب قدرته المميزة على
إضافة مجموعة هيدروكسيل للميثان
بسرعة في درجة حرارة الغرفة؛ لتكوين
الميثانول .وتحدث القابلية للتفاعل في
مواقع نشطه خارج الشبيكة ،تُسمى
( ،α-Fe)iiيتم تفعيلها من خالل أكسيد
النيتروز؛ لتكوين وسيط التفاعل α-O؛
مما يقرب من ثالثة
ومع ذلك ،وبالرغم ّ
عقود من البحث ،فإن طبيعة تلك
المواقع النشطة والعوامل المحددة
لتفاعلها الستثنائي غير واضحة .وتكمن
الصعوبة الرئيسة في أن عنصري
التفاعل ( ،α-Fe)iiو α-Oتشكِّالن تحديًا
للتحقق الطيفي ..فتشابك البيانات في
تقنيات معينة ـ مثل التحليل الطيفي
بامتصاص أ
الشعة السينية ،والقابلية
المغناطيسية ـ تتعقد بسبب تأثيرات
الحديد غير النشط .يوضح الباحثون
أن طريقة التحليل الطيفي انتقائية-
الموقع ،التي تُستخدم بانتظام في
الكيمياء الحيوية  -غير العضوية ،يمكنها
التغلب على هذه المشكلة ،حيث
ك ََشف التحليل ثنائي اللون الدائري
المغناطيسي أن ( α-Fe)iiيمثل مرك ًّبا
وحيد النوى ،عالي المغزلية ،له سطح
مربع ،يتوسطه ( ،Fe )iiفي حين أن
المتفاعل الوسيط α-O ،هو مركب وحيد
النوى ،عالي المغزلية ،ويحتوي على
 ،Fe)iv(=Oويستمد تفاعله الستثنائي
من التنسيق الهندسي الصارم المدعوم
بشبيكة الزيوليت .وتوضح هذه النتائج
قيمة النهج الذي استخدمه الباحثون
في استكشاف المواقع الفعالة في
أ
النظمة غير المتجانسة .كما تشير
النتائج إلى أن استخدام قوالب محددة
لتفعيل المواقع المعدنية للعمل ـ
منتجةً ما يُعرف بحالة التأهب في سياق
إالنزيمات المعدنية ـ قد يكون وسيلة
مفيدة لضبط نشاط المحفزات
غير المتجانسة.
B Snyder et al
doi: 10.1038/nature19059
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مفصلة لالنتشار البيئي الفيروسي،
وتفاعالت العائل-الفيروس.
D Paez-Espino et al
doi: 10.1038/nature19094
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الخريطة الفيروسية
لكوكب األرض
الفيروسات هي أكثر الكيانات
البيولوجية انتشارا على كوكب أ
الرض،
ً
إل أن المصاعب المتعلقة بكشف
الفيروسات غير المعروفة ،و َع ْزلها،
وتصنيفها عرقلت إجراء استقصاءات
مفصلة للخريطة الفيروسية العالمية.
ّ
َحلَّل الباحثون أكثر من  5تيرابايت من
بيانات التتابع الميتاجينومي من 3042
افيا؛ لتقييم التوزيع
عينة متباينة جغر ًّ
ّ
العالمي للفيروسات ،وتباين النشوء
العرقي ،وخصوصية العائل فيها.
واكتشف الباحثون أكثر من  125ألف
جينوم حمض نووي جزئي فيروسي،
مكتشفة حتى
من ضمنها أكبر عاثية َ
آ
الن ،فازداد عدد الجينات الفيروسية
المعروفة ِ 16ضعفًا .جرى تجميع
نصف الجينومات الفيروسية الجزئية
جينيا،
المتوقَّعة في مجموعات متمايزة ًّ
تَ َض َّمنت غالبيتها جينات غير مرتبطة
بالجينات الموجودة في الفيروسات
المعروفة .وباستخدام فواصل كريسبر
 ،CRISPRوأزواج حمض نووي ريبوزي
انتقالي لربط المجموعات الفيروسية
بالعائل/العوائل الميكروبية ،ضاعف
الش َعب الميكروبية
الباحثون عدد ُّ
الصابة
المعروف عنها قابلية إ
وتعرفوا على فيروسات
بالفيروساتَّ ،
يمكن أن تُ ْع ِد َي كائنات دقيقة تنتمي
إلى ُش َع ٍب مختلفة .وك ََش َف تحليل
التوزيع الفيروسي في مختلف أ
النظمة
البيئية عن خصوصية قوية للموطن
البيئي في الغالبية العظمى من
أيضا
تعرفوا ً
الفيروسات ،أإل أنهم ّ
النواع المنتشرة في جميع
على بعض
أنحاء العالم .وتسلِّط النتائج التي
توصل إليها الباحثون الضوء على تباين
َّ
وتقدم رؤية
فيروسي عالمي واسعِّ ،

يؤدي اجتثاث بروتين برايون الخلوي
 PrPCإلى الصابة باعتالل أ
العصاب
إ
المزيل للميالين ،الذي يؤثر
المتعدد ُ
على خاليا شوان ،بينما يمنع التعبير عن
العصبية إالصابة
 PrPCالمحدد بالخاليا
ّ
بالمرض ،مما يشير إلى أن  PrPCيعمل
مستقبل
خلية مختلفة من خالل
من ّ
ِ
ويكشف
شوان.
خاليا
على
معروف
غير
ِ
الباحثون عن نقص تركيز  cAMPفي
أ
الوركية في الفئران المفتقرة
العصاب
ّ
لبروتين  ،PrPCما يشير إلى أنه يعمل
من خالل ُم ْس َتق ِْبل مقترن ببروتين جي
( .)GPCRيستثير الذيل أ
الميني النهائي
المرن (الرواسب  )120-23زيادة في
ِ
 cAMPمعتمدة على التركيز في خاليا
أ
ولية ،في ساللة خاليا شوان
شوان ال ّ
 SW10وفي خاليا  HEK293Tالمفرطة في
التعبير عن ( GPCR Adgrg6المعروف
أيضا باسم  .)Gpr126وعلى العكس،
ً
البدائية وخاليا
HEK293T
خاليا
فإن
ّ
 HEK293Tالمعبرة عن عدة GPCR
الم ِرن ،كما
أخرى لم تتفاعل مع الذيل َ
ألغى اجتثاث  Gpr126من خاليا SW10
استجابة  cAMPالتي يُ ْح ِدثها الذيل
المرن .يحتوي الذيل المرن على عنقود
متعدد أ
اليونات الموجبة (،)KKRPKPG
مشابه للمحفز  GPRGKPGفي الكولجين
المنافس .Gpr126
من النوع الرابع في ُ
المحتوي
PrPC
من
وكان البيتيد المشتق
ِ
كافيا إلحداث
KKRPKPG
على ()FT23-50
ً
استجابة  cAMPمعتمدة على Gpr126
في الخاليا وفي الفئران ،كما َح َّسن تكوين
الميالين في سمكة الزرد ()Danio rerio
ذات الطفرة الشالّة جز ًّئيا في .Gpr126
إن استبدال رواسب أ
اليونات الموجبة
ّ
أ
باللنين يلغي النشاط البيولوجي ّ
لكل
من ( )FT23-50وببتيد الكولجين من النوع
وتوصل الباحثون إلى
الرابع ُ
المكافى لهَّ .
يحسن اتزان الميالين من خالل
أن ّ PrPC
تصارع  Gpr126التي تَ َو َّسط فيها الذيل
المرن .وهذه المالحظات ـ إضافة إلى
توضيحها للدور الفسيولوجي لبروتين
 PrPCـ ترتبط بنشوء مرض اعتالل
أ
المزيل للميالين،
العصاب أالمتعدد ُ
وه َنة الشائعة ذات
الم ِ
وهو من المراض ُ
الخيارات العالجية المحدودة.
A Küffer et al
doi: 10.1038/nature19312
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وقائي ضد
لقاح
ّ
فيروس "زيكا"
فيروس "زيكا"  ZIKVهو فيروس مصغّ ر،
مسؤول عن انتشار الوباء الحالي في
البرازيل أ
والمريكتين .ارتبط فيروس "زيكا"
سببيا ِبصغَ ر حجم الرأس الجنيني،
ًّ
وتقييد النمو داخل الرحم ،وعيوب أخرى
تتعلق بعملية الولدة في كل من البشر
التطوير السريع للقاح
والفئران .يُ َع ّد
ُ
ِآمن وفعال ضد فيروس "زيكا" أولويةً
صحية عالمية ،إل أنه ل يُعرف الكثير
عن آليات الوقاية المناعية ضد فيروس
كشف الباحثون عن أن جرعة
"زيكا" .يَ ِ
تحصين واحدة بلقاح حمض البالزميد
النووي ،أو بلقاح فيروس معطّل منقى،
توفِّر للفئران القابلة لالإصابة حمايةً
كاملة ضد إحدى ساللت فيروس "زيكا"
المتسببة في النتشار الوبائي في شمال
ِّ
مؤخرا أن هذه
شرق البرازيل .واتضح ً
الساللة قادرة على عبور المشيمة؛
والتسبب في إالصابة ِبصغَ ر حجم الرأس
ُّ
ْقية أخرى في
الجنيني ،وتشوهات ِخل ّ
الفئران .وقد أنتج الباحثون لقاحات
نووي تعبر عن الغشاء المبكر
حمض ّ
لـفيروس "زيكا" وغالفه (،)prM-Env
إضافة إلى سلسلة من طفرات الحذف.
يقدم لقاح  prM-Env DNAوقاية كاملة
ِّ
ضد فيروس "زيكا" ،كما يوضح غياب
أي أثر ملحوظ للدم المصاب بالفيروس
فيما بعد ،والفعالية الوقائية المرتبطة
بمعايير أ
الجسام المضادة للغالف .وقد
الم َنقَّى من
منح النتقال المقتبس لـُ IgG
سلبية ،ولم يُ ِبطل
الفئران الملقَّحة مناعة ّ
استنفاد خاليا تي الليمفاوية  CD4وCD8
توضح
في الفئران الملقَّحة هذه الوقايةِّ .
هذه النتائج أنه يمكن التوصل إلى وقاية
ضد فيروس "زيكا" من خالل وحدة فرعية
تُستعمل مرة واحدة ،ومن خالل لقاحات
الفيروسات المعطّلة في الفئران ،حيث
تمثل معايير أ
الجسام المضادة للغالف
ِّ
ارتباطات مناعية رئيسة في الوقاية.
توصل إليها الباحثون
وتشير النتائج التي َّ
إلى إمكانية تطوير لقاح للبشر ضد
فيروس "زيكا".
R Larocca et al
doi: 10.1038/nature18952
فلك

كوكب شبيه باألرض
في مدار معتدل
فلكيا،
على بُعد 1.295
ً
فرسخ أا ًّ
الحمر "قنطور
يوجد النجم القزمي
أ
القرب" ،أو "بروكسيما سنتوري"α( ،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

قنطور  ،C، GL 551، HIP 70890أو
اختصارا" ..بروكسيما") ،وهو أقرب
ً
نجم للشمس ،وأحد النجوم ذات
الكتلة المنخفضة التي تمت دراستها
بعناية ،حيث يتميز بدرجة حرارة
فعلية حول ِ 3050كل ِْف ًنا ،وتألق 0.15
في المائة ،مقارنةً بالشمس ،ومقياس
نصف قطر يُق ََّدر بـ 14في المائة
من نصف قطر الشمس ،وكتلة تبلغ
حوالي  12في المائة من كتلة شمس.
وعلى الرغم من أن نجم "بروكسيما"
يُعتبر معتدل النشاط ،إل أن فترة
يوما ،وتُعتبر
دورانه تبلغ حوالي ً 83
مستويات نشاطه الهادئة ولمعان
أشعته السينية قابلة للمقارنة بتلك
وأورد الباحثون
الخاصة بالشمسَ .
مالحظاتهم التي تكشف عن وجود
كوكب صغير له كتله ل تقل عن
 1.3من كتلة أ
الرض ،يدور حول
نجم "بروكسيما" بفترة تبلغ حوالي
يوما ،و 0.2من اليوم ،على
ً 11
مسافة تبلغ نصف محوره الرئيس،
أي حوالي  0.05وحدة فلكية .وتقع
درجة حرارة توازنه الكوكبي ضمن
وجد في
نطاق يسمح للماء أن يُ َ
صورة سائلة.
G Anglada-Escude et al
doi: 10.1038/nature19106

فيزياء كمية

ي
تصحيح الخطأ الك َِّم ّ
التقليدي بكفاءة
يمكن أن يتغلب بروتوكول تصحيح
الخطأ الكمي ( )QECعلى أ
الخطاء التي
تعاني منها البتات الكمية ،وبالتالي
فهو عنصر أساسي من عناصر جهاز
الحاسوب الك َِّمي المستقبلي .ولتنفيذ
هذا البروتوكول ،يتم ترميز البتات
الكمية بوفرة في فضاء بُعدي عال
باستخدام حالت كمية ذات خصائص
مصممة بعناية .توفِّر قياسات
تناظر َّ
هذه المتغيرات الظاهرة من النوع
المتكافئ معلومات متالزمة للخطأ،
يمكن بها تصحيح أ
الخطاء عبر عمليات
بسيطة .وقد ظلت نقطة "التعادل"
في بروتوكول تصحيح الخطأ الك َِّمي ـ
التي يتخطى عندها عمر البتات الكمية
عمر مكونات النظام ـ حتى آ
الن بعيدة
ُْ
المنال .وعلى الرغم من أن أ
العمال
السابقة قد أظهرت عناصر بروتوكول
تصحيح الخطأ الكمي ،فقد ركَّزت
العمال ـ في المقام أ
تلك أ
الول ـ على
تدرج رموز
توضيح دللت أو خصائص ِ
بروتوكول تصحيح الخطأ الكميً ،
بدل
من اختبار قدرة النظام على الحفاظ
على البتات الكمية مع مرور الوقت.
يستعرض الباحثون نظام بروتوكول
تصحيح الخطأ الكمي ،الذي يمكنه
أن يصل إلى نقطة التعادل عن طريق
كبت أ
الخطاء الطبيعية ،بسبب فقدان
منطقيا
طاقة البتات الكمية المشفرة
ًّ
في تراكب من حالت قطة شرودنجر
ِلمرنان فائق التوصيل .وتم تطبيق
بروتوكول تصحيح الخطأ الك َِّمي
باستخدام ردود الفعل آ
ال ّنية للترميز،
ورصد أ
الخطاء التي تحدث بشكل
َْ
طبيعي ،وفك الترميز وتصحيحه.
وبإجراء قياسات تصوير مقطعي
أي انتقاء لحق ،يكون
كامل ،وبدون ّ
المصوبة 320
الكمية
عمر ِالب ّتات
ّ
ميكروثانية ،وهو أطول من عمر أي

الشكل أسفله | استخالص إشارة
دوبلر في  11.2د .أ ،ب ،مخططات
تردد زمنية لستخالص إشارة  11.2د
في بيانات  HARPS+ UVESما قبل
عام ( 2016أ) الحملة HARPS PRD
(ب) .ج ،تم الحصول على مخططات
التردد الزمنية بعد جمع كل مجموعات
البيانات .تمثل الخطوط السوداء إحصاء
 ،ΔlnLفي حين تمثل الخطوط السميكة
الرمادية لوغاريتم كثافة الخلفية البايزية
(انظر النص ..إزاحة رأسية اختيارية ،تم
تطبيقها؛ للحصول على مقارنة بصرية
لالإحصائيتين) .تمثل الخطوط أ
الفقية
المتصلة (المتقطعة ،والمنقطة) عتبات
 FAPللتحليل الترددي الحصائي.
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جزء من أجزاء النظام 20 :مرة أطول
من عمر الترانسمون ،transmon
وحوالي  2.2مرة أطول من عمر الترميز
المصوب ،وحوالي 1.1
المنطقي غير
ّ
أطول من عمر أفضل بتات كمية مادية
( ،|0>fو |1>fحالت "فوك" للمرنان).
وتوضح نتائج البحث طرق
الستفادة من استخدام كفاءة أ
الجهزة
في ترميز ِالب ّتات الكميةً ،
بدل من
مخططات بروتوكول تصحيح الخطأ
الك َِّمي التقليدية .وإضافة إلى ذلك،
فإنها تدفع مجال تصحيح الخطأ
التجريبي من تأكيد المفاهيم أ
الساسية
إلى استكشاف المقاييس التي تقود أداء
النظام ،وكذلك تحديات الوصول إلى
نظم تتجاوز أ
الخطاء.
N Ofek et al
doi: 10.1038/nature18949
علم المناخ

بداية مبكرة الحترار
عصر الثورة الصناعية
تطور احترار عصر الثورة
ِّ
يقدم ُّ
الصناعية عبر المحيطات والقارات
سياقًا للتغيرات المناخية المستقبلية.
وتكمن أهميته في قدرته على تحديد
حساسية المناخ ،والعمليات التي تحكم
الحترار إالقليمي .استخدم الباحثون
ِ 1500س ِج ّل للمناخ القديم ،للكشف
الصناعية
عن أن احترار عصر الثورة
ّ
الستوائية
المحيطات
المستديم في
ّ
تطور ً
أول في منتصف القرن التاسع
قد ّ
القار ّي
ار
ر
الحت
مع
ا
تقريب
امن
ز
وت
عشر،
ِّ
ً
في نصف الكرة الشمالي .تشير البداية
المبكّرة لالحترار الملحوظ والمستديم
في سجالت المناخ القديم والمحاكاة
النموذجية إلى أن قوى الدفيئة في
الصناعية قد
احترار عصر الثورة
ّ
بدأت في منتصف القرن التاسع عشر
محسنة
تقريبا،
َّ
وتضمنت ّ
ً
آلية استجابة ّ
َ
تطور
ر
ه
ظ
و
الستوائية.
للمحيطات
َ َ ُّ
متأخرا
احترار نصف الكرة الجنوبي
ً
في إعادة التخطيط ،إل أن هذا
التأخر الظاهري ل يَظ َهر في المحاكاة
المناخيةّ .
وتدل نتائج البحث على أن
ّ
سجالت أدوات القياس قاصرة عن
المناخية
للتغيرات
التقييم
ّ
الشامل ّ
الناشئة عن أ
وأن ـ في
البشرية،
نشطة
ال
ّ
بعض المناطق ـ تسببت حوالي 180
سنة من احترار عصر الثورة الصناعية
في ارتفاع درجات حرارة السطح فوق
ِق َيم درجات الحرارة في العصر قبل
الصناعي ،حتى مع أَ ْخذ التباين الطبيعي
في الحسبان.
N Abram et al
doi: 10.1038/nature19082
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علم األعصاب

السيروتونين يعزِّ ز
الشعور بالخوف
أيضا باسم
السيروتونين ـ المعروف ً
5هيدروكسي تريبتامين ( )5-HTـ هو ناقلعصبي يلعب دو ًرا جوهريًّا في تنظيم
النفعالت ،غير أنه لم يتم بعد تحديد
الدوائر العصبية التي ينظِّم السيروتونين
من خاللها حدوث الحالت المنفِّرة.
ويكشف الباحثون هنا أن السيروتونين
الذي تفرزه نواة الرفاء الظهريّة ()5-HTDRN
وينشط
يعزز الشعور بالخوف والقلقّ ،
تجمعا ثانويًّا من عصبونات الهرمون
ً
المطلق للكورتيكوتروبين( )CRFفي
ُ
النواة أ
الساسية للخط النهائي ()CRFBNST
في الفئران .وبالتحديد ،يعمل إطالق
السيروتونين الذي تفرزه نواة الرفاء
الظهرية إلى النواة أ
الساسية للخط النهائي
 من خالل بعض أالنشطة عند ُم ْس َتق ِْبالت
السيروتونين  – 5-HT2CRsعلى تشغيل
المطلق
مثبطة للهرمون أ ُ
دائرة دقيقة ِ
الساسية
للكورتيكوتروبين في النواة
للخط النهائي ،التي تعمل على إيقاف
مخرجات النواة أ
الساسية للخط النهائي
المضادة للقلق إلى المنطقة السقيفية
الجانبي .وإضافة
البطنية ،وتحت المهاد
ّ
ّ
إلى ذلك ،كشف الباحثون أن تلك الدائرة
المطلق للكورتيكوتروبين
المثبطة
للهرمون ُ
في النواة أ
الساسية للسطر النهائي هي
التي تقف وراء السلوكيات المنفِّرة التي
تلي التعرض الحاد لمثبطات استرداد
النتقائية ( .)SSRIsينتقل هذا
السيروتونين
ّ
مستقبل
خالل
من
المبكر
ِّر
الم َنف
التأثير ُ
ِ
المطلق للكورتيكوتروبين من
الهرمون أ ُ
أيضا بـ
النوع الول ( ،CRF1Rوالمعروف ً
مستقبل
نظرا إلى أن مقاومة
ِ
ً ،)CRHR1
الهرمون المطلق للكورتيكوتروبين من
النوع أ
الول كافية لمنع الزيادات الحادة
التي تحفِّزها مثبطات استرداد السيروتونين
النتقائية .وتكشف هذه النتائج عن وجود
ّ
الطبعة العربية |
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دائرة أساسية مسؤولة عن نقل السيروتونين
ـ الذي تفرزه نواة الرفاء الظهريّة إلى
المطلق للكورتيكوتروبين في
الهرمون أ ُ
الساسية للخط النهائي ـ تتحكم
النواة
تفسيرا
م
وتقد
والقلق،
الخوف
مشاعر
في
ّ
ً
ً
محتمال للمالحظات إالكلينيكية
ميكانيكيا
آ ًّ
لالثار العكسية المبكرة للعالج بمثبطات
استرداد السيروتونين النتقائية في
بعض المرضى الذين يعانون من
اضطرابات القلق.
C Marcinkiewcz et al
doi: 10.1038/nature19318
فيزياء كمية

نقل الطاقة في نظام
بصري-ميكانيكي
يمكن للعمليات الطوبولوجية أن تحقق
أهدافًا معينة ،دون أن تتطلب تحك ًُّما
دقيقًا في التفاصيل التشغيلية المحلية؛
فعلى سبيل المثال ،تم استخدامها
للتحكم في مراحل هندسية ،كما اق ُترح
استخدامها كوسيلة للتحكم في حالة
أنظمة معينة داخل فضاءاتها الجزئية
الونة أ
المتشعبة .وفي آ
الخيرة ،أصبح
من المتوقع إمكانية استخدام العمليات
الطوبولوجية لنقل الطاقة بين أ
النماط
العادية ،شريطة أن يمتلك النظام
عرف باسم
نو ًعا محد ًدا من
ُّ
التشعب ،يُ َ
"النقطة الستثنائية" .ويَستعرض هذا
البحث نقل الطاقة بين نمطين اهتزازيين
لجهاز بصري-ميكانيكي عالي التبريد،
وذلك باستخدام عمليات طوبولوجية.
ويوضح كذلك أن هذا النقل ينشأ عن
وجود نقطة استثنائية في طيف الجهاز،
وأن هذا النقل غير تبادليّ .إن هذه
النتائج تفتح آفاق اتجاهات جديدة في
التحكم في أ
النظمة ،كما أنها تتيح إمكانية
أ
استكشاف آ
الثار الديناميكية الخرى
المرتبطة بالنقاط الستثنائية ،بما في ذلك
سلوك التذبذبات الحرارية والك َِّم َّية في
المناطق المجاورة لها.
H Xu et al
doi: 10.1038/nature18604
علم األعصاب

تطوير الـ"أدوكانماب"
لعالج األلزهايمر
يتصف مرض أ
اللزهايمر بترسيب لويحات
أمايلويد-بيتا ( ،)Aβوتشابك ليفي عصبي
في المخ ،مصحوب باختالل وظيفي
مشبكي ،وتلف عصبي .وحتى آ
الن ،لم
يثبت نجاح العالج المناعي أ
بالجسام
المضادة ضد أمايلويد-بيتا ،بغرض استثارة
العصبية.
تصفيته ،أو تخفيف ُس ِّم َّيته
ّ
| 58
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وس َّج َل الباحثون تَ َولُّد "أدوكانماب"
َ
 ،aducanumabوهو جسم مضاد بشري
انتقائيا أمايلويد-
وحيد النسيلة ،يستهدف
ًّ
بيتا المتكدس .وفي نموذج جيني لفئران
مصابة أ
باللزهايمر ،اتضح أن أدوكانماب
المخ؛ فيرتبط بأمايلويد-بيتا
يدخل ّ
نوعي أمايلويد بيتا القابل
ويقلل
الم ْتني،
َ
ّ
للذوبان ،وغير القابل للذوبان بسلوك
مرتبط بالجرعة .وفي المرضى المصابين
أ
باللزهايمر من النمط المعتدل ،تَ َمكَّن
العالج بالتسريب الوريدي لـ"أدوكانماب"
شهريًّا لمدة عام من تقليل أمايلويد بيتا
المخ بسلوك مرتبط بالجرعة وبالوقت،
في ّ
وقد صاحب هذا تباطؤ في التدهور
الخ َرف
إالكلينيكي ،كما يقيسه نظام تقييم َ
إالكلينيك ،وهو مجموع اختبا َري "بوكسيز"
 ،Boxesواختبار الحالة العقلية المصغر
 .Mini Mental State Examinationوقد
الساسية لختبارات أ
كانت النتائج أ
المان
والتحمل مرتبطة بشذوذ في التصوير
ُّ
تبط أ
وتفسر هذه النتائج
بال
المر
مايلويدِّ .
التطوير إالضافي ألدوكانماب لعالج مرض
أ
اللزهايمر .وإذا تأكّد تباطؤ التدهور

إالكلينيكي في المرحلة الثالثة الجارية
دعما
حاليا؛ فسوف يق أّدم أدوكانماب ً
ًّ
حاسما لفرضية الميلويد.
ً
J S evigny et al
doi: 10.1038/nature19323

الشكل أسفله | تقليل لويحات أ
االمايلويد
باستخدام أدوكانوماب :صور  PETأمثلة
االساس وعند أ
لالمايلويد عند خط أ
أ
االسبوع
أ
 .52اختير الفراد بناء على النطباع البصري
وتغيرات  SUVRبالنسبة لالستجابة على مدى
ّ
سنة واحدة في ّكل مجموعة عالج (عدد
 30 ،32 ،40و 32بالترتيب) .يظهر القطاع
الخلفي،
المخ
المحوري مناطق
تشريحية في ّ
ّ
ّ
ّ
اشتهرت بارتباطها بالصابة بمرض أ
اللزهايمر.
إ
الصور مأخوذة بتقنية ( SUVRالنسبة
القياسية لقيمة المتصاص).
ّ
اﻷﺳﺎس

ﺑﻌﺪ ﻋﺎم

فيزياء

إزالة خامات باستخدام
نبضات الليزر
يتيح استخدام نبضات الليزر
بالفيمتوثانية إالزالةَ الدقيقة ـ بدون
تلف حراري ـ للخامات في مجموعة
ٍ
واسعة من التطبيقات العلمية والطبية
والصناعية ،إل أن القدرة المحتملة لها
محدودة ببطء سرعات إزالة الخامة،
المستخدمة.
وبدرجة تعقيد تقنية الليزر
َ
ويرجع تعقيد تصميم الليزر إلى الحاجة
إلى التغلب على البداية المرتفعة لطاقة
النبضات؛ إلنجاز العملية بكفاءة ،إل
أن استخدام أشعة ليزر أقوى ،لزيادة
معدل إزالة الخامات ،يؤدي إلى نتائج
ّ
الح ْجب الواقي،
غير مرغوبة ،أمثل َ
والتشبع ،والضرار الجانبية الناتجة عن
تراكم ّ الحرارة عند القوى الليزرية أ
العلى.
ّ
وقد تحايَل الباحثون على هذه العقبات
باستغالل التبريد فيما يشبه تقنية
تُستخدم دوريًّا في هندسة الفضاء،
حيث استخدم الباحثون دفقات فائقة
السرعة من نبضات الليزر؛ إلزالة الخامة
المستهدفة ،قبل أن تتش َّتت الحرارة
بعيدا عن
المتبقية من النبضات السابقة ً
مكان المعالَجة .وقد كشفت التجارب
متنوعة أن
التي أُجريت على ركائز ّ
معدلت التكرار العالية التي تتيح التبريد
تقلِّل طاقات نبضات الليزر المطلوبة،
وتزيد كفاءة عملية إالزالة بمقدار يفوق
معامالت الليزر السابق استخدامها.
ِ
كما عرض الباحثون إزالة أنسجة المخ
مكعبين للدقيقة،
بمعدل ملِّيمترين ّ
وإزالة عاج أ
السنان بمعدل  3ملِّيمترات
التسبب في أي
مكعبة للدقيقة ،دون ُّ
تَلَف حراري.
C Kerse et al
doi: 10.1038/nature18619
فلك

طيف انتقال مشترك
لكواكب "ترابيست"1-

ﻋﻼج
وﻫﻤﻲ

 3ﻣﺠﻢ ﻛﺠﻢ

-1

 6ﻣﺠﻢ ﻛﺠﻢ

-1

 10ﻣﺠﻢ ﻛﺠﻢ

-1

الونة أ
في آ
الخيرة ،تم اكتشاف ثالثة
كواكب خارج المجموعة الشمسية
بحجم أ
الرض بالقرب من المنطقة
أ
الصالحة للحياة لقرب نجم قزمي بارد
جدا يُسمى "ترابيست ."1-لم يتم بعد
ًّ
تحديد طبيعة تلك الكواكب ،حيث لم
وجد أي
تخضع ُك َتلها بعد للقياس ،ول تُ َ
معلومات رصدية محددة متاحة لعدد
الكواكب المحيطة أ
بالقزام النجمية
جدا ،فكواكب "ترابيست "1-هي
الباردة ًّ
أول مثال يمر أمامنا .تمتد التنبؤات
النظرية لتشمل كامل نطاق أ
الغلفة
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

الجوية ،من أ
الجواء المستنفَدة إلى
الممتدة ،التي يهيمن عليها الهيدروجين.
ويورد الباحثون مالحظات رصدية ألطياف
النتقال المشترك لكوكبين داخليين خالل
عبورهما المتزامن في  4مايو ،2016
ولكن نقص التفاصيل في أرصاد الطيف
المشترك يستبعد أجواء خالية من ُس ُحب
ـ أغلبها هيدروجين ـ لكل كوكب عند
مستويات  ≥10σ؛ وبالتالي من غير
لكوكبي ترابيست-1
المرجح أن يكون َ
(ب) ،و(ج) غالف غازي ممتد ،ألنهما
ّ
يحتالن منطقة ُم َعلَّمة من الفضاء ،يكون
فيها تشكيل السحاب/الضباب على
ارتفاعات عالية غير متوقع بشكل كبير في
أجواء يهيمن عليها الهيدروجين .وما زالت
هناك أجواء عديدة أكثر كثافة ،متسقة
مع طيف النتقال قليل التفاصيل من
أجواء خالية من ُس ُحب بخار الماء ،إلى
أجواء تشبه كوكب الزهرة.
J de Wit et al
doi: 10.1038/nature18641
فيزياء

تطويق نقطة
ديناميكيا
استثنائية
ًّ

تمتلك أ
النظمة الفيزيائية ذات الفقد
أو الكسب أنماطًا رنّانة ،تضمحل أو
تنمو باطراد مع الزمن .وكلما اندمج
نمطان ،سواء في ترددهما الرنان ،أم
معدل اضمحاللهما ،أم نموهما؛ تبرز
َّ
"نقطة استثنائية" ،مما يؤدى إلى ظواهر
تتحدى َح ْدسنا المادي .وبشكل
رائعة َّ
خاص ،من المتوقع ظهور سلوك مثير
لالهتمام عند تطويق نقطة استثنائية
ببطء بما فيه الكفاية ،مثل حالة الت َقلُّب
أو تراكم طور هندسي .فقد تم بحث
البنية الطوبولوجية للنقاط الستثنائية
تجريبيا ،ولكن التطويق الديناميكي الكامل
ًّ
بعيدا عن متناول
لمثل هذه النقاط ظل ً
القياس .وبرهن الباحثون على أن التطويق
الديناميكي لنقطة استثنائية مماثل للتبعثر
الموجي خالل دليل موجي ثنائي النمط
مناسبين ،كما
حدي و َفقْد
ذي تصميم ّ
َ
قدموا نتائج تجريبية من دليل موجي
يوجه الموجات الواردة حول نقطة
مكافئِّ ،
استثنائية أثناء عملية إالرسال .وهكذا،
أ
تحول هذا
تغير النماط ،التي ِّ
يتم تحفيز ُّ
الجهاز إلى مفتاح قوي وغير متماثل بين
أنماط الدليل الموجي المختلفة .وسوف
يمكِّن هذا العمل من استكشاف فيزياء
النقاط الستثنائية في التحكم في
تحول ـ في مفترق
النظم ومخططات
الطرق ـ بين البحوث ُّ أ
الساسية،
والتطبيقات العملية.
J Doppler et al
doi: 10.1038/nature18605
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

صندوق األدوات

الحواسب تراقب
الشعاب المرجانية
أدوات تحليل الصور الملتقَطة تحت المياه للشعاب المرجانية في
مختلف أنحاء العالم تُ ْح ِدث طفرة في علوم البيئة البحرية.
THE PROJECT TWINS

جيف توليفسون

ثمة قمم مدببة زرقاء اللون ،بت�ز ف ي� أحد جوانب الصورة ،بينما
أ
أ ف
رجوا� المائل
تظهر
رقعة من الشكال الكثيفة ذات اللون ال ي
إىل الوردي ف
ف
المدربة،
غ�
الع�
إىل
وبالنسبة
بها.
آخر
مكان
�
ي ي
َّ
ي
مم�ا عن آ
الخر ،وأنهما لشعاب مرجانية.
يبدو كل جانب منهما ي ف ً
اليس-ريف�و إىل مجموعة ثالثة بالصورة،
يش� مانويل جونز
ي
ي
وهي تلك أ
الشكال المستديرة المنتفخة ،ت
ال� تبدو كما لو كانت
أي
شعابًا مرجانية ،بيد أن سطحها الرمادي الملس يتعارض مع
يش�ان إىل أننا ـ
هذا الستنتاج ،ويقول" :إن النسيج واللون ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عىل أ
الرجح ـ ل ننظر إىل إحدى الشعاب المرجانية ،لكننا ننظر
إىل طحالب مرجانية ش
ق�ية".
إنها صورة بانورامية عالية الدقة ،ال ُتقطت ف ي� إطار جهود
مبادرة "إكس إل ي ف
س�فاي" XL Catlin Survey
س فيو ي
كاتل� ي
ف
 ،Seaviewوهى مبادرة علمية بدأت ي� فهرسة الشعاب
المرجانية عىل مستوى العالم ف ي� عام  .2012ول َف ْهم كيف
تستجيب الشعاب المرجانية للعوامل البيئية المختلفة،
ت
والح�ار العالمي ،وتَ َح ُّمض
مثل الصيد الجائر ،والتلوث،
المحيطات ،قام فريق مبادرة ي ف
كاتل� ـ ومن بينهم العا ِلم
أ
اليس-ريف�و ـ بتوثيق مدى وفرة الشعاب المرجانية،
البي� جونز
ي
ي
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وتنوعها الحيوي ،من
وحالتها الصحية ،إ
بالضافة إىل ِب ْن َيتهاُّ ،
خالل ي ف
مالي� اللقطات المأخوذة تحت المياه.
إن أ
المر سيتطلب عقو ًدا لفحص كل تلك الصور يدويًّا،
ّ
الخب�ة هي ال�ت
ت
ف
اليس-ريف�و
وإن كانت يع� جونز
ي
ي
ح� ْ
ي
ف
كاتل� يستخدم خوارزمية
تتوىل هذه العملية ،بيد أن فريق ي
المتعمق ،ت
ال�
التعلم
شبكات عصبية ،وهى إحدى أنظمة
ِّ
ي
يتعلم فيها الحاسب كيفية تصنيف ما يراه ف ي� صور الشعاب
توىل قيادة هذا ش
المرجانيةَّ .
الم�وع عا ِلم الحاسب أوسكار
لل�نامج
ويمكن
ـ
كىل
بب�
نيا
ر
كاليفو
جامعة
من
بيدجبوم ـ
ب
ي ي
رسيعا أللبوم الصور العمالق الخاص
ا
فحص
ً
أن يُ ْج ِري ً
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صندوق األدوات

بمبادرة ي ف
حواىل مليون صورة ـ
كاتل� ـ الذي يضم ًّ
حاليا ي
ف ي� غضون عدة شهور فقط.
ال�نامج ليس إل ً
واحدا عىل كيفية قيام
مثال
ً
وهذا ب
يف
الباحث� ف ي� مجال الشعاب المرجانية باستخدام التقدم ف ي�
وال�مجيات؛ من أجل ت�يع عمليات رسم
علوم الحاسب ب
خرائط الشعاب المرجانية تحت الماء ف ي� جميع أنحاء العالم.
عاىل الدقة ،وأجهزة
ً
وجنبا إىل جنب مع استخدام التصوير ي
الستشعار ت
ال� تجمع البيانات البيولوجية القياسية حول
ي
أ
تطلق العنان لعرص
الشعاب المرجانية ،يمكن لهذه الدوات أن ِ
آىل ،مما
تتم فيه عمليات جمع البيانات والرصد بشكل شبه ي ّ
أك� لعلماء البيئة لقضاء وقت أقل ف ي� معالجة
يعطى حرية ب
البيانات ،وتخصيص وقت أك� لجراء أ
البحاث.
ب إ
يقول مارك ي ف
إيك� ،وهو مدير برنامج مراقبة الشعاب
أ
المرجانية لدى إالدارة المريكية الوطنية للمحيطات والغالف
الجوي " "NOAAف ي� كوليدج بارك ف ي� يم�يالند" :إنها خطوة
هائلة إىل أ
المام ،ي ف
مقي ًدا ب�عة ش
الب� ف ي� فحص
فح� ل تكون َّ
ومعالجة الصور يدويًّا ،عندها تصبح حصيلة المعلومات
بكث�".
أك� ي
ب
محيط من البيانات

جاء دخول علماء الشعاب المرجانية إىل عالَم البيانات العمالقة
ف
تماما ،فعلماء البيئة البحرية ـ الذين طالما
ي� الوقت المناسب ً
أ
ف
كسج� من
وس َعة خزانات ال ي
َح َّدت أحجام زعانف الغوص ِ
جهودهم ـ يسارعون من أجل توسعة نطاق عمليات المسح؛
بهدف توثيق وفهم آ
الثار طويلة المدى لرتفاع درجة حرارة
مياه المحيطات وتَ َح ُّمضها .وقد زادت مخاوفهم بشدة بعد
حادث ابيضاض الشعاب المرجانية حول العالم ،الذي
صاحب ظاهرة ت
اح�ار "إلنينيو"  2015ـ  2016ف ي� المحيط
أ
الستوا�.
الهادئ
ي
ف
أك� قدر ممكن
تغطية
�
و
اليس-ريف�
ز
جون
هدف
ويتمثل
ب
ي ي
من المناطق؛ من أجل ف ْهم استجابة مختلف الحيود والشعاب
اليس-ريف�و إىل أن أجهزة
ويش� جونز
ي
المرجانية لتلك الضغوط .ي
محل ي ف
ش
تحل ّ
الحاسب لن ّ
أبدا ،كما أنها لن تلغي
ية
الب�
الع�
ً
بالضافة
الحاجة إىل إجراء تحقيقات تفصيلية تحت المياه ،إ
أ
ولكن بإمكانها ت�يع عمليات المسح
إىل البحاث المعمليةْ ،
المبدئية .ويضيف" :ما نحاول فعله هنا هو التوصل إىل حل
كاف من المعلومات؛ من أجل ف ْهم
قدر ٍ
وسط ،حيث نحصل عىل ٍ
بكث�".
تكلفة
أقل
وبطريقة
أرسع،
ة
بوت�
ي
لكن ي
الشعاب المرجانيةْ ،
ووفقًا لنتائج بيدجبوم ،ت
ن� بعد ،فإننا لن نضطر
ال� لم تُ ش َ
ي
إىل التنازل عن جودة النتائج ،حيث إن نظام التعلم المتعمق
يتفق مع ي ف
ع� إالنسان ف ي� تحديد السمات الموجودة ف ي� صور
مث�ة لالإعجاب
الشعاب المرجانية بنسبة ،%81وهى نسبة ي
الخ�اء عىل ش
سء
بالنظر إىل ّأن من المرجح أل يتفق اثنان من ب
ي
واحد ،سوى بنسبة .%84
يخطط بيدجبوم إىل إطالق الخوارزمية ف ي� غضون بضعة
أشهر ،بحيث تكون متاحة ألي شخص يقوم بإرسال صور عىل
ستخدم بالفعل أنظمة بمساعدة
موقعه  ،CoralNetالذي يَ
التحليل ِ آ
ال يىل للصور .وستكون هذه
الحاسب؛ للمساعدة ف ي�
أ
الدارة المريكية الوطنية
الخدمة مجانية ،بفضل تمويل إ
مستخد ًما
420
حواىل
قام
للمحيطات والغالف الجوي .وقد
ِ
ي
من مختلف المؤسسات ـ بما ف ي� ذلك إالدارة الوطنية نفسها
ويش�
ـ بالفعل بتحميل
حواىل  269ألف صورة إىل الموقع .ي
بيدجبوم إىل أن أفضلي النتائج ت
تأ� من استخدام برنامج شبه
ي
ينبه
يآىل ،يُ ْج ِري فيه الحاسب عمليات تحليل بسيطة ،ثم ِّ
ت
ال� ل يكون فيها واثقًا من النتيجة.
ب
الخ�اء إىل الحالت ي
اليس-ريف�و إن العلوم البحرية بدأت تواكب
يقول جونز
ي
علوم أ
الرض ف ي� جوانب عديدة ،حيث تعمل منذ عقود عىل
أ
تطوير أدوات لجمع كميات هائلة من البيانات من القمار
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ولكن ل يمكن تحويل تلك
الصناعية أوالطائرات؛ ومعالجتهاْ ،
بال�امج والجهزة ش
ستخدم ف ي� تحليل البحار؛ حيث إن
مبارس ًة ل ُت َ
المحيطات تبتلع الضوء ،ومن ثم يكون من الصعب دراسة
ش
سء فيها سوى الشعاب المرجانية الضحلة من أعىل.
أي ي
يف
الباحث� ف ي� مجال الشعاب المرجانية إىل
وقد دفع ذلك
أ
تناسب أغراضهم .فعىل سبيل
تعديل تلك الدوات ،بحيث ِ
ف
الف�ياء الحيوية ديفيد كريمر ،وأتسوكو
المثال ،قام عا ِل َما ي
كانازاوا ـ من جامعة ولية متشيجان ف ي� إيست لنسينج ـ بتعديل
جهاز استشعار محمول ،كان مصمما ـ ف� أ
الساس ـ لستخدامه
َّ ً ي
ف ي� البحوث الزراعية.
أ
وعند استخدام جهاز الستشعار عىل الرض ،فإنه
محددة ،مثل الظاهرة الفلورية ف ي� النباتات،
يقيس معلومات َّ
ف
الكربو� ف ي� تال�بة ،ودرجة الحرارة والرطوبة ف ي� الجو.
والمحتوى
َ
ي
ف
مستخدم ي�  18دولة حول
استشعار
جهاز
300
حواىل
وثمة
َ
في
و� كل مرة يقوم باحث أو مسؤول حكومي بقراءة
العالم،
ي
حمل تلك البيانات إىل جهاز خادم مركزي؛
جهاز الستشعار ،تُ َ
من أجل تحليلها.
الم َع َّدل ،الذي أُطلق عليه "كورالسبيكيو"
أما الجهاز ُ
طلق أنوا ًعا مختلفة من الضوء عىل الشعاب
ُ ،CoralaspeQفي ِ
المرجانية ،ثم يسجل إالشارة الطيفية العائدة عند ً 256
طول
وصول إىل أ
موجيا ،بداية من أ
ً
الشعة
الشعة فوق البنفسجية،
ًّ
تحت الحمراء .ويمكن استخدام تلك البيانات لقياس أنشطة
أ
الضو� للشعاب
التمثيل
ي
المرجانية ،عن طريق قياس «إننا بحاجة إلى
ـ عىل سبيل المثال ـ الظاهرة جيش من األشخاص؛
الفلورية للكلوروفيل ف ي� ليسجلوا قياسات
ت
ال� عالية الجودة».
الطحالب التكافلية ،ي
توفر لمضيفها من الشعاب
أ
كسج� والمواد المغذية .يقول كريمر إن معرفة
المرجانية ال ي ف َ
أ
ت
ال� تحدث ،وأين تحدث،
مقدار أنشطة التمثيل الضو�
الباحث� ي ف� يالتعرف عىل أ
النظمة ت
ف
ال�
من شأنها أن تساعد
ي ي
ي
تتعرض للضغوط.
الجهزة مجسات متاحة ف� أ
وتستخدم تلك أ
السواق،
ِ َ ّ
ي
ثالثية أ
البعاد .ويأمل كريمر
يتم بناؤها بمساعدة الطابعات
الصدار الذي يُستخدم تحت
وكانازاوا أن يقلِّال تكلفة إ
ت
أمريك
دولر
500
ا
حالي
تبلغ
ال�
ًّ
ي
الماء من هذا الجهاز ـ ي
أ
متاحا ل بك� عدد ممكن من العلماء.
الصدار
وج ْعل هذا إ
ـ َ
يقول كريمر" :إننا بحاجة ًإىل جيش من أ
الشخاص؛ ليسجلوا
قياسات عالية الجودة".

الرؤية بمساعدة الحاسب

أ
نظاما
ط ََّور عا ِلم الحياء البحرية الدقيقة أرجون تشينيو ً
ش
ً
تفصيال بع�
للتصوير تحت الماء؛ وذلك َلج ْمع بيانات أك�
وبالتاىل ،يقوم علماء بيئة الشعاب
أك�.
طيف إشعاعي ب
ي
المرجانية بوضع تعليقاتهم عىل الصور ،وبعد ذلك يتم بث
المعلومات إىل خوارزمية شبكة عصبية قائمة عىل أحد برامج
التعلم آ
ال يىل مفتوحة المصدر ،وهى مشابهة للخوارزمية
ف
ت
ال� ط ََّورها بيدجبوم .يقول تشينيو ـ الذي يعمل ي� معهد
ي
أ
ف
ماكس بالنك لعلم الحياء البحرية الدقيقة ي� بريمن بألمانيا
ف
يع�
ـ إن نطاق الطيف شديد التساع الذي يغطيه الجهاز ي
أن بإمكانه التقاط معلومات ش
بكث� من ي ف
الع� ش
الب�ية.
أك� ي
وهذا يجعل من أ
ب� الشعاب المرجانية ال�ت
التمي� ي ف
السهل ي ف
ي
تبدو متشابهة ف ي� الصور العادية .ويضيف تشينيو" :عىل
سبيل المثال ،نحسم الجدل القائم حول أنواع الشعاب
ال� لم يتم التعرف عليها ،ونصنفها ضمن أ
ت
النواع
المرجانية ي
ف
ت
ال� تنتمي إليها ،ونشمل كذلك ي� توقعاتنا
التصنيفية المناسبة ي
كب�ة الحجم ،والحشائش البحرية".
والطحالب
إالسفنجيات،
ي
وقد قام آخرون بتعديل ال�امج المتاحة ف� أ
السواق ،ت
ال�
ب
ي
ي
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تُستخدم بالفعل ف ي� رسم خرائط المناطق الطبيعية ،وتحليل
الرضية ،عن طريق تداخل الصور ثنائية أ
النهيارات أ
البعاد ف ي�
أ
النماذج ثالثية البعاد .ويستخدم جون يب�نز ـ طالب الدكتوراة
أ
ف
نامجا
بمعهد الحياء البحرية ،التابع لجامعة هاواي ي� مانوا ـ بر ً
يُطلق عليه "أجيسوفت فوتوسكان" ،Agisoft PhotoScan
أمريكيا؛ للحصول عىل رخصة
دولرا
تصل تكلفته إىل 549
ً
ًّ
إالصدار ت
الح� ف يا�؛ لستخدامه ف ي� أغراض تعليمية .يقول يب�نز
تطورا.
إن ثمة نسخة مجانية من بال�نامج متاحة ،ولكنها أقل ً
ت
ال� يمكن أن تصل ِدقّتها
يمكن تحليل تلك النماذج ـ ي
إىل مل ت
كام�ا جيدة ـ ِمن ِق َبل
ِّيم� واحد عند استخدامها مع ي
أشخاص أو حواسب؛ من أجل التعرف عىل أنواع المرجان،
ف
ت
ونظرا إىل أنها
ال� يُغطيها الحيد
وتحديد
ي
المرجا�ً .
المساحة ي
نماذج ثالثية أ
ف
التغ�ات
ع
تتب
�
ا
أيض
استخدامها
فيمكن
بعاد،
ال
ً
ي
ي ُّ
البنيوية ،مثل ابيضاض الشعاب المرجانية ،وتحلُّلها ،بسبب
ارتفاع درجة حرارة المحيطات .وبذلك ..صار لدينا نوع جديد
من المعلومات البيئية.
ومن وجهة نظر ب�نز ،يكمن جمال هذا أ
السلوب ف ي� بساطته،
ي
حيث يمكن جمع البيانات ب�عة ،وبأقل قدر من التدريب.
السلوب يتيح لك التقاط مئات آ
ويقول" :هذا أ
اللف من الصور
بكام�ا أحادية العدسة ،ثم تجميعها بعد ذلك ،وكأنك تقوم
ي
معا".
بحياكتها كلها ً
مخزون من البيانات القياسية

إيميىل دارلينج ـ عالمة البيئة البحرية لدى جمعية حماية
تقول ي
الحياة بال�ية ف ي� مدينة نيويورك ـ إن التكنولوجيا ليست هي
فنظرا إىل أن هناك جهو ًدا بحثية
الحل الوحيد لهذه المشكلةً ،
منفصلة للقيام بجمع كميات ت ف
م�ايدة من البيانات عن الشعاب
ف
ف
ش
م� ،فمن الرصوري القيام بجمع
المرجانية أك� من أي وقت ي
ف
مجموعات قياسية من البيانات ،وتخزينها ي� مستودع يمكن
للمجتمع بأرسه الوصول إليه.
ف
و� محاولة لجمع بيانات نظامية حول حدث البيضاض
ي
مؤخرا ،ابتكرت دارلينج وزمالؤها تقنية
العالمي ،الذي وقع
ً
بسيطة للغاية ،تتمثل ف ي� جدول بيانات عىل برنامج "إكسيل"،
يمكن للعلماء ف ي� جميع أنحاء العالم استخدامه لتسجيل بيانات
مختلفة عن حالة الشعاب المرجانية .وتتبدى قيمة وأهمية
هذه التقنية ف ي� أنه بمجرد خروج العلماء من المياه ،يمكنهم
الحصول عىل البيانات وتحليلها عىل الفور .ولَدى دارلينج آ
الن
َ
نتائج متسقة من ش
أك� من  61ألف مستعمرة شعاب مرجانية
ف ي�  13دولة حول العالم .وقد أظهرت النتائج أن نسبة %58
منها تعرضت لالبيضاض.
وأخ�ا ،تقول دارلينج إن ما يحتاجه علماء بيئة الشعاب
يً
المرجانية هو التفاق عىل ما يمكن اعتباره مخزنًا مركزيًّا يحوي
ت
ال� يجمعونها من مختلف
المجموعة الكاملة من المعلومات ي
أنحاء العالم .وتضيف" :إننا بحاجة إىل أماكن ،تكون فيها
وتوضح فيها البيانات
البيانات متاحة ،ويسهل الوصول إليهاِّ ،
موضوعات كاملة ،بحيث يمكن للجميع الطالع عليها ،ومعرفة
ت
تؤ� ثمارها،
ما إذا كانت مجهودات حماية الشعاب المرجانية ي
أ
أم ل .إننا بحاجة إىل أن نتمكن من إالجابة عىل هذه السئلة
كث�ا".
ي
بوت�ة أرسع ي ً
تصحيح

"م َر ِّوجو األوراق البحثية" ـ المنشور
في موضوع ُ
بقسم (صندوق األدوات) في عدد سبتمبر الماضي
( )Nature 536, 113–114; 2016ـ كان يتعين
توضيح أن موقع  Altmetric.comيقوم بجمع
البيانات من كل من االتجاهات السائدة ،ووسائل
التواصل االجتماعي.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهـن عـلـمـيـــــة

علم الطيران تلميذة عاشقة لعلوم الفضاء تكبر
لتنقذ مركبة فضائية ص63 .

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

وظائف نيتشر ألحدث قوائم الوظائف والنصائح
المهنية تابعarabicedition.nature.com/jobs :
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لم تكن هذه مجرد تأملت عارضة ،فمجموعة الفرضيات
التي وضعتها سايمز تمثل جز ًءا ال يتجزأ من بحثها .يساعدها
االجابات ،وتج ُّنب التركيز على
هذا النهج في الوصول إلى إ
فكرة واحدة فقط؛ وهو اتجاه شائع في مجال العلوم،
يمكن أن يؤدي إلى المشكلت .ويتضمن التاريخ أمثلة عديدة
شديدا
تشبثهم تشب ًثا ً
لعلماء تغافلوا عن أدلة مهمة ،بسبب ُّ
المستخدمة
الوسائل
بفرضية مالوا إليها .ومن بين
للغاية
َ
ٍ
المحتملة
الفرضيات
من
كثير
في
النظر
المصير
هذا
لتجنب
َ
في وقت واحد.
يقول أنصار منهج فرضيات العمل المتعددة إنه
يمنع العلما َء من تكوين «رؤية نَف َِق َّية» ،tunnel vision
تقبل احتمال أن تكون فرضيات عديدة
ويمكِّ نهم من ُّ
صحيحة في الوقت نفسه .وتتطلب ممارسة هذا النهج
نو ًعا من االنضباط ،فعلى الباحثين القيام بعصف ذهني؛
للوصول إلى تفسيرات محتملة إالحدى الظواهر العلمية،
أيضا استخدام
جمع البيانات ،أو تحليلها ،وعليهم ً
قبل ْ
وج ْعل البيانات
العينات،
تيب
ر
ت
خلط
مثل
معينة،
أساليب
َ
غامضة؛ للمساعدة في مواجهة المحاباة .كما يتطلب هذا
النهج أن يَبقَى العلماء متفتحي الذهن أثناء عملية البحث
فرضياتهم.
برمتها ،وأن يقوموا باستمرار بتنقيح
ّ
ّ
تاريخ طويل

علم البيئة هو أحد المجاالت التي تسعى إلى تطبيق منهج بحثي يقوم على فرضيات العمل المتعددة.

البروتوكوالت البحثية

ِ
الفرضيّات
غابة من
نقدم هنا
إن إعجاب باحث بنظرية معينة قد يغلق ُط ُرقًا مثمرة للبحث؛ ولذا ِّ
ّ
ً
متفتحا.
سبل تمكِّ نك من إبقاء عقلك
ً
جوليا روزين

أ
يصم
الصخب الذي يمل إحدى الغابات المطيرة في بنما ّ
آ
االذان؛ فالحشرات ال تتوقف عن الصياح ،والطيور تصدح
بالغناء ،والخفافيش تصرخ طوال الليل وسط أجوائه
الرطبة؛ بينما تُط ِْلق ذكور حشرة الجندب Tettigoniidae
نداءات للتزاوج غير منتظمة وقصيرة ـ أقل من الثانية ـ
لتفادى جذب الحيوانات المفترسة.
وقت ما ،راودت باحثة ما بعد الدكتوراة لوريل سايمز
في ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وص ْنع القرار في كلية دارتموث
ـ التي تدرس إ
االدراك الحسي ُ
في هانوفر بنيو هامبشاير ـ رغبة في ف ْهم كيفية عثور إناث
حشرة الجندب على شريك للتزاوج .اعتقدت سايمز في
البداية أن تلك المخلوقات ال بد أنها تمتلك حاسة سمع
حساسة للغاية؛ بيد أنها حاولت التوفيق بين أفكار أخرى
دائما على
في الوقت نفسه ،فربما تلتقي تلك الحشرات ً
نوع معين من النباتات المضيفة ،أو لها آليات عصبية تقوم
بإلغاء الضوضاء الموجودة في الخلفية؛ أو لعلها تستخدم
تماما.
حيلة أخرى مختلفة ً
© 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

االعلن1عن منهج فرضيات العمل المتعددة بشكل
تم إ
رسمي في عام  1890بواسطة عا ِلم الجيولوجيا توماس
كراودر تشامبرلين ،الذي كان يشغل في تلك الفترة منصب
رئيس جامعة ويسكونسن ماديسون .وبنا ًء على أفكار عا ِلم
الجيولوجيا جروف كارل جيلبرتَ ،حذَّ ر تشامبرلين من أنه عندما
فغالبا ما تتولد لديهم عواطف
يبتكر العلماء فكرة جديدة،
ً
تجاهها؛ مما قد يؤثر على قدرتهم على العمل بموضوعية.
ورأى تشامبرلين أن ّ
الحل يتمثل في استحداث مجموعة من
الفرضيات ،ودراستهاِ .فمن خلل وضع بدائل ـ كما يقترح ـ
لن يميل العلماء إلى تأييد فكرة واحدة بعينها.
ورغم أن الفكرة القت بعض االنتقادات ،التي ركَّزت
بشكل رئيس على استحالة إدراك جميع االحتماالت ،ناهيك
كثيرا من العلماء يقولون إنها ترتبط ارتباطًا
عن اختبارها ،فإن ً
يتعرض لها الباحثون
التي
فالضغوط
الحاضر.
وثيقًا بعصرنا
َّ
للنشر في الدوريات رفيعة المستوى ،والفوز بالمنح ،وبناء
سمعة طيبة ..كل ذلك يمكن أن يشجعهم ـ بشكل واع ،أو
غير واع ـ على السعي للحصول على دعم أ
للفكار المفضلة
لديهم .وقد وجدت دراسة أُرسلت إلى خادم نشر ما قبل
الطباعة ،المعروف باسم  ،2arXivفي شهر يونيو الماضي
أنه عندما طرح المبرمجون أنواع الحوافز تلك في نموذج،
خضعت المجموعات البحثية التي تمت محاكاتها لضغوط
مطالبتها بإظهار الدعم أ
للفكار الجديدة بشكل معيب في
كثير من أ
االحيان.
عتقد عا ِلم البيئة باري بروك ـ من جامعة
من جانبه ،يَ ِ
تسمانيا بأستراليا ـ أن إعادة إحياء أفكار تشامبرلين
مفيدا .ففي عام  ،2007قام بروك
أمرا ً
يمكن أن تكون ً
بالمشاركة في تأليف ورقة بحثية عن ميزات استخدام
منهج فرضيات العمل المتعددة لعلوم القرن
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الواحد والعشرين .3وهو يرى أنه في حاالت عديدة
يثمر المنهج عن نتائج ثاقبة ،أكثر من اختبار الفرضيات
الصفرية ،وهو أ
االمر الذي يكشف فقط عما إذا كان لعامل
ِّ
محدد تأثير ملحوظ ،أم ال .وعلى النقيض من ذلك؛ قد
تعدد الفرضيات العلما َء في ف ْهم ما إذا كان ذلك
يساعد ُّ
مهما ،أم ال ،واحتمال أن تكون هناك عدة عوامل
التأثير ًّ
تشترك في تَ َس ُّببه.
وعلى سبيل المثال ،أراد بروك أن يعرف لماذا كانت
الثدييات صغيرة الحجم ـ من قبيل البندكوت بُ ِّني اللون
( )Isoodon macrourusـ تختفي من متنزه كاكادو الوطني
في شمال أستراليا .وكان علماء كثيرون قد أشاروا من قبل
إلى الحيوانات المفترسة التي تم جلبها ،مثل القطط ،وقد
ً
مقبوال .وعندما أخذ بروك في االعتبار
تفسيرا
بدا ذلك
ً
فرضيات أخرى ،ونظر في البيانات السكانية التاريخية؛
وجد أن دور القطط في هذه المسألة ال يكاد يُذكر ،وأن
حرائق الغابات الشديدة كانت هي المسؤول أ
االكبر عن
أ
االمر .4يقول" :ستندهش من قلة الدعم الذي تتلقاه غالبية
الفرضيات التي أتقنت صياغتها".
قد يبدو من أ
االسهل التفكير في تفسير واحد محتمل
أ
تجاهل النماذج االخرى يمكن أن يمثل
فحسب ،إال أن
ُ
خطورة .يقول بروك :أ
"االمر ليس فقط في عدم النزاهة،
أيضا إلى مسارات استداللية سيئة".
بل سيقودك ً
مقاومة اإلغراءات

تعدد الفرضيات موضع التنفيذ قد يكون
إن َو ْضع منهج ُّ
تحد صعب ،إذ ينبغي على الباحثين مقاومة حماسهم
بمثابة ٍّ
الطبيعي تجاه أي فكرة مغرية .وتتمثل الخطوة أ
االولى في
تخصيص وقت لصياغة فرضيات أخرى ،قبل أن ينجذب المرء
إلى واحدة بعينها .وإن لم يحدث ذلك ،فإن تفضيل فرضية
معينة قد يؤدي إلى انحراف عملية جمع البيانات ،أو تحليلها
عند انطلق المرء نحو ميدان العمل ،أو عند بدئه تجربة
ما ،أو حين يغوص في أعماق إحدى مجموعات البيانات.
تقول كاثلين نيكول ،عالمة الجغرافيا بجامعة يوتا في مدينة
سولت ليك" :إذا كانت لديك فرضية معينة ،أو كنت تبحث
عن نمط ما ،فإنك ـ في بعض أ
االحيان ـ قد ال تلحظ النمط
الحقيقي الموجود ً
فعل ".
وضع مجموعة من الفرضيات ،قد يكون من المفيد
عند ْ
التحلِّي بالصبر ،واستشارة الزملء في المختبر ،وإدراج
فرضية قد تبدو غريبة وغير معقولة .كان ويليام موريس
ديفيز ـ عا ِلم الجيولوجيا المتقاعد من جامعة هارفارد
في كمبردج بوالية ماساتشوستس ـ هو أول َمن ناصر
هذه الفكرة في عام  ،1926كوسيلة للفكاك من التفكير
التقليدي .وتندرج منجزات علمية بارزة كثيرة تحت هذا
النهج ،بما فيها الزعم الذي خرج به ألفريد فيجنر في
عام  ،1912والذي كان بمثابة أمر مشين في ذلك الوقت؛
حيث أعلن أن القارات تتزحزح عبر سطح أ
االرض( 5وهو
ما يحدث بالفعل) .وكذلك المقترح الذي اع ُتبر نو ًعا من
الهرطقة ،والذي طرحه عا ِلم الجيولوجيا جيه .هارلين
بريتز في عام  ،1920والذي بَ َّين من خلله أن فيضانًا
المناظر الطبيعية الحافلة بالقنوات
مدمرا هو ما أنتج َ
ً
في واشنطن (في الواقع ،اجتاحت تلك المنطقة فيضانات
عنيفة كثيرة).
تعدد
منهج
استخدام
أن
سايمز
ترى
جانبها،
من
ُّ
الفرضيات يأتي بأفضل النتائج ،إذا أتى الباحثون بأفكار
تعتمد على إجراءات مختلفة ،وطرحوا تنبؤات واضحة.
وتوضح في بحثها أن تفضيل حشرات الجندب لنبات
ِّ
مضيف بعينه ربما يؤدي إلى أن تحمل تلك المخلوقات
الطعام نفسه في أحشائها ،في حين أن استخدام
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الصوت قد ّ
االناث منها في بنما لديها آذان
يدل على أن إ
االنواع أ
أكثر حساسية عن أ
االخرى التي تعيش في غابات
تخلو من الخفافيش المفترسة .وبتحديد النتائج المحتملة،
يمكن لسايمز تصميم تجاربها بطرق تساعد على تمييز تلك
أ
االفكار .وتقول" :إذا كانت الفرضيات تتعارض مع بعضها،
أو كانت كل منها تختلف في آلية عملها عن بقية الفرضيات؛
جديدا".
فإنك حينئذ سوف تتعلم شي ًئا
ً
ؤخذ نهج فرضيات العمل المتعددة في االعتبار
وي ُ َ
أيضا ،حين يتوجب على
أثناء معالجة البيانات وتحليلها ً
العلماء اتخاذ خطوات أخرى لحماية الموضوعية (انظر:
«ال تأخذ أ
باالفضلية»).
ومن جانبها ،ترى ليديا تاكيت ـ التي تدرس الحفريات
البحرية بجامعة والية نورث داكوتا في فارجو ـ أن الحل
بسيط ،ويشبه تحليل العينات
بدون ترتيب .فالعمل عبر تسلسل «إذا تعا َر َض ْت
جيولوجي ـ وفقًا لترتيب زمني الفرضيات مع
ٍ
ـ قادها إلى التعرف
فحينئذ
مبكرا على بعضها؛
ً
سوف
ما
ُّع
ق
اتجاهات معينة ،وتو
سوف تتعلم
تقول
التالية.
تجده في الطبقات
ً
شيئا جديدًا».
بجمع العينات
حاليا ْ
تاكيت" :أقوم ّ
الكلية التي أحتاج إليها ،وأرتِّبها بشكل عشوائي" .وهي تقوم
أي طبقة
بوضع أكواد للعينات ،حتى ال تعرف بالضبط من ّ
من الطبقات أُخذت كل عينة.
ويعتمد باحثون آخرون على أدوات إحصائية..
ً
فبدال من استخدام القيم االحتمالية ()P values
لرفض النماذج الفردية واحدا تلو آ
االخر ،يعتنق تريفور
ً
برانش ـ عا ِلم المزارع السمكية بجامعة واشنطن في
سياتل ـ أسلوبًا الختيار النماذج ،يُسمى «معيار أكايكي
أي
للمعلومات»  .AICيحدد هذا المنهج إ
االحصائي ّ

أفكار نافعة
ال تأخذ باألفضلية
لتطبيق منهج فرضيات العمل المتعددةَ ،ج ِّر ْب
اتباع النقاط اإلرشادية التالية:
المحتملة ،قبل جمع
●ضع قائمة بالفرضيات
َ

بيانات جديدة ،أو النظر فيها.

وحاول أن تطعن في
تحد ْث إلى زمالئك،
● َّ
ِ

افتراضاتك ،عن طريق وضع فرضية غير
معقولة واحدة على األقل.

●للوصول إلى أعلى كفاءة في التعلم ،قم
بصياغة فرضيات تكون متمايزة عن بعضها
البعض قدر اإلمكان.
استخد ْم أساليب تحليلية تمنعك من اإلتيان
ِ
●

عما تخبرك به بياناتك .قد يتضمن
بأفكار أولية ّ
ذلك تحليل عينات ،بدون ترتيب ،أو إلقاء

الغموض على بياناتك ،أو استخدام اختبارات
إحصائية مختلفة.
حاو ْل أن تصوغ
●قبل النظر في بياناتكِ ،

المحتملة ،وكيف ستختبر كل نتيجة
جميع النتائج
َ
وتميزها عن البقية.
منها على حدة،
ِّ
● َض ْع في ذهنك أن عدم التوصل إلى نتيجة

نوعا من الفشل ،بل ُيعتبر معلومة
ال ُي َع ّد ً

إضافية .جيه .آر.
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مجموعة من النماذج تقدم أفضل شرح للبيانات التي تم
جمعها بشأن نظام معقد في الغالب .ويقول برانش إنها
طريقة حسابية لتنفيذ منهج فرضيات العمل المتعددة،
الخاص بتشامبرلين.
يستخدم بروك «معيار أكايكي للمعلومات» ،إضافة
إلى «معيار بيز للمعلومات» المشابه له ،الذي يفيد في
التمييز بين بعض النماذج البسيطة .وحين تبدو نماذج
عديدة صحيحة ،عندها تساعد تلك أ
االساليب في تقدير
أهميتها النسبية ،بحيث يمكن استكشاف آثارها المجمعة
من خلل ما يُسمى بـ"االستدالل متعدد النماذج" .ويتضمن
جنبا
ذلك دمج العديد من النماذج المختلفة ،أوالنظر فيها ً
إلى جنب؛ لتفسير أكبر قدر ممكن من االمور.
وغالبا ما يتخذ علماء الفيزياء وعلماء الفلك تدابير
ً
أيضا ،فيعتمد
تحيز الباحثين في التحاليل ً
مشددة؛ لمنع ُّ
صول بيرلموتر ـ عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا في
االشارات
بيركلي ـ على البرمجيات ،أو على الزملء؛ إالخفاء إ
والدالئل الموجودة في البيانات ـ التي ربما تكشف عن
االمور ـ قبل أن يراها .ويعرف هذا أ
بعض أ
االسلوب باسم
ُ
أ
التحليل االعمى .وقد يتضمن ذلك إضافة أرقام ُوضعت
عشوائيا إلى قيم البيانات ،أو تغيير تلك القيم بمقادير
ً
عشوائية ،أو إخفاء المحاور في رسم بياني .إن الهدف من
ذلك كله هو التأكد من ّأال يرى الباحثون أي شيء يمكنه
توجيه أذهانهم نحو تفسير بعينه ،كاتجاه َّأو ِلي ً
مثل ،أو
تلميح الكتشاف معين.
وقبل إلغاء تعمية البيانات ،يجب على العلماء في فريق
بيرلموتر توزيع مذكرة ،يشرحون فيها فرضياتهم ،وكيف
يخططون الختبار تلك الفرضيات ،والتمييز بينها .يقول
بيرلموتر" :بإمكان الجميع أن يقرروا في وقت مبكر ما إذا
كان أ
االمر يبدو ً
عادال ،أم ال ،بمعنى أنهم لم يتعاملوا
مع أي من البدائل بشكل مختلف عن غيرها" .وفي العام
الماضي ،أعلن بيرلموتر ،وعا ِلم النفس روبرت ماكون ـ
من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا ـ في مقال نُشر بقسم
6
الحد من
التعليقات بدورية  Natureأن هذا النهج يمكنه ّ
تحيز الباحثين في مجاالت كثيرة.
ُّ
بالطبع ،هناك أوضاع ال يكون فيها تعدد الفرضيات
مفيدا ،أو حتى ممك ًنا ،فإذا صادف الباحثون اكتشافًا
ً
غامضا ،قد يبذلون جهو ًدا مضنية؛ للوصول إلى تفسير
ً
واحد مقبول .وحتى إذا كان بإمكان هؤالء الباحثين الجمع
ما بين بعض الفرضيات ،فإنه ال يوجد ضمان بأن الفرضية
الصحيحة واحدة من بين تلك الفرضيات ،وذلك هو السبب
في أن الفرضيات ينبغي أن تظل "تعمل" ،حتى يمكن
تنقيحها في ضوء المعلومات الجديدة.
أ
أ
معاكسا لذلك،
ا
ي
وتطرح بعض االوضاع االخرى تحد ً
ً
جدا من الفرضيات .وتبحث فريا
أال وهو وجود عدد كبير ًّ
بليكمان ـ عالمة الفيزياء التجريبية بجامعة بروكسل الحرة
(الناطقة بالهولندية) ـ عن جسيمات أولية في منشآت
المختبر
معينة ،مثل مصادم الهدرونات الكبير في
َ
أ
االوروبي لفيزياء الجسيمات سيرن  ،CERNالواقع بالقرب
من جنيف السويسرية .وفي مجال تخصصها ،طرح
العلماء النظريون بالفعل عد ًدا ال يُحصى من االحتماالت،
أي من تلك االحتماالت
بينما
تتلخص مهمتها في اكتشاف ٍّ
مدعم أ
باالدلة والبراهين.
َّ
أ
غالبا ما تكون متعارضة مع بعضها
والن هذه النماذج
ً
البعض ،فعاد ًة ما تقيمها بليكمان واحدا تلو آ
االخر
ً
ِّ
وإن كانت تتمسك بمستوى
باستخدام القيم االحتماليةْ ،
االحصائية .ففي مجاالت معينة،
جدا من الداللة إ
عال ًّ
ٍ
توجه متزايد نحو
هناك
والطب،
النفس،
علم
مثل
ُّ
التخلي عن هذا أ
االسلوب ،إذ يمكن أن يغري الباحثين
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بالبحث عن منهجيات تحليلية تُ ْخ ِرج لهم نتائج ذات
داللة ،إال أن بليكمان تقول إن مجتمع الفيزياء قد نجح
في القضاء على هذه المشكلة بشكل كبير ،من خلل
جدا بتعدد الفرضيات،
التعميةَ ،
وخلْق ثقافة مؤمنة ًّ
أن عدم الوصول إلى أي شيء يساوي في
لدرجة ّ
أ
االهمية اكتشاف شيء ما .تقول" :في مجالنا تُ َع ّد
الصفرية نتيجة قيمة".
النتيجة ِّ
مارس منهج تعدد
ي
أن
ا
دائم
ينبغي
ال
الواقع،
وفي
ً
ُ َ
الفرضيات على المستوى الفردي فقط ،بل يمكن أن
يحدث عبر مجاالت بأكملها ،فالمجموعات المختلفة
يمكنها تطوير فرضيات متنوعة ،طالما ظلت متفتحة
أ
أيضا أن
الذهن ،كما أن عملية مراجعة االقران يمكنها ً
تساعد في الترويج أ
للمر .يقول برانش" :أعتقد أنه من
مسؤوليتنا كمحررين ومراجعين أن نأتي ببدائل ،وأن
نطلب من المؤلفين الذين يبتكرون فرضيات جديدة
أيضا بدائل عندما يطرحون تلك الفرضيات
أن يُ ْد ِرجوا ً
للمرة أ
االولى".
وبغض النظر عن كيفية تطبيقهم للمنهج ،يقول عدد
كبير من الباحثين إنهم مروا على فكرة تعدد الفرضيات
صدفةً أثناء دراساتهم العليا ،أو بعد ذلك .لم يكن برانش
قد سمع بتلك النظرية قبل السنوات القليلة الماضية ،إال
أنها أذهلته للغاية؛ لدرجة أنه َك َتب ً
مقاال في العام الماضي،
يقول فيه إنه يجب على الباحثين ّأال يكتفوا بتفسير واحد
شامل لكيفية تأثير المزارع السمكية على شبكات الغذاء
البحرية ،بل ينبغي عليهم النظر في كيفية تطبيق نماذج
مختلفة في مناطق متنوعة حول العالم.7
ويقول بعض الباحثين إن مشرفيهم قد شجعوهم على
قراءة نصوص فلسفة العلوم الكلسيكية ،مثل كتاب توماس
كون «بنية الثورات العلمية» ،المطبوع في (مطبعة جامعة
شيكاغو ،)1962 ،أو كانوا يشجعون المناقشات الخاصة
بالجانب العملي من المنهج العلمي ،التي كانت تدور في
كثيرا من العلماء قد يمرون
اجتماعات المختبرات ،بيد أن ً
عبر مسارهم المهني كله ،بدون أن يتلقّوا أي تدريب رسمي
لكيفية تطوير الفرضيات.
وهذا أ
االمر مؤسف للغاية؛ أالن تعلُّم منهج تعدد
الفرضيات وتطبيقه يمكنه تحسين جودة العمل الذي
يقوم به العلماء ،إلى جانب تمكين العلماء أنفسهم ،وذلك
شر ْت في العام الماضي ً
دليل
حسب قول سايمز ،التي نَ َ
8
"دائما
تقول:
.
البحوث
اء
ر
إج
إرشاديًّا عن تدريس عملية
ً
يتلخص تعريف الطلب للنجاح أو
ما تؤلمني رؤية كيف َّ
الفشل في تأييدهم لفرضية معينةّ .إن الفشل هو أال تقوم
قادرا
بجمع البيانات التي تحتاجها ،والنجاح هو أن تكون ً
على التمييز ما بين االحتماالت"■ .
جوليا روزين كاتبة حرة ،تقيم ف ي� بورتلند ،أوريجون.
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تحــــول
نــقــطـة
ُّ

َّ
مالحة الكوكب
تعمل شيكاكو هيروس مهندسة فضاء في وكالة استكشاف
الفضاء اليابانية «جاكسا»  ،JAXAوترأست الفريق الذي
تمكن من توجيه مسبار «أكاتسوكي»  Akatsukiإلى مداره
حول كوكب الزهرة في  7ديسمبر  .2015كما قادت
المهمة الكوكبية اليابانية الوحيدة الناجحة حتى آ
الن،
حيث أصلحت مسار المركبة الفضائية بعد محاولة إدراج
فاشلة في .2010
ما الذي دفعك ألن تصبحي مهندسة فضاء؟
عندما كنت في التاسعة من عمري ،عرفت من معلمي في
المدرسة أن البشر ذهبوا إلى القمر؛ فأصبحت فضولية إزاء
الفضاء .وفي عمر الخامسة عشرة ،أرسلت خطابات إلى
العديد من المختبرات في ناسا ،طلبا للنصح حول كيفية
االنخراط في أنشطة متعلقة بالفضاء .حالفني الحظ ،عندما
أجابني مهندس متقاعد من مركز جودارد للرحلت الفضائية
التابع لناسا ،ونصحني بأن أذاكر بجد مواد الكيمياء والفيزياء
والرياضيات .وعندما بلغت التاسعة عشرة ،أعلنت وكالة
طالبا لحضور
استكشاف الفضاء اليابانية أنها ستختار ً 20
المؤتمر الدولي الخمسين للملحة الفضائية في أمستردام،
فتقدمت .وقادتني هذه الفرصة في النهاية إلى وظيفة
رسمية في الوكالة.
لماذا كنت متواجدة في غرفة التحكم أثناء فشل
أكاتسوكي في الدخول إلى مدار كوكب الزهرة في 2010؟
أردت أن أنخرط في مهمات في الفضاء العميق .فكنت
أذهب إلى غرفة مشروع أكاتسوكي كل يوم فقط أالرى
ما إذا كان هناك ما يمكنني فعله .وفي الغالب كنت
بعيدا عن الزهرة في
أستمع فقط .انحرفت المركبة ً
مقررا لها أن تدخل مداره ،لذا لم
الوقت الذي كان ً
نتمكن من تلقي إشارات مستمرة .وعندما حل الوقت
نتلق أي شيء .مرت ثانية ثم اثنتان ثم
المتوقع ،لم َّ
ثلث  ...وبعد  15ثانية ،كان الناس يهمسون" :ماذا
يحدث أالكاتسوكي؟" ثم عرفنا أن المحرك الرئيسي لم
مقررا له ،لذا دخلت المركبة الفضائية في
يعمل كما آكان ً
وأخذت تتداعى .كانت خيبة أ
االمل بادية
الوضع االمن
على وجوه العلماء.
كيف انتهى بك المطاف إلى قيادة عملية
الحياء؟
إعادة إ
كنت قد قمت بأعمال لتحليل الحطام الفضائي وتقدير
مدى اقترابها عن أ
االقمار االصطناعية .جعلتني هذه
التجربة خبيرة في تحليل المسارات والمدارات .فحددنا،
بنا ًء على الجاذبية بين الشمس والزهرة ،أن أكاتسوكي لن
يصل إلى الزهرة مجد ًدا إال بعد خمس سنوات .فحاولنا
الحفاظ على المركبة الفضائية على أفضل نحو ممكن،
خاصة وأن عمرها التصميمي عامان ونصف فقط.
ماذا كان العائق أ
واجهته في تصميم
الكبر الذي
ِ
المسار الجديد ألكاتسوكي؟
ً
جدا
كان مدار المركبة الفضائية قد أصبح
طويل ًّ
وبيضاويًّا ( 370ألف كيلومتر في أبعد نقطة عن الزهرة؛
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بما يشبه المسافة بين أ
االرض والقمر ،و 400كيلومتر
في أقرب نقطة) .وفي أبعد نقطة كان يمكن للمركبة
الفضائية أن تستغرق أكثر من  10ساعات لتخرج من
ظل الكوكب ،في حين ال تستطيع بطاريات أكاتسوكي التي
تشحن بالطاقة الشمسية ،أن تدوم لساعتين كاملتين.
نعدل مدار المركبة عدة مرات على مدى
فكان علينا أن ّ
الخمسة أ
االعوام ،وأن نقوم بمناورات حتى ال نستهلك
عمر البطاريات.
كم كانت ثقتك في نجاح هذه المهمة؟
كنت مازلت ال أعلم ما إذا كانت محركات أكاتسوكي عملت
ُ
حقا أم ال .كانت خطتنا أ
االساسية أن نستخدم المحركات
أ
االربعة على أحد الجانبين ،وكنا مستعدين في حال فشلها
لتدوير المركبة الفضائية  180درجة الستخدام المحركات
االربعة على الجانب آ
أ
االخر .كنا نراقب سرعة المركبة الفضائية
بدقة ،ورأينا أن التغير كان مطابقا لتوقعاتنا ،حتى عرفنا أن
أكاتسوكي دخل المدار حول الزهرة بالفعل.
النجاز؟
كيف احتفلتم بهذا إ
في  ،2010كنا قد أستعددنا للحتفال ،لكننا فشلنا .أما
في  ،2015فقد جلبت زجاجة من الشمبانيا ،لكنني لم
أخبر أيا من زملئي ،حتى لحظة نجاح العملية .عندها
فتحنا الزجاجة وشربناها معا.
مازلت تعملين على أي شيء له عالقة
هل
ِ
بأكاتسوكي؟
زلت مسؤولة عن التحكم في توجيه أكاتسوكي
نعم ،ما ُ
حول الزهرة ،وهو يغير اتجاهه كل ساعة تقريبا ،عندما
تكون المركبة في أقرب نقطة من الكوكب .كما أني مسؤولة
عن ضمان أن تكون المركبة الفضائية موجهة بشكل صحيح
بما يسمح بإرسال البيانات التي تتحصل عليها إلى أ
االرض.
ونتوقع أن يعيش أكاتسوكي خمسة أعوام أخرى قبل أن
يتحطم على سطح الزهرة■ .
أجرت المقابلة سمريتي ماالباتي

تم تحرير هذه المقابلة بغرض االختصار والتوضيح.
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جدران نيجيريا
روابط أسرية.

بينما أسير أسفل التلِّ ،أحدق في أطالل مدينة
الجوس ،عبر القناع الذي أرتديه ،كجزء من بَ َّ ِزتي
المعدنية الثقيلة .المباني تنهار ،وتغرق في البحر.
ُس ُحب الدخان الكثيفة تتصاعد إلى السماء .كانت
المدينة تعج بالعمل والعمالة الماهرة ،لكن كل شيء
تالشى في غضون أسابيع.
ألهث بشدة ،بينما أواصل السير أسفل التل.
يسيل العرق بغزارة من جسدي ،القابع خلف
بَ َّزة رمادية ،مصنوعة من برونز المدافع،
تغطيني من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي،
وتزن مئات الكيلوجرامات .نظام
التبريد المعطَّل يجعلني أسبح
في بحر من العرق ،ولوال
وحدات الهيدروليك المنتشرة
استطعت
حول عمودي الفقري ،ما
ُ
آ
مزيدا
علي أن أبذل ً
التحكم في هذه َ
الب َّزة .واالن يجب َّ
من الجهد؛ أالتمكن من السيطرة عليها؛ إذ يبدو لي أنها
عقال يسعى لفرض سيطرته ،وذلك بإلغاء أ
تمتلك ً
االوامر من
شاشة العرض ،وتجميد العمل لفترات عشوائية ،وفَصل
بياناتي الحسية.
كنت أدرس فيها قبل هذا
أقتر ُب من المدرسة التي ُ
ِ
يبق سوى عدد قليل من أشجار النخيل
الدمار بسنوات .لم َ
المتناثرة ،التي يترنح سعفها تحت هول الرياح العاتية.
أستعيد ذكرى أحد أيام الثالثاء الخانقة ،عندما حاولت
ُ
مع تينداي التسلل خارج حجرة الدراسة ،وسمعنا للمرة
أ
االولى أننا نجحنا في القبض على أحد أفراد .K'Dasewh
أخيرا في القبض على أحد
وبعد كل هذه السنين ،نجحنا ً
الغرباء القادمين من الفضاء.
أَ َلم ُح أشالء جندي بالقرب من المدرسة ،ولوحة فنية كبيرة
تغطي الجدار ،وكلمات غير مكتملة ،تتناثر فوق حطام
حجر بناء أحمر ،بلون أ
االرض المخضبة بالدماء .الطباشير
َ َ
أيضا يتناثر فوق أ
االرض .ورغم أن درع الجندي محطم،
ً
فال يزال ينبض بوهج آ
الاللئ الحيوية الزرقاء ،بينما نَ َمت
بَ َّزتُه داخل لحمه ،كأنها جزء من نسيجه .وانغزلت السبائك
واالسالك في جلده الداكن ،فيما يشبه أ
المعدنية أ
االغصان
أ
المعروشة .أتفادى بخطواتي قشور جوز الهند الفارغة؛ القرأ
المكتوب على بَ َّزته ،وأعرف تاريخ موته .مات منذ ثالثة أشهر
كاف َيين
الب َّزة قبلها بشهرين فقط ،كانا ِ
تقريبا ،وكان يرتدي َ
ً
ليصل إلى هذه الحالة.
ّأما أنا ،فأعيش داخل بَ َّزتي منذ عامين.
يمتلئ ِجلْدي بذكريات احتباسه خلف أغالل بَ ّزاتنا
المدرعة ،المشبعة بالحمض النووي لكائن فضائي .لقد
َّ
قاموا بفحص هذه الكائنات ،وأخذوا من تقنيتها الحيوية
خاص َّيتي الشفاء الذاتي ،والقوة المع َّززة ،ونقلوهما إلينا.
ِّ
نجحت الفكرة إلى حين.
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أجسادنا .أ
والنه ال يمكن الحصول على الكتلة الحيوية من
وتشق
العدم؛ فقد راحت
الب َّزة تنمو ببطء داخل اللحمّ ،
أنفاقًا لها عبر الجروحَ المتقيحة أ
واالعضاء المتهتكة التي
خ َّلفَتها المعركة ،وتذوب في جسد مرتديها .ولم يُط ََّبق
الحجر الصحي ،إال بعد فوات أ
االوان.
ال ُ
لدي لحم ،أو كانت
أعرف ما إذا كان لم يزل َّ
الكابالت قد أحاطت بعظامي ،مثلما تحيط النباتات
أ
أيضا ما إذا كانت قد
المتسلقة باالشجار .ال أعرف ً
اخترقت دماغي ،وأخذت في تدميره ،أم ال ،في محاولة
الب َّزة لفرض سيطرتها بصورة كاملة ،وإحكام قبضتها
من َ
يوما بعد يوم .ال أعرف ،وال أجد ً
سبيال للمعرفة،
علي ً
َّ
وهذا أكثر ما يرعبني.
على مد البصر ،ألمح محيطًا حيويا ،ممتدا فوق أ
االرض،
ًّ
ّ
ًّ
يحتوي بعض ِآخر المستوطنات البشرية الباقية .يُحظر
علينا االقتراب منها حتى مسافة خمسة كيلومترات؛ خوفا
من العدوى .ال تزال هذه المستوطنات تستقبل الجئين
من غانا والكاميرون ،لكن معظمهم تم تسكينه بالفعل
في مستعمرات خارجية نائية ،وكواكب قابلة للسكنى خارج
النظام الشمسي.
المفترض أن
تعيش زوجتي وطفالي وسط هؤالءِ .ومن
َ
يكون بن آ
االن في السادسة من عمره ،وإميكا في الثامنة،
ِ
أو ربما التاسعة.
هذه هي المجموعة أ
االخيرة ،التي بقيت على سطح
أ
أي أحد غيرنا.
االرض؛ للتحقق من عدم تخلُّف أحدّ ،
نجحت في الولوج إلى القناة الخاصة بقائدي .استغرق
ُ
أ
أ
سجل الدخول على نحو صحيح.
االمر ثالث
محاوالت ،ال ِّ
أ
نجحت في النهاية.
حاولت البزة إلغاء االمر ،لكنني
ُ
يظهر َ َّالقائد سومادينا ـ بوجهه أ
االشهب ـ في الجانب
أ
االيمن السفلي من مجال رؤيتيً ،
قائال" :ال تزال هناك يا
ظننت أنك مت".
ولدي؟ ُ
مت بالفعل ،لكنني أجبته" :نعم
أتمنى لو كنت قد ُّ
سيدي ،ال أزال هنا".
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أجابني" :أتمنى لو أستطيع المساعدة ،لكننا
ال نستطيع أن نسمح أالحد منكم ـ أيها الحاملون
للوباء ـ بالدخول في المجال الحيوي .ال يمكن أن
نترك فيروس التقنية الحيوية يتفشى ،ال سيما في
المستعمرة الجديدة".
أطبق فمي ،وأحكم القبض على ِد ْرعي .أقول
بحسرة" :بعد كل ما فعلناه؟" أفتح ذراعي .الدرع
يلفني ،أ
كاالغالل حول المعصم .أصيح" :لقد
وضحينا في
قاتلنا من أجل هذه المدينةَّ ،
سبيلها بكل ما نملك".
يه ّز القائد رأسه ،ويردف" :ولكن
انظر إلى ما حدث .لقد أرسلوا
أسطولهم ً
ودمروها".
كامال إلى المدينة؛ َّ
يهم ما فعلناه ،وال ما أبديناه
ال ّ
من صالبة وشجاعة في القتال .لم
ندمر
كافيا؛ فقبل أن ِّ
يكن ذلك كله ً
ِآخر ِقطَعهم البحرية ،كان عالمنا
قد تحطَّم.
ئب أالنظر إلى السماء .في مكان ما في هذا الكون
أشر ُّ
ُ
أتوسل إلى قائديَ " :د ْع ِني ـ على
العمالق ،تسكن أسرتي.
أ
أ
أبعث برسالة".
االقل ـ أتحدث إلى زوجتي للمرة االخيرة ،أو ُ
يجيبني" :مستحيل .ال يمكننا أن نخبرك عن مكان
المستعمرة .ماذا لو قبضوا عليك وعذَّ بوك؟ كما ّأن ِد ْرعك
سيحفظ الموقع .كل حاملي الوباء آ
االخرين يعانون مثلك".
أريد أن أصرخ .أريد أن أضحك كالمجنون ،لكن حلقي
مسدود بكتلة خرسانية ،وكل كلمة تحاول الخروج كأنما تُ ْخ ِرج
أحشائي معها .ربما بدأت البزة آ
االن تلتهم حلقي وأحبالي
ْ َ َّ
سأفق ُد ً
عاجال قدرتي على النطق .أخاطبه بيأس:
الصوتيةِ .
"إذَن ،أهذا كل شيء؟" ،فيجيب ،دون أن يقدر حتى على
إلي" :أعتذر إليك بشدة .الوداع يا كوهبان".
النظر
يقطع َّ القائد االتصال ،ويتركني هنا .أ
االصفاد تتوغل في
جسدي على نحو أعمق.
كتفي؛ فأترنح باتجاه
يضغط الدرع والكون بثقليهما على ّ
الجدار ،وألتقط بعض الطباشير .ترتجف يداي بشدة ،وأنا
أخ ُّط على َع َج ٍل رسالة إلى أصدقائي ،وأسرتي ،وشعب
حبس الدر ُع
نيجيريا بأسره .أَ ُخطّها بسرعة ،قبل أن يَ ِ
أصبحت االنآ
جسدي .أُ ْخ ِب ُرهم أني أشتاق إليهم ،وقد
جز ًءا من هذا العالم ،وأؤكد لهم أن كائنات K'Dasewh
أبدا من السيطرة على كوكبنا.
لن تتمكن ً
في يوم من أ
االيام ،عندما يعود قومي إلى أرض جديدة
ونظيفة ،سوف تكون هذه الرسالة في شرف استقبالهم.
أتمنى ّأال أكون هنا عندما يحدث ذلك.
عيناي ال تستطيعان الرؤية بوضوح ،ربما بسبب الدموع،
أظن أنني سأعرف
الب َّزة تحاول ط َْمس رؤيتي .ال ُّ
أو بسبب ّأن َ
أبدا■ .
ـ على وجه اليقين ـ ً

