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تُ َ
نشر مجلة "نِيتْ َشر" ـ وترقيمها الدولي هو ( )5587-2314ـ ِمن ِق َبل مجموعة نِيتْ َشر للنشر (،)NPG
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 َ

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

إطاللة على آفاق العلوم

ف ي� عدد ربع سنوي جديد من دورية " Natureالطبعة العربية" ،نعرض لكم مختارات من أهم ما نُ ش�
ف� دورية  Natureالدولية ف� أعدادها المنشورة ف� ت
الف�ة من إبريل إىل يونيو  ،2018حيث يضم هذا
ي
ي
ي
ن
يل نبذة عن أبرز ما ورد فيه:
العدد يب� جنباته إضاءات عىل آفاق تقدم العلوم .وفيما ي
االح�ار العالمي ض
ف� قسم "أخبار ف� دائرة الضوء" ،وتحت عنوان "إشارات تفيد بأن ت
سي�ب الدول
ي
ي
أول " ،نعرف المزيد عن طريقة جديدة لقياس أوجه التفاوت ي ن
الفق�ة ً
للتغ�ات
ب� التهديدات المستقبلية ي
ي
الفقر هي أ
المناخية ،حيث تش� إىل أن الدول أ
ال ث
تأثرا ،وذلك ألسباب مختلفة تقرأها داخل العدد.
ك�
ي
ً
أ
ف
ف
مخت� الذرات الباردة  -التابع
و� القسم نفسه ،نلقي الضوء عىل
"المخت� ال ثك� برودة ي� الكون" وهو ب
ب
ي
للف� ي ن
لوكالة "ناسا" – الذي سوف يتيح ي ز
يائي� التعامل مع الظواهر الكمية كما لم يتسن لهم من قبل.
بالف�وسات المضادة للرسطان" ،نتعرف عىل نتائج دراسات
وتحت عنوان "انطالق العمل ي
تث� االهتمام ،وأسلوب عالجي جديد لمرض
مشجعة ،ومجموعة من التجارب إ
ال كلينيكية ي
للورام" ،حيث أبدى عدد من ش�كات أ
الرسطان يعرف بالف�وسات "الحالّة أ
الدوية العمالقة
ي
ُ
البعاد لميار نجم" ،أصدرتها بعثة "جايا" أ
اهتماما بهَ ،كما نستكشف "خريطة ثالثية أ
الوروبية
ً
لمجرة درب التبانة ،من شأنها أن تُ ْح ِدث نقلة ف ي� علم الفلك.
ّ
ف
و� قسم التحقيقات ،وتحت عنوان "ها قد جاءت الموجات" ،نطّلع عىل آفاق َح ّل واحدة
ي
والجرام أ
الرض أ
ب� أ
من أقدم مشكالت علم الفلك ،وهي كيفية قياس المسافة ي ن
الخرى ف ي�
ت
ال� بمقدورها أن تجيب عىل العديد من
الكون ،أوذلك من خالل رصد موجات الجاذبية ،ي
أ
ف
و� تحقيق آخر ،وتحت عنوان "اسمحوا
السئلة الخرى المعلَّقة ،الخاصة بعلم الكون والفلك .ي
ئ
ين
الباحث� عن النظافة الفائقة لف�ان
لتخل
للجراثيم بالدخول" ،نتعرف عىل الفوائد المحتملة ِّ ي
لتص� أجهزة المناعة لديها ث
أك� تشاب ًها مع
التلوث بالجراثيم ،ي
التجارب ،وتعريضها لبعض ّ
جهاز المناعة لدى النسان ،الذي يتطور ف
يعج بالميكروبات.
َم
ل
عا
�
إ
ّ
ّ ي
ف
ت
ستعرض
ي
ع؟"،
التنو
كلينيكية
ال
التجارب
ستعكس
"م�
عنوان
وتحت
"التعليقات"،
و� قسم
إ
ّ
ُ
ي
َ ِ
ف
العقاق� مسألة نقص تمثيل مجموعات
ني� ،وهوارد إل .ماكليود ي� تحليلهما لدراسات
ي
س .ب
تود ي
ف
ين
المشارك�
الكلينيكية ،حيث يكون أغلب
شب�ية ذات انتماءات عرقية وإثنية معينة ي� التجارب إ
أ
سلبيا عىل تطبيق نتائج هذه التجارب عىل هذه
تأث�ا ًّ
فيها من ِ
البيض ،المر الذي قد يؤثر ي ً
أ
ت
ين
للباحث� والجهات التنظيمية
ال� يمكن
فكار
ال
بعض
المقال
ويطرح
المتنوعة.
المجموعات
ي
والتمويلية َتب ِّنيها؛ من أجل التعامل مع هذه المسألة.
القلق� عىل مستقبل البيئة عىل سطح كوكب أ
ين
الرض ،ستجد ف ي� قسم "كتب
وإذا كنت من
الرض" نظرة متعمقة عىل دراسة عن كتب أ
وفنون" تحت عنوان "قصص وحكايات لنقاذ أ
الطفال
إ
ت
ت
وال� تناولها عا ِلم البيئة
ال� يتم
استغاللها كإحدى وسائل االستعداد فلمواجهة أزمات كوكبنا ،ي
ي
ف
و� القسم نفسه ،وتحت عنوان "مقوالت آينشتاين
ليام هينيجان ي� كتابه "وحوش ما قبل النوم" .ي
ب� الصحة والزيف"" ،يُغربل آندرو روبنسون المقوالت المنسوبة إىل عا ِلم ي ز
ين
الشه�،
الف�ياء
ي
لنكتشف  -عىل سبيل المثال  -أنه ليس صاحب مقولة "الجنون هو أن تفعل ش
ال�ء نفسه مر ًارا
ي
ت
ال� طالما ذُيلت باسمه.
وتكر ف ًارا ،وتتوقع نتائج أمختلفة" ي
ف
و� قسم "صندوق الدوات" ،وتحت عنوان "ثورة االستشعار عن بُ ْعد ي� علم البيئة" ،نستكشف كيفية
ي
ت
ال� صار الوصول إليها وتحليلها أيرس من أي وقت
استفادة علماء البيئة من بيانات االستشعار عن بُعد ،ي
ض
م�؛ ما يتيح لهؤالء العلماء معالجة المشكالت المتعلقة بالحفاظ عىل البيئة.
أ
ت
كب�ة من حياتهم لها ،تنظِّم دورية
ال� يكرس العلماء أجزاء ي
واحتفا ًء ّ
بتنوع وأهمية البحاث ي
 Natureمسابقة للتصوير الفوتوغر فا� للعام ن
التوال ،تحت عنوان "عا ِل ٌم أثناء تأدية
عىل
الثا�
ي
ي
ي
عمله" ،ونستعرض ف ي� هذا العدد مجموعة من الصورة الفائزة ف ي� المسابقة.
أ
ت
ال� نُ ش�ت منذ
ويضم قسم "أنباء وآراء" ً
عروضا وتحليالت متعمقة لمجموعة بارزة من البحاث ي
البكت�ية الصامدة" ،يستعرض فيه جوليان
بداية العام ،ومنها تحليل تحت عنوان "قتل الخاليا
ي
ت
ه�دل ،ت
ال� ال تتأثر
جي .ي
ي
وأدي� فديشباندي بح ًثا عن التوصل إىل طريقة لمواجهة الخاليا الصامدة ي
البكت�ية ،وذلك عن طريق استخدام ي ن
جزيئ� ينتميان إىل فئة
بالمضادات الحيوية ي� حاالت العدوى ي
عرف باسم "الرتينويدات".
من الجزيئات ،تُ َ
وتحت عنوان "عشوائية ك َِّمية آمنة" ،يناقش ستيفانو يب�ونيو تجربة يب�وست وزمالئه إلنتاج
لتحس� مستوى أ
ين
المان ف ي�
سالسل من البتات العشوائية بحق (أصفار ،وآحاد) ،وهي مطلوبة
نطاق واسع من أنظمة االتصاالت.
ال� ن ش�ت ف� دورية  Natureعىل مدار أ
بالضافة إىل مختارتنا من أبرز البحوث ت
الشهر الثالثة،
ُ
هذا ..إ
ي
ي
وملخصات أبحاث نُ ش�ت ف
فضل عن أهم أخبار مجتمع العلوم ف� هذه ت
ً
الف�ة.
أخرى،
علمية
دوريات
�
ي
ي
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راﺋﺪة اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺘـــﺎﺣــﺔ اﻵن ﻟﻠﺠـﻤـﻴـــــﻊ ..
ٌ

ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺰﻳﻤﺎت
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ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺎت

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء

اﻟﺰراﻋﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺠﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎء

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ

ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ

اﻷﻋﺼﺎب
ﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﺠﻠﻴﺪ

اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء

اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻴﻮان

اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت

ﻋﻠﻮم
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻮراﺛﺔ

ﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻠﻚ

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺎت

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ

ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺼﺎب

ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﻮاد

ﻋﻠﻮم
اﻟﻤﻨﺎخ

ﺳﻠﻮك اﻟﺤﻴﻮان

ﻋﻠﻮم
اﻟﻤﻨﺎخ

ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر

اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻴﻮان

ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺸﺮات

ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻨﺎخ

ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﺎت

ﻋﻠﻢ اﻹﺣﺎﺛﺔ

ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪث اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت
دوﻣﺎ إﻳﺠﺎد ُﺳ ُﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ
َ
ً

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﻟﻮراﺛﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت

دورﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗُ َﻌ ّﺪ
ّ
 Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ،أم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أم اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ـ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ُﻣﻨْ ﺘَ َﺪاك اﻟﺨﺎص ﻟﻘﺮاءة اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ،
وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

ﱠ
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ﺳﻴ َﻠﺘﻚ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ
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الخالقي
مع مشاريع علم الجينوم يعزز العلوم
في أفريقيا ص8 .

رؤية كونية تحسين الحصول
على الدعم للباحثين من ذوي
العاقات ص10 .
إ

سلوك الهرمونات تجعل
الطيور أكثر استعدا ًدا لمشاركة
الطعام ص13 .

دوريـة  Natureما بين الحـقيقة والوهـم

بال جــراءات والسياســات التحريريــة المتبعة في دوريــة  .Natureوفيما يلــي محاولة
ـداو ل أوهــام تتعلــق إ
دائمــا مــا تُ َتـ َ
ً
أ
لتبديــد مثــل هذه ال وهام.
أ
أ
أمدا من حيـث التداول ،هو االعتقاد بأن ظهور نسـخة ما
الوهـم الول :لعـل أطـول الوهـام ً
أ
قبـل ش
قد َمة إىل هذه الدورية سـوف يؤثر فيما بعد عىل
الم َ
النر ( )preprintمـن أحد البحاث ُ
صحيحا ،كمـا تناولنا ف� هـذه أ
ش
العمدة مـن قبل .فمنذ ما
ليس
هذا
لكـن
،
للنر
البحـث
قبـول
ً
ي
عاما ،ونحن نتبع سياسـة نعامل بموجبها نسـخ ما قبل ش
الن� معاملة المؤتمرات
20
عىل
يزيد
ً
الباحثـ� ( ،)conference talksو ت
ت
ين
ال� تُ َع ّد تو ً
اصل
من
ه
غ�
عىل
بحثه
الباحث
فيها
يعـرض
الـ�
ي
ي
ي
ن
ن
الباحث� ،يشـجع عىل إبداء مالحظات يغ� رسـمية ،ويـؤدي إىل إنتاج أبحاث أفضل.
فيمـا يب�
ي
ف
ويتمثـل الوهـم ن ف
ين
الباحث� زمالءهم
�ك كبار
الثـا� ي� أن دوريات  Natureال ترغـب ي� أن يُ ش ِْ
ي
أ
ن ف
ت
الـ� تنطوي عىل رسية .وهـذا يغ� صحيح ،بل نحن
ي
المبتدئـ� ي� عمليـات مراجعـة القران ،ي
ث
وباح� ما بعـد الدكتوراة
المشـاركات؛ لمسـاعدة طالب الدراسـات العليـا
نشـجع مثـل هذه ف َ
ي
ين
المبتدئ�،
خ�ات ي� وجود إال ش�اف الالزم ،بل ونطالب بتحديد هويّات هؤالء
عىل اكتساب ب
َوم ْنحهـم التقديـر الواجـب ،وقد نتوجه إليهم ش
مبا� ًة لطلب النصيحة بشـأن أبحاث الحقة.
ِّمـ� رفـض أ
ّأمـا الوهـم الثالـث ،فمضمونـه هـو أنـه يمكـن للمحك ي ن
البحـاثّ .إن هـذا قد
يحدث ،اسـتنادا إىل أسـس فنية فقط ،أما قرار اختيار أ
ت
البحاث ال� ش
تن�ها دورية ،Nature
ً
ّ
ي
ف
ِّم�ن
فقـد كان  -وال يـزال  -ي� أيـدي المحرريـن على الـدوام؛ بالرغـم من أن تقييمـات المحك ي
أ
أ
اهتمامـا بالتعليقات الفنيـة ،لكننـا نحتفظ بحق
نـول
لهميـة البحـاث لهـا ي
ً
تأث�هـا .ونحـن ي
ن
ِّم� بشـأن إجـازة ش
الن�.
أي توصيـة صـادرة عن أحـد المحك ي
االختلاف مـع ّ
يتعلـق الوهـم الرابـع بأن تبعية البحث – بما ف ي� ذلك الدولة ،والمؤسسـة العلمية – يؤثر
ف ي� قـرار دوريـة  Natureبشـأن تحكيـم البحث ،أو ش
كث�ا
نره .وهذا يغ� حقيقي ،حيـث إننا ي ً
أ
ن
ين
لمؤلفـ� ش
مـا ش
لباحث� ذوي أسـماء
وكث�ا مـا نرفض أبحاثًا
ننر أبحاثًـا
ي
ين�ون للمـرة الوىل ،ي ً
رنانـة ،وذلـك اسـتنا ًدا إىل أسـس تحريرية تتعلـق بأهمية البحـث .هذا ،إضافـة إىل أننا نتيح
خيـار مراجعـة أ
ين
للمؤلفـ� الذين يُبدون رغبتهـم ف ي� ذلك ،حيث إننا
القـران مزدوجة التعمية
ز
تح� بشـكل يغ� واع.
نـدرك إمكانيـة حدوث ي ُّ
الخامـس ف� أن محـرري دوريـة  Natureيختـارون أ
البحـاث اعتما ًدا عىل
يتمثـل الوهـم
ي
صحيحا؛ فتقييم
ليس
وهذا
االستشهاد.
معدل
أو
عالمية،
ال
التغطية
من
الحجم المتوقع
إ
ً
أ
كث�ة مـن البحث العلمـي ،يعكس معدل االستشـهاد
مجـاالت
ففي
.
يهـم
ي
الهميـة هـو مـا أ ّ
أ
الكث� من البحاث
لكـن ي
بالفعـل مـدى الهميـة العلمية ،ونحن ِّ
نقدر مثـل هذه إالنجازاتّ ،
ت
الـ� ش
نن�هـا ال يحقـق – وال يُتوقـع لـه أن يحقـق – معـدالت مرتفعـة مـن االستشـهادات.
ي
أ
أ
ومـع هـذا ،فنحـن نُق َِّـدر هـذه البحـاث ،لننـا نرى أنهـا ذات أهميـة جوهريـة ،أو الحتمال
أ
قوي على المجتمع.
أن يكـون لمثـل هـذه البحـاث ي
تأث� ّ
أ
ف
يتلخص الوهم السـادس ي� ّأن محرري دورية  Natureيرفضون أحيانًا بعض البحاث،
أيضا.
دون قراءتهـا بالكامـل .وهذا يغ� صحيح ً
المؤلف� أن يعدوا مسـودات أ
ين
ّأما الوهم السـابع ،فف َْحواه أنه يجب عىل
البحاث بشـكل
يتوافـق مـع إرشـادات التنسـيق المحـددة بعنايـة من جانـب دوريـة  .Natureوهـذا الوهم
يجانبـه الصـواب؛ فلخدمـة أهداف تقديم أ
البحاث ش
للن� ،نحـن نهتم فقط بتوافق البحث
ِّم�ن
 على نحـوتقريـ�  -مـع ش�وط الطول ،ونهتم ً
أيضـا بالتأكد من أن المحرريـن والمحك ي
سـوف يتمكَّ نـون ب يمـن َفهـم الفرضيـات أ
الـ� تقـوم عليهـا .ف
والسـس ت
و� مرحلـة التقديـم،
ْ
ي
ي
يتعـ� وضـع أ
ال ي ن
الشـكال وتعليقاتهـا إاليضاحيـة ف ي� نهايـة النـص .على أن تصبـح المسـائل
ف
ت
ز
المتعلقـة بالتنسـيق ذات أهميـة فقـط عند االعـ�ام عىل اتخـاذ خطوات ي� اتجـاه ش
الن�.
ت
ال� قـد يُعرض فيها
ي
يشر الوهـم الثامـن إىل أنّـه ِمن ِض ْمـن منظومة دوريـات  ،Natureي
ين
المؤلف� تحويـل بحث مرفوض إىل دوريـة أخرى ،ربما يُقلِّل المحـررون المنقول
على أحـد
المـر غ� صحيح؛ فالمحررون يقيمون أ
إليهـم البحـث من قيمة هذا البحث .وهذا أ
البحاث
ي
ِّ
وفقًـا العتباراتهـم الخاصـة .أ
بمعاير دورياتنا،
ولن هـذه التحويالت تتـم بنا ًء عىل معرفتنا
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كب�ا لمعدالت الرفض ش
المبا� من جانب المحررين ،وزيادة معدالت
اجعا ي
فلنا أن نتوقع تر ً
البحـاث المحو ًلـة عن التحكيـم المتعلِّق أ
تحكيـم أ
قدمة ش
مبـا�ة ،وهو ما تثبت
الم
بحاث
بال
ُ َّ
ُ َّ
ً
أ
ف
فعليا؛ فعىل سبيل المثال ،ي� بف�اير  ،2018تم إرسال مسودات البحاث
إحصائياتنا صحته ًّ
ين
حولـة داخـل إطـار عائلـة  Natureإىل مر ي ن
خارجيـ� ،بمعـدل يبلـغ ضعف معدل
اجعـ�
ُ
الم َّ
إرسال مسـودات أ
المقدمة ش
مبا�ةً.
بحاث
ال
َّ
أ
أبـدا ف ي�
خر ،فمفـاده أن محـرري دوريـة  Natureال ينظـرون ً
ّأمـا الوهـم التاسـع وال ي
تمامـا.
الطعـون .وهـذا ي
غر صحيـح ً
ن
غر واضـح بدرجـة كافية بشـأن بعض
بالمؤلفـ�
الخـاص
رشـادي
ال
دليلنـا
ربمـا يكـون
إ
ي ي
هـذه السياسـات ،ولكننـا نعمـل حاليـا عىل تطويـره .أ
والهم من هـذا ،أننا نأمل أن تسـاعد
ًّ
ت
ين
الـ� ش
تنت� أحيانًـا عىل نطاق
هـذه االفتتاحيـة
الباحثـ� ،وأن تصحـح المفاهيـم فالخاطئـة ي
بالجـراءات والسياسـات المتبعة ي� دوريـة .Nature
واسـع فيمـا يتعلـق إ

صافـرات إنـذار كونيـة
يمكن لموجات الجاذبية أن تساعدنا على فهم مقاييس
الكون المختلفة.

حدد إدوين هابل معدل التمدد ن
حوال
كب�ا ،منذ أن َّ
شهد ِعلْم الكون ً
ي
تطورا ي ً
الكو� قبل ي
عاما .ومنذ تسعينيات القرن ض
الما� ،توافقت تقنيات متعددة مستقلة عىل ِقيم أقل
ً 90
ي
ت
ت
هذه
أن
ورغم
هابل.
بها
أ�
ال�
تلك
من
بكث�
القيم تختلف فيما بينها بأقل من ،%10
ي
ِ
ي
فإن هذه االختالفات تبدو ذات داللة إحصائية (بانحرافات معيارية  .)3.7لذا ،يجب
عىل التقنيات المبتكرة أن تضطلع بحسم المسألة ف ي� غضون السنوات القليلة القادمة،
بما فيها تقنية الكشف عن موجات الجاذبية المنبعثة من التصادمات النجمية ،عىل غرار
التصادم الذي شهده علماء الفلك ف� أغسطس ض
الما� .وقد يتضمن حسم هذه المسألة
ي
ي
مبادئ ي ز
وغ� متوقعة.
ف�يائية جديدة ي
مجرتنا من مقدار
ف ي� كوننا المتمدد،
المجرات عن ّ
يمكن بسهولة قياس معدل ارتداد إحدى ف ّ
أ
ف
انزياح موجاتها نحو الحمر ،أي مدى تمدد موجاتها الضوئية ي� أثناء تحركها ي� الفضاء،
المجرة .اكتشف
الناتج عن تمدد الفضاء المتداخل .أما الجزء الصعب ،فيتمثل ف ي� قياس بُعد
ّ
هابل باستخدام تقنياته المبكرة أن معظم المجرات تي�اجع – فيما يبدو – بمعدل يتناسب
وتش� عمليات الرصد الحديثة اليوم إىل أن
مع بُعدها؛ ويحدد "ثابت هابل" هذا المعدل .ي
كيلوم� ف
ت
فلك
فرسخ
مليون
لكل
الثانية
�
رسعات المجرات تزداد ف ي� المتوسط بمعدل 73.5
ي
ي
ت
ال� تبعد ً
مثل
وبالتال ،فإن
(أي ما يعادل  3.26مليون سنة ضوئية) تبعده عنا.
ي
المجرات ي
ت
ت
كيلوم�ار ف ي� الثانية.
7,350
حوال
مائة مليون فرسخ ي
ً
فلك ت�اجع برسعة قدرها ي
ت
ت
ال� تقوم بدور الشموع المعيارية.
النجوم
مالحظة
من
هابل"
"ثابت
من
تأ� هذه القيمة
ي
ي
تقدير بعدها من مدى لمعانها �ف
ت
ذا� معروف؛ ومن ثم يمكن
ُ
فهذه النجوم لها ل ََم َعان ي
ي
لكن القيمة  73.5ال تتفق مع القيمة  66.9ت
ال� ق ََّدرها ف ي� عام  2015علماء الكون،
السماءّ ،
ن ي
الكو� – وهو إالشعاع المتبقي من االنفجار
الميكروي
الخلفية
شعاع
ل
خريطة
رسموا
الذين
إ
العظيم – عن طريق مرصد "بالنك"  ،Planckالتابع ي لوكالة الفضاء أ
الوروبية ( .)ESAوربما
ين
يتضح أن الفارق ي ن
وغ� معروفة ،إال أن
ب�
القيمت� تسببه نواتج من تقنيات القياس زائفة ي
ف
ت
ين
توصال إليها.
كال
الفريق� يقوالن إنهما عىل ثقة ي
ال� ّ
كب�ة ي� النتائج ي
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عتمد تقدير مرصد "بالنك" عىل ما يُعرف بالنموذج المعياري ِلعلْم الكون .وهو يطرح
يَ ِ
الكون،
بتكوين
تتعلق
فروضا
وتحديدا محتوى المادة المظلمة ،وطبيعة الطاقة المظلمة،
ً
ً
المحرك الغامض لتسارع التمدد ن
الكو� .لذا ،فإنه ف ي� حال استمرار وجود هذا الفارق ،قد
ي
يع� أن المادة المظلمة أغرب مما كان ت
ن
يش� ذلك إىل بزوغ ي ز
يف�ضه
ي
ف�ياء جديدة ً
تماما؛ بما ي
علماء ي ز
تتغ� بمرور الزمن.
الف�ياء ،أو أن آثار الطاقة المظلمة ي
وعىل النقيض من ذلك ،يتساءل البعض عما إذا كانت الشموع المعيارية ال يُمكن االعتماد
عليها بالقدر الذي يعتقده علماء الفلك ،أم من الممكن االعتماد عليها .وقد قامت مهمة أخرى
 تابعة لوكالة الفضاء أالوروبية ،متمثلة ف� تليسكوب "جايا"  - Gaiaف� أبريل ض
الما� بإطالق
ي
ي
ي
أ
لمجرة درب التبانة ،تتسم بدقة وعمق يغ�
خريطة ثالثية البعاد ّ
ين
مسبوق� ،ومن شأنها أن تساعد علماء الفلك عىل اختبار هذه «في حال استمرار
المعالم الكونية ،لكن علماء الفلك يرغبون – من الناحية المثىل  -أن وجود هذا الفارق،
تكون لديهم وسائل ث
أك� ش
مبا�ة؛
مجرتنا .قد يشير ذلك
لقياس المسافات خارج ّ
ف
وهنا تظهر موجات الجاذبية ي� المشهد ،وهي مستعدة إلى بزوغ فيزياء
لمجابهة بعض التحديات الفلكية
التقليدية بأدلة جديدة جديدة تمامً ا».
دامغة ،كما ورد ف ي� تحقيق إخباري نُ ش� ف ي� دورية Nature
بعنوان "موجات الجاذبية تحل ث
غموضا" .وربما تساعد هذه الموجات
أك� ألغاز الكون
ً
آ
ن
لكن عىل الجانب الخر ،هناك تحذير
أيضا ف ي� حسم القضايا المحيطة بالتمدد
ً
الكو� ْ ،
ي
واجب؛ أال وهو أن هذه االحتماالت تخمينية وخالفية.
ت
ال� شوهد اندماجها ف ي�
عندما يدور جرمان سماويان  -مثل النجوم
النيوترونية ،ي
حلزو� ،أحدهما نحو آ
ن
أغسطس ض
الخر ،تنبعث منهما موجات جاذبية
الما�  -ف ي� مسار
ي
ي
تحمل معلومات عن مسافتهما منا ،ما يشكِّل "صافرة إنذار قياسية" .وقد مكَّن هذا علماء
ز ف
تداخل موجات الجاذبية ي ز
بالل�ر "ليجو"  LIGOبالواليات المتحدة
الف�ياء ي� مرصد قياس ُ
ي
أ
ف
المريكية ،من حساب ثابت "هابل" .وحصلوا عىل قيمة مقدارها  ،70أي ي� مكان وسط
ن
ن
الكو� .ورغم أن
يب� تقديرات الشموع المعيارية ،وتقديرات إشعاع الخلفية الميكروي
ي
ين
الباحث� بتجميع
لكن مع قيام
نقطة بيانات مرصد "ليجو" تنطوي عىل هامش خطأ ي
كب�ْ ،
الحداث ،قد ينتهي أ
مزيد من هذه أ
المر إىل ميل النتائج ف ي� اتجاه ما.
ن
الباحث� من قياس ،ليس فقط ،التمدد
وبشكل جوهري ،يمكن لموجات الجاذبية أن تمكن
ي
ن
تطور معدل التمدد بع� العصور .ف ي� هذا السياق ،سيفيد
الحال ،لكن ً
أيضا كيفية ُّ
ي
الكو� ي
أ
ف
ش
كب� ،خاصة إذا انطلقا ي� الوقت
م�وعان قادمان تابعان لوكالة الفضاء الوروبية بشكل ي
ين
الباحث� .و من شأن كاشف موجات الجاذبية ي ز
"ل�ا" ( LISAوهو
كث� من
يأمل
كما
نفسه،
ي
ئ
ئ
"هوا� مقياس التداخل ي ز
الفضا�") أن يكشف عن عمليات اندماج
الل�ري
اختصار السمه
ي
ي
الثقوب السوداء عىل مدار تاريخ الكون .ويتوقع بعض علماء الفلك إمكانية أن يلتقط مرصد
أ
الشعة السينية "أثينا" ( Athenaوهو اختصار السمه "التليسكوب المتطور ي ز
للف�ياء الفلكية
أ
ن
الباحث� عىل العثور عىل ِقيم االنزياح
عالية الطاقة") فوتونات من الحداث نفسها ،ويساعد
ي
نحو أ
يعت�ون ذلك هدفًا بعيد المنال.
آخرين
الحمر ،الخاصة بالمجرات المماثلة ،رغم أن
ب
إن تحديد صافرات إالنذار القياسية بهذه الطريقة من شأنه أن يسلط الضوء عىل طبيعة
أ
يمدهم ببعض
الطاقة المظلمة ،وهو الهدف ال ثك� جذبًا لعلماء الكون ،حيث يأملون أن ّ
أ
إالرهاصات عن مستقبل الكون .ورغم أن التنبؤات بمستقبل طويل المد بدرجة ال نهائية ال
ن
الكو� سيستمر
تقع ف ي�
نطاق العلم ،فإنه ما زال بإمكان علماء الكون معرفة ما إذا كان التمدد ي
ف
ف
ت
ز
س�داد ،أو يتوقف ،أو ربما ي�اجع.
ي� التسارع ي� المستقبل المنظور ،أم أن هذا التسارع ي

مساعدات أفريقية في
المجال البحثي

أبحاث الجينوم في أفريقيا تستفيد من مجموعة جديدة من
المبادئ أ
الخالقية.
ِعلْم المروحيات ،ورحالت سفاري لجمع العينات ،وبحوث المظالت … كلها مصطلحات
ازدرائية ،تستخدم لوصف ممارسات جمع العينات البيولوجية ،أو القطع أ
الثرية ،أو البيانات
ُ َ
من الدول النامية ،وتحليلها ف� دول أخرى ،ف
المحلي�،ن
العلماء
من
هامشية
مشاركة
ظل
�
ي
ي
ي
أ
ف
تنديدا من
أو عدم إالقرار بدورهم فيها .مثل هذه الممارسات تواجه  -ي� أغلب الحيان ً -
الشمال من العالم ،إال أن هذه اللغة ال تزال
جهات التمويل والمعاهد البحثية ف ي� النصف
ي
تظهر ،خاصةً ف ي� تخصصات بعينها ،مثل علم الجينوم ،حيث ال تزال التكنولوجيا الالزمة
كب�ة تت�كز ف ي� الدول الغنية.
لفك شفرة الحمض النووي بكميات ي
| 8
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أ
ف
ت
و� علم الجينوم ش
جرى عىل العينات
الب�ي ،ثمة ّ
ي
ال� تُ َ
حث لضمان ارتكاز البحاث ي
ف
ف
تحديدا ي� أفريقيا  -عىل العلوم المحلية والمشاركة المجتمعية.
جمعة ي� دول نامية -
ً
الم َّ
ُ
ويتجىل أحد أ
المثلة عىل ذلك ف ي� مبادرة "الوراثة والصحة ش
الب�ية ف ي� أفريقيا" ،H3 Africa
ال� تمولها معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية ،وصندوق ِ"وي ْلكَم تر ْاست" ف ي� لندن .فمنذ عام
تي ّ
مولت المبادرة ش
م�وعات للجينوم ،باحثوها الرئيسيون أفريقيون ،مع إدارة العديد
ّ ،2012
ش
و�.
ن�
الكينية
العاصمة
من
ا
محلي
وعات
الم�
من هذه
ًّ
ي بي
ووفقًا لما ذ ُِكر ف ي� شهر إبريل بدورية  ،Natureشن�ت مجموعة "الوراثة والصحة ش
الب�ية ف ي�
أ ق
مؤخرا ً
خال� مع أبحاث الجينوم وأعمال البنوك الحيوية ف ي� أفريقيا
دليل للتعامل ال ي
أفريقيا" ً
تمك�ن
إىل
الدليل
هذا
يهدف
).
(انظرhttps://doi.org/10.1038/d41586-018-04685-1:
ي
الباحث� ومسؤول المجتمعات المحلية أ
ين
الفريقية ،وتوعيتهم بحقوقهم ف ي� المطالبة بمزيد
ف ي
أيضا عىل
من التحكم ي� كيفية جمع العينات ،وتخزينها ،واستخدامها .ويحتوي هذا الدليل ً
أ
ال� ت
ت
تش�ك مع أفريقيا ،أو تمول أبحاثًا
قواعد المشاركة الخاصة بالمؤسسات يغ� الفريقية ي
مفيدا ،إضافة إىل أنه يستند إىل وثائق سياسات أخالقيات معمول بها.
فيها .ويُ َعد هذا الدليل ً
الباحث� أ
ال ي ن
ين
فريقي�،
الكث� من توصياته  -مثل تجنب المشاركة الرمزية من جانب
وقد اع ُت ِب� ي
ال� ت�عت بالعينات من نتائج أ
ت
البحاث  -ممارسات جيدة ف ي� هذا
المجتمعات
استفادة
وضمان
ب
المجال لبعض الوقت ،لكن ف� يالواقع ،ال تزال هذه الممارسات غ� موجودة ف� أغلب أ
الحيان.
ي
ي
ي
ين
ستمد من محادثات عميقة مع ي ن
أفريقي� ومجالس مراجعة
باحث�
وحقيقة أن هذا الدليل ُم َ
مزيدا من ش
ال�عية .فيمكن أن تتباين وجهات النظر حول ما إذا كانت
أخالقية أفريقية تمنحه ً
ال�كاء الشماليون ش
المشاركات منصفة ،أم ال ،ومن الشائع أن يدشن ش
م�وعات ،باعتبارها
َ
ح� يشكو المشاركون أ
نماذج مثالية ف� إنصافها ،ف� ي ن
الفريقيون ف ي� ش
الم�وعات نفسها من
ي
ي
محدودية مشاركتهم ،لكن هذا إالطار من ت
المف�ض أن يساعد ف ي� هذا الشأن ،عن طريق
ين
السماح ش
المفاوض� باالتفاق عىل ما يقولونه.
لل�كاء
أ
المستهدفة له.
الجماه�
استخدام
عىل
سيعتمد
ه
تأث�
فإن
طوعي،
أمر
طار
ال
هذا
ولن
إ
َ
ي
ي
أ
ت
ت
فيمكن للجان الفريقية المختصة بأخالقيات البحث،
ال� ت�أس تطبيقات إجراء البحوث
الجينية ،استخدام هذا الطار؛ لضمان أن تخدم قراراتها يصميم مصالح الشعوب أ
الفريقية.
إ
أ
أيضا التعويل عليه ،للتفاوض عىل ش�وط ث
أك� فائدة ف ي�
ويستطيع الباحثون الفريقيون ً
أ
ن
المتقدم� عىل النظر فيه عند تقديم
المشاركات .كما يمكن لجهات تمويل البحاث تشجيع
ي
المق� َحات .وتستطيع الحكومات أ
ت
تستع� به ،للتعريف بقواعدها ت
ين
الفريقية أن
ال� توجه
ي
أ
أ
أبحاث الجينوم .وربما الهم من ذلك هو أنه بإمكان المجتمعات الفريقية االطالع عليه؛
ح� المطالبة به ،من مشاركتها ف� أ
لمعرفة ما يمكنها توقُّعه ،أو ت
البحاث.
ي
أ
ف
والمنظم�،ن
ن
ن
والممول�،
للباحث�،
و� نهاية المطاف ،يجب أن تتم ّثل الولوية القصوى
ي
ي
ي
ي
أ
ف
ت
وإخصائ� الخالقيات ي� اح�ام حقوق المجموعات ش
الب�ية موضع الدراسة ،ومصالحها.
يي
خضم التدافع من أجل دراسة الجينومات أ
ض
التغا� عن مثل
بسهولة
يمكن
فريقية،
ال
ففي
ي
ال� ن
هذه الحقوق ،خاصة ف� الدول ت
تعا� من ضعف الحوكمة ،أو تكون قواعد أخالقيات
ي ي
ي
مدافعة عن حقوق ض
وبالتال ،فثمة حاجة
المر�.
البحث فيها متقادمة ،أو تفتقر إىل جماعات
ِ
ي
ماسة إىل مشاركة أك� من الحكومات والمجتمعات المدنية أ
الفريقية؛ وذلك لضمان أن تعمل
ب
أبحاث الجينوم عىل ما يخدم مصالح الشعوب ،وال تقترص فقط عىل خدمة مصالح العلماء
ت
ين
ال� ينتمون إليها.
المشارك� ،بغض النظر عن البلدان ي

ُّ
توجه نحو دراسة كل
ما ُيمرِضك

لتحسين الرعاية الصحية ،ينبغي على الباحثين دراسة أ
المراض
وقت حدوثها؛ أي عند اقترانها بأمراض أخرى.

ف
ن
أو� ،من لندن إىل جنوب أفريقيا؛
عندما سافرت الباحثة ي� مجال الصحة العامة ،توليواله ي
لدراسة يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ،رسعان ما أدركت أن عليها توسيع نطاق اهتماماتها.
إذ كان أ
الطباء هناك يتصارعون مع وباءين مر ي ن
تبط� ارتباطًا وثيقًا ،هما يف�وس نقص المناعة
ف
ف
ن
ش
تحدث ي� وقت واحد ي� الغالب،
ونظرا إىل أن إالصابة بهذين
المرض� ُ
ي
الب� أيةُ ،
والس ّلً .
الطباء إالكلينيكيون يعملون عىل دمج عالجهما.
كان
ف
ن
و� هذا السياق تقول
أو� وجدت أن ي
يغ� أن ي
الكث� من مرضاها كانوا يواجهون مشكلة ثالثة .ي
أ
ف
ن
ت
ز
أحدا لم يكتشف أن
جيدا بالعالج ،ولكن فوجئنا بأن ً
أو�" :بدأنا ي� فحص الفراد الذين ال�موا ً
ي
أ
أ
تفعا للغاية" .ولمساعدة هؤالء الفراد عىل
قراءات ضغط الدم لدى هؤالء الشخاص كان مر ً
أو� بحاجة إىل معالَجة أ
ن
المعدية لديهم ،مثل ضغط
غ�
اض
ر
م
ال
ي ُ
استعادة عافيتهم ،كانت ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

افتتاحيات هذا الشهر

ن
أو� قائلة" :كنا نعالج حاالت ،ال أفرا ًدا" .وواصلت
الدم المرتفع ،والسكري ً
أيضا .فوتضيف ي
ن
أو� عملها لدراسة هذه الظاهرة ي� دائرة مرضاها (;T. Oni et al. BMC Infect. Dis. 15, 20
ي
ف
لف�وس نقص
تطبق الدروس المستفادة من الرعاية المتكاملة ي
 ،)2015Zوهي تأمل ي� أن ِّ
مجموعات أخرى من أ
المراض ت
المناعة ش
الم�افقة.
والس ّل عىل
الب�ية ُ
معقدة ،وقلما تكون مشكالتهم الصحية مقسمة بوضوح مثل أ
ش
المراض
مخلوقات
الب�
ُ
ال� يعكف العلماء أ
والطباء عىل دراستها .ويرسد تقرير صدر ف�  19إبريل ض
المنفردة ت
الما�
ي
ي
ي
عن أكاديمية العلوم الطبية ف ي� المملكة المتحدة (انظر )go.nature.com/2jhmcvf :تحديات
الفراد الذين يعانون من حاالت طبية متعددة ،تعرف باسم أ
دراسة ومعالجة أ
"المراض
ُ
الم�افقة"  .multimobridityفقد أدى تنوع تعريف أ
الم�افقة ،ومعدالت تكرارها �ف
المراض ت
ت
ف ّ
ي
ت
ن
كب� ي� تقديرات انتشارها ،إذ ت�اوح ما يب�  %13إىل %95
تنوع ي
قطاعات سكانية مختلفة إىل ّ
من ض
المر� عىل مستوى العالم .ويطرح التقرير قائمة بالتوصيات بشأن ما يستطيع مقدمو
أ
ت
الرعاية الصحية فعله ،للتصدي لمشكلة المراض الم�افقة،
ت
«يبدو أن األمراض
ال� يجب سدها.
والوقوف عند الثغرات المعرفية ي
هذا ،ويجب أن يأخذ الباحثون حذرهم؛ فإذا كان المتزامنة تزداد في
ث
لعملهم
البح� أن ينتقل إىل أرض الواقع ،فينبغي البالد التي يتقدم فيها
ي
ف
أم
العيادات،
�
سواء
العلماء
من
مزيد
ل
يحو
السكان في العمر».
أن ّ
ي
ب� أ
المخت�ات  -انتباههم إىل التفاعالت ي ن
المراض.
ب
يبدو أن أ
الم�افقة تزداد ف� البلدان ت
المراض ت
يتقدم فيها السكان ف ي� العمر ،ومن ثم يعيش
ال� ّ
ي
ي
ف
ت
اضا مزمنة ُمعدية،
ال� تواجه أمر ً
المزيد من الناس فيها بأمراض مزمنة ،وكذلك ي� البلدان ي
مقدمو الرعاية الصحية النظر �ف
مثل يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية .ولذا ،يجب أن يعيد
ي
الطباء إىل التخصص ف� أمراض بعينها ،ف� الوقت الذي ربما يكون من أ
ميل أ
الفضل فيه
ي
ي
التعرف عىل مجموعة من الحاالت ومعالجتها.
تسليحهم بالقدرة عىل ّ
كلينيكية عىل أ
المراض المنفردة .ف
و� الغالب تستبعد هذه التجارب
لطالما ركزت التجارب إال
ي
ين
المشارك� الذين يعانون من حاالت أخرى؛ من أجل زيادة فرص الحصول عىل مجموعة
�ض
ث
يتغ�،
وضوحا
بيانات أك�
(والحد من مخاطر ال ر يغ� المقصود) .لكن هذا الوضع بدأ ي
ّ
ً
قام بها الباحثون للضغط من أجل تخفيف ش�وط أ
للكث� من التجارب
هلية
ال
مباردة
كجزء من
ي
ين
وي�ايد ي ز
إالكلينيكية .ت ز
الباحث� كذلك عىل تكملة البيانات المستقاة من التجارب إالكلينيكية
ترك�
أك� تعقيدا ،تجمع من أ
المضبوطة بعناية بـ"أدلة واقعية" ،وهي بيانات ث
الفراد الذين ربما
ً ُ َ

يأخذون العديد من العالجات ،ويتعاملون مع حاالت مرضية متعددة .وتُ َعد هذه النوعية
و� العدد أ
أ
ف
ت
الول من شهر
من الدراسات طريقة جيدة لبدء َف ْهم ف آثار المراض الم�افقة .ي
أ
مايو من دورية  ،Natureوصف مقال ي� قسم "رؤية كونية" كيفية التأكد من دمج الفراد
الذين يعانون من اضطراب القلق ومضاعفات أخرى ف� البحوث الكلينيكية لعالج آ
الالم.
إ
ي
كلينيكي�ن
ن
ال
الباحث�
عىل
ال يزال هناك المزيد مما ينبغي فعله؛ فكما يوضح التقرير ،ينبغي
إ
ي
ي
تحديد سمات أ
ت
المراض ت
ال� تزداد
الم�افقة ف ي� جميع أنحاء العالم ،مع فحص
الحاالت ي
أ
ت
ال� تصاب بهذه الحاالت .وتوضح الدلة بالفعل
احتماالت أ تزامنها ،والقطاعات السكانية ي
المر يختلف اختالفًا جذريًّا باختالف الموقع ث
وال�وة ،فعىل سبيل المثال ،ربما تزداد
أن هذا
الفراد أ
احتماالت إصابة أ
ال ثك� حرمانًا ف� الدول الغنية بأمراض مزمنة متعددة .ف� ي ن
ح� أنه ف ي�
ي
الي ثك� ثراء هم أ
الفراد أ
ال ثك� فقرا ،قد يكون أ
الدول أ
ال ثك� عرضة للإصابة بحاالت متعددة.
ً
ً
أ
أ
ض
ث
انتشارا و� ًرا،
يمكن أن يحدد هذا النوع من الدراسات مجموعات المراض الك�
ً
ترك� البحوث أ
ومن ثم ،يساعد عىل توجيه ي ز
أيضا
الساسية ،إذ يميل علماء
المخت�ات ً
ب
أ
ف
ت
إىل ت
ال� ي ز
ك� عىل كل مرض عىل حدة ،ح� إذا كان عملهم ي� بعض الحيان تَ ْن ُتج عنه آراء
ن
يتع� توجيه مزيد من الجهود إىل دراسة
ثاقبة بشأن مجموعة من الحاالت .لذا ،فإنه ي
توليفات معقدة من أ
المراض ،وطرق تفاعلها وتفاعل عالجاتها .فعىل سبيل المثال،
وتأث�ها عىل أعضاء متعددة
توضح دراسات الشيخوخة بالتفصيل أسباب االلتهابات ،ي
ف ي� الجسم (.)M. N. Bouchlaka et al. Exp. Med. 210, 2223- 2237; 2013
دعما من الجهات الممولة ،ت
واع�ا فًا أوسع نطا قًا بأن ش
الم�وعات
يتطلب ذلك ً
أ
ث
ت
تفس�ا ،ربما
وأسهلها
ا
وضوح
النتائج
أك�
عن
تتمخض
ال�
التطبيق،
السهل ف ي�
ً
يً
ي
أ
أ
ف
أمر بالغ الصعوبة،
ال
تكون الجدر بالتمويل .فدراسة المراض ي� مجموعات ٌ
لكن أ
والمخت� ية تتوفر بصورة ت ز
م�ايدة للتعامل مع مجموعات
الحاسوبية
دوات
ال
ب
ن
المع� من البيانات المعقدة.
البيانات المعقدة ،واستخالص
ممولـة ف ي� اتخـاذ خطوات ف ي� هذا االتجاه؛ إذ سـتنظر ورشـة
وبالفعـل ،ش�عـت جهـات ِّ
الخري بالمملكـة المتحـدة،
اسـت"
ر
ت
"ويلكـم
صنـدوق
عمـل قادمـة  -سـيعقدها
ي
ومجلـس البحـوث الطبيـة بالمملكـة المتحـدة ،ومنظمـات أخـرى  -ف� الكيفيـة ت
الـ�
ي
ي
تحسـ� التعامل مـع أ
يمكـن أ
المـراض ت
ين
الم�افقة .وينبغـي تعزيز
للبحـاث مـن خاللهـا
أ
ف
ت
ولكن
هـذه الخطـوة ي� السـنوات القادمة ،فالوعي بالمـراض الم�افقة يـزداد باطرادْ ،
المثلى للتعامـل معها؟
يبقـى السـؤال :مـا هـي الطريقـة ُ

منتجو األلومنيوم يعدون
بعملية انصهار أفضل

إن التفاصيل المعلَنة ضئيلة للغاية؛ لكن لن يفاجأ مراقبو صناعة أ
اللومنيوم لدى سماع أن
ّ
ْ
تقنية "إليسيس" تركز عىل مسألة قديمة ،وتنطوي عىل قطب موجب خامل يخضع لملكيتها
ف
ف
ن
خز�ً .
ثا� أكسيد الكربون ،والهيدروكربونات
وبدل من إطالق ي
الخاصة ،وهو ي� الغالب مركّب أ ي
ض
ن
نهائيا عىل انبعاثات الكربون
المشبعة بالفلور ،ينبعث منه ال ي
يق� ًّ
كسج� .ومن شأن ذلك أن ي
المبا�ة ،لكنه يتطلب كهرباء ث
ش
أك� .ومع ذلك ،إذا تم إقرانه بأقطاب سالبة بديلة ،وتصميمات
جديدة للخلية إال ت
لك�وليتية؛ فسيكون من الممكن تقليل استهالك الكهرباء.
وتزعم ش�كة «ألكوا» أنه إذا تم تطبيق هذه التقنية بشكل كامل ف ي� جميع المصاهر الكندية،
لكن ليست
فإنها ستقلل من االنبعاثات
بحوال  6.5مليون طن سنويًّا .كل ذلك يبدو ً
جيدا؛ ْ
ال� تتحدث ي فيها ش�كة ك�ى منتجة أ
أ
ت
لللومنيوم عن تقنية صهر ثورية.
ب
ِ
هذه هي المرة الوىل ي
ش
س روسال»  UC Rusalالروسية ظلت لعدة سنوات
فعىل سبيل المثال ،أيبدو أن �كة «يو ي
القطاب الموجبة الخاملة ،لكن جهود ش�كة «ألكوا» تعود إىل عدة عقود
عىل أعتاب تطوير
مضت ،تضمنت دفعة ك�ى حدثت حول عام  .2000كما أعيت هذه المشكلة أ
ين
كاديمي�
ال
ب
الحكومي� ت
ين
ين
والباحث�
لف�ة طويلة.
أ
ف
تستحق هذه الصناعة إالشادة ،لمواصلتها االستثمار ي� البحث والتطوير طويل المد،
ولعدم االستسالم عند ث ف
لكن ت
ح� إذا ما نجحت "إليسيس" ،فإن
التع� ي� أي مشكلة صعبةْ ،
إنتاج أ
مصدرا لالنبعاثات الناجمة عن عمليات التعدين ،ومعالجة أكسيد
اللومنيوم سيظل
ً
أ
وال�ء الذي تستطيع هذه الصناعة عمله هو التأكد من قيام ش
ش
ال�كات
اللومنيوم ،والنقل .ي
أ
ن
أك� كمية ممكنة من اللومنيوم؛ إذ ال يحتاج إىل الصهر .ويبقى
والمستهلك� بإعادة تدوير ب
ي
السؤال أ
تعقيدا هو :من أين يحصل المنتجون عىل الكهرباء؟
ال ثك�
ً
أ
ف
بدأت ش
ال�كات بالفعل ي� تحديد مواقع مصاهر اللومنيوم بالقرب من مرافق توليد الطاقة
الكهرومائية ،ت
نسبيا ،ويمكن االعتماد عليها .كما نقلت ش�كة «ألكوا»
رخيصة
طاقة
توفر
ال�
ًّ
ي
ت
ال� توفر كهرباء حرارية
بعض عمليات
الصهر الخاصة بها من الواليات المتحدة إىل أيسلندا ،ي
أرضية رخيصة .ف
و� النهاية ،ال تختلف ش�كتا
ي
ARABICEDITION.NATURE.COM
«ألكوا» ،و«ريو تينتو» عن يغ�هما؛ فهما تحتاجان
للتعليق على المقاالت ،اضغط
إىل مصدر موثوق للطاقة منخفضة الكربون ،من
على المقاالت االفتتاحية بعد
تأث�اتهما عىل المناخ ،فكلما قلت
أجل الحد من ي
الدخول على الرابط التالي:
التكلفة؛ كان الوضع أفضل.
go.nature.com/nqvdkp

شراكة صناعية وتقنية جديدة تعدان بظهور طريقة أكثر مالءمة
للبيئة لصناعة أ
اللومنيوم.
الما� ،بلغ النتاج العالمي أ
عىل مدار العام ض
لللومنيوم ث
أك� من  63مليون طن ،دخلت ف ي�
إ
ي
ف
ت
ت
ال� تُستخدم ي� المطابخ ،والعلب ،ح� صناعة
جميع الصناعات ،بد ًءا من رقائق القصدير ي
الطائرات .ي ز
تتم� هذه المادة الفلزية بخفة الوزن ،وقابلية إعادة تدويرها بالكامل ،وقوتها
أ
آ
ف
قريبا
المدهشة .والن ،تقول ش�كتان رائدتان ي� صناعة اللومنيوم إن هذه الصناعة أستغدو ً
لكن عىل غرار السيارات الكهربائية ،ال يمكن لصناعة اللومنيوم أن
نظيفة وصديقة
للبيئةْ ،
تكون – ف� أحسن أ
ث
عتمد عليه.
ت
الذي
الطاقة
مصدر
من
نظافة
أك�
حوال
ال
َ
ِ
ي
العا� من مايو ،انضمت ش�كة «ألكوا»  Alcoaأ
ف ي� ش
المريكية إىل ش�كة «ريو تينتو» Rio
 Tintoال�يطانية أ
ال ت
س�الية؛ للإعالن عن ي ن
تدش� ش
م�وع ش�اكة جديد ،يحمل اسم "إليسيس"
ب
ف
ت
 .Elysisيهدف هذا ش
الم�وع  -ومقره مون�يال ي� كندا – إىل طرح تكنولوجيا منخفضة الكربون؛
لصهر أ
اللومنيوم بحلول عام  .2024وال شك أن العالم سيستفيد ف ي� حالة حدوث ذلك؛
أ
ً
مسؤول عن  %1من المعدل العالمي النبعاثات غازات الدفيئة
إذ يُ َعد إنتاج اللومنيوم
تقريبا حجم االنبعاثات ف ي� فرنسا ف ي� عام  .2016تتم العملية عىل
كل عام ،أي ما يعادل
الوىل هي تنقية ًمسحوق أكسيد أ
خطوت� :أ
ين
اللومنيوم من خام البوكسيت ،والثانية تحويله
ف
إجمال البصمة المناخية لهذه الصناعة عن عملية الصهر،
إىل ألومنيوم ي� مصاهر .وينتج
ي
الكهرباء .كما ت
يأ� ث
ت
إجمال انبعاثاتها  -بصورة يغ�
نصف
من
أك�
ال� تتطلب كميات هائلة من
ي
ي
ي
ش
مبا�ة  -من عملية إنتاج الكهرباء نفسها.
وهنا تكمن الفرصة؛ حيث ت
يأ� ما يقرب من  %20من االنبعاثات من إنتاج وتَ َحلُّل
ُ
ي
وهنا
أقطاب الكربون الموجبة
المستخدمة ف ي� توصيل الكهرباء ف ي� أثناء عملية الصهرُ .
َ
ينصب ي ز
ترك� العملية المطروحة.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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يرى هيتان شاه أنه يجب على عمالقة التكنولوجيا التع ّلم من مشروع الجينوم البشري ،وأن تكون مستضيفة
للبيانات ،ال مالكة لها.

ت
ين
ال� تحتاج إىل تنظيم.
تحس� تقديم الخدمات
يجلب علم البيانات إمكانيات هائلة للصالح العام ،مثل
العمالقة ي
ن
وثمة مسائل أخرى عىل المحك بخالف الخصوصية؛ فقد أصبحت ش�كات مثل فيسبوك،
الباحث�
أن
عجب
وال
ا.
أيض
العامة ،بل وتعقُّب مظاهر العبودية الحديثة ،ومحاربتها
ً
ي
ت
ش
ش
مقدمة للمعلومات (والمعلومات
كات
�
االجتماعي،
التواصل
وسائل
كات
�
من
ها
وغ�
الجمعية
وهي
إليها،
أنتمي
ال�
ف ي� جميع أنحاء
ِّ
ي
العالم  -ومنهم أعضاء المنظمة ي
ف
ف
الخاطئة) ،من شأنها أن تؤثر عىل الديمقراطية ي� بالدنا .وينبغي عىل هذه ش
ال�كات ضمان عدم
الحصائية الملكية ي� لندن  -قد أُ ْح َبطوا عند قراءتهم عناوين الصحف المتعلقة بكيفية
إ
ترويج خوارزمياتها لمعلومات خاطئة ف
ش
مث� ُمضلِّل .فمن مصلحة فيسبوك
محتوى
صورة
�
الشخصية
البيانات
مع
أناليتيكا»
يدج
«كام�
البيانات
تحليل
كة
و�
فيسبوك
تعامل
ي
ب
ي
ين
ين
دعم نظام ش ئ
المستخدم� .ويمكن أن تحقق ش�كة
ين� محتوى موثوقًا لتغذية تفاعالت
للمستخدم� .فنحن نعلم أن الجدارة بالثقة هي أساس الدعم العام لالبتكار ف ي�
ف
ن
ائتما� مستقل لتمويل
مجال البيانات ،وقد رأينا للتو ما يحدث عند فقدان هذه الثقة.
فيسبوك ي
الكث� من النفع ،إذا خصصت  %1فقط من أرباحها ي� صندوق ي
ين
كام�يدج أناليتيكا قد حصلت عىل بيانات ش
بتقص الحقائق.
المعنية
والجهات
المحلية،
عالم
ال
وسائل
سيما
ال
الجيدة،
عالم
ال
وسائل
من
المالي�
ات
ع�
إ
إ
ّإن االدعاءات بأن ش�كة ب
ي
أ
وثمة مسألة أخرى تتعلق بالديمقراطية ،وهي إالعالنات السياسية دقيقة االستهدافّ .أما
الشخاص من موقع فيسبوك  -ف ي� ظروف ال تزال تخضع لتحقيق العديد من الهيئات التنظيمية
أ
ف
ف
لتغي�
 واستخدمت هذه البيانات لتوجيه إعالنات سياسية ي� انتخابات الرئاسة المريكية ي� عامكام�يدج أناليتيكا قد استغلت قدرتها عىل استخدام هذا التكتيك ،ي
بأن ش�كة ب
االدعاءات ّ
آراء الناس حول القضايا السياسية ،فمبالَغ فيها عىل أ
الرجح ،إذ ال
 ،2016قد أدت إىل موجة غضب عارمة ضد التكنولوجيا .وأ ّدى
ُ
يعد االستهداف الدقيق أمرا غ� َ ق
أخال� ف ي� حد ذاته ،وإنما تكمن
أمريك ف ي� قيمة
ذلك إىل حدوث انخفاض قدره  60مليار دوالر
ً ي
َُ
ي
شبكة التواصل االجتماعي العمالقة ،وزيادة ف� عدد ي أ
ف
المشكلة ي� الشفافية التامة؛ إذ ال يمكننا أن نمارس الديمقراطية
الشخاص
تعمل
أن
يجب
ي
ف ي� الخفاء.
الذين يبحثون عن كيفية حذف حساباتهم منها.
على
البيانات
شركات
تص� ش�كات التكنولوجيا
كث�ة وراء موجة الغضب هذه ،غ ُِفل عنها،
يوجد شعور كذلك بالقلق من أن ي
وهناك أسباب ي
ت
حتكرة للبيانات ،ال تخضع ألي رقابة .وسيكون من
م
جهات
تتبعها
ال�
العمل
نماذج
من
فالعديد
للعيان.
رغم وضوحها
ُ ِ
ي
الصعب َح ّل هذه ش
ال�كات ،ألننا سنفقد بذلك الفوائد المتشابكة
ش�كات البيانات يعتمد عىل استخالص بياناتنا الشخصية ،وبيعها.
والسؤال آ
ت
ين
إمكانية استخدام
كمستهلك� ،فكيف إذَن يمكننا ضمان
ال� نحصل عليها منها
الن ،ما الذي يمكن فعله الستعادة هذه الجدارة
ي
ث
استخدام البيانات من أجل الصالح العامً ،
بدل من المكسب
بالثقة؟ يجب أن تقدم ش�كات وسائل التواصل االجتماعي أك�
ين
بتحس� أنظمة الحماية عىل منصاتها،
من مجرد اعتذار ،وتتعهد
الخاص المحض فحسب؟
ت
ن
اح� لتحقيق هذا الهدف:
اق�
نقدم
يل
وفيما
العام.
للصالح
منها
عة
جم
الم
البيانات
وضمان استخدام
ي
ُ َّ
االق�اح ي أ
العام
للصالح
ت
سن شت�يعات
الحكومات
عىل
ينبغي
أنه
هو
ول
ال
مخاوف؛
عدة
التكنولوجيا
ضد
الغضب
من
الموجة
تث� هذه
ي
ّ
تسمح للمكاتب إالحصائية الوطنية بالحصول عىل صالحية وصول
منها حماية الخصوصية .وقد أشار البعض إىل أن هذه الحماية
كب�ة من بيانات القطاع الخاص ف ي�
تتطلب تعزيز ملكيتنا لبياناتنا؛ عن طريق السماح للناس باختيار
بهوية ُمج َّهلة إىل مجموعات ي
يث� معضلة؛ إذ ت
ظل ش�وط محددة رصاحةً  .وكان هذا البند جز ًءا من قانون االقتصاد الرقمي ف ي� المملكة
يف�ض أن "البيانات الخاصة
درجات استخدام البيانات أو بيعها .وهذا الرأي ي
المتحدة ،الصادر ف� العام ض
الما� ،وسيسهل عىل مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات
أشخاص
مع
تفاعالت
عن
ج
ت
ن
ي
الشخصية
الكث� من البيانات
ب ي�" هي بيانات أملكها ،عىل أن ي
َُ
ي
ي
الوطنية تقييم االقتصاد والمجتمع؛ من أجل الصالح العام.
فم ْن منا يملك هذه البيانات؟
ما،
شخص
مع
عالقة
لدي
كانت
آخرين ،أو خدمات أخرى ،فإذا
َ
َّ
والسؤال أ
الثا� ،فمستوحى من إرث جون سولستون ،الذي ف
وإن� ألشكّ كذلك ف
اق�احي ن
تو� ف� مارس ض
أما ت
الفضل هنا هو :ما مدى أحقية كل منا بالخصوصية؟ ن
الما� .فقد
ِّق
ق
يح
أن
�
ي
ي ي
أ ي
ي
ي
ف
لم�وع الجينوم ش
ُعرف سولستون بنجاحه ي� الدفاع عن إمكانية الوصول المفتوح ش
الب�ي
نسبيا من الشخاص يفتشون
كث�ا من ي
التغي� .فعدد قليل ًّ
تقديم المزيد من خيارات الملكية ي ً
ِ
عن أ
ن
ت
لمجتمع العلوم ،ف� الوقت الذي سعى فيه أحد منافسيه إىل ي ن
ن
الفضل ي ن
ش
تعي� تسلسل الجينوم ً
أول،
م
تقد
ال�
الطاقة
كات
�
ب�
يفاضلون
أو
،
السلك
التلفزيو�
البث
ب� ش�كات ّ
ي ّ
ي
ي
ي
ي
أ
ف
ث
واالحتفاظ بالملكية الخاصة للبيانات.
أفضل السعار أو الخدمات .فلماذا قد يكونون أك� نشاطًا فيما يخص البيانات؟ ي� النهاية،
علينا أن نبحث – عىل غرار سولستون  -عن طرق لجعل البيانات متاحة للمصلحة
هذا النموذج من ملكية البيانات سيعزز عدم المساواة ،وسيحظى ميسورو الحال والمطّلعون
ت
بالحماية ،ف� ي ن
أن صالحية حقوق الملكية الفكرية تنتهي بعد تف�ة زمنية محددة،
ومعروف
كة.
المش�
للتخل عن بياناتهم.
ح� س ُت ت َ�ك الفئات الضعيفة عرضة
ّ
ي
ي
ت
ت
ش
ال� تجمعها لف�ة
للحد من االستخدام يغ� السليم
تُ َعد اللوائح التنظيمية الذكية للخصوصية طريقة أفضل ِّ
فماذا لو ُس ِمح ل�كات التكنولوجيا – بالمثل  -باستخدام البيانات ي
أ
محدودة فقط ،ولتكن خمس سنوات؟ وبعد ذلك ،يمكن أن تعود البيانات إىل مؤسسة
كب�ا من خالل تطبيق سياسته الجديدة
ورو� ً
للبيانات الشخصية .ويحقق االتحاد ال ب ي
تقدما ي ً
ف
ن
ز
عتمدين ،يخضعون لعمليات مساءلة
خ�ية وطنية توفر فرص الوصول إليها
ح� التنفيذ ي� شهر مايو
"الالئحة التنظيمية لحماية البيانات العامة" ،ومن المقرر أن تدخل ي
ي
ي
لباحث� ُم َ
أ
اخ�اق البيانات .ف
ورو� صالحيات أقوى للتعامل مع حاالت ت
و�
وتدقيق تضمن استخدام البيانات من أجل الصالح العام.
 ،2018وتمنح دول االتحاد ال ب ي
ي
بهذا ،ستتحول ش�كات التكنولوجيا من مالكة للبيانات إىل مستضيفة لها.
هذا المجال ،يمكن أن تتعلم الواليات المتحدة من أوروبا .وعىل نطاق أوسع ،ثمة حاجة إىل
تعزيز اللوائح والجهات التنظيمية للمعلومات ف ي� جميع أنحاء العالم .فالعديد من السياسات
قد وضعت عندما كان جمع البيانات الشخصية واستخدامها بال أ
هيتان شاه المدير التنفيذي للجمعية إالحصائية الملكية ،وأستاذ زائر ف ي� معهد السياسات
الهمية .وعىل وجه التحديد،
ُ
ف
بجامعة كينجز كوليدج ي� لندن.
لوضع أفضل السياسات وتنفيذها ،يجب أن تكون الجهات التنظيمية قادرة عىل دفع رواتب
حسابه عىل ت
تنافسية الستقطاب المواهب التقنية ،وإال فستخاطر بخسارة هذه المواهب لصالح ش
ال�كات
"توي�"@HetanShah :
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

CLIVE SHERLOCK

َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
استغـالل بيـاناتنـا الشخصـية
للصـالـح العـام

رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث
AARON SCHAAL

يهـب لـ َدعْ ـم
يجـب على العلـم أن
ّ
َمن هـم ِم ْثلي
يرى آرون شول أن المؤسسات العلمية يمكنها تقديم المزيد
العاقات.
لدعم الباحثين ذوي إ

لك� نو� ،الذي أنشأته وأقوم عىل صيانته ،موارد مخصصة أ
اس� مشاب ًها لذلك الذي شغل ي ز ئ
ت
ت
للفراد والمؤسسات (انظر:
يا� ستيفن هوكينج خالل
موقعنا إال ي
الف� ي
تَصا َدف أن يكون موضوع در ي
ف
ض
الما� ،شن�نا سلسلة من المقاالت حول
و� العام
شخص
معظم حياته .وكما كان يفعل هو ،أحتاج إىل التكنولوجيا للتواصل ،وإىل مساعد
 .)https://chronicallyacademic.orgي
ي
في
الوساط أ
المراض المزمنة ف� أ
أ
ً
الكاديمية ،ف ي� دورية "ذا سوشيولوجيكال ريفيو" The Sociological
�
سوى
مستقل؛ حيث ال أستطيع التحكم بشكل تام،
دائم عىل مدار الساعة؛ يك أعيش
ي
ي
والم�فون عل ،وكذلك نظام الرعاية الصحية أ
ال ن
 .Reviewكما شارك بعضنا ف� مارس ض
ت
ن
عائل� ش
الما� ف ي� تنظيم مؤتمر بكلية لندن الجامعية ،حمل اسم
الدعم
،
لما�
ي
ف ي
أ ي
عي� .توفِّر يل ي
ح أركات ي
يّ
أ
ف
ض
ت
ن
ز
ز
المعاق� ي� الوساط الكاديمية"  .Ableism in Academiaواليوم ،لدينا حو يال
"التمي� ضد
الما� ال� يك� عىل
ساس الذي أحتاج إليه .وقد جددت وفاة هوكينج ي� شهر مارس
ي
ي
ي
ال ي
بالمعوق� ف
ت
ن
دعما ألقرانهم ،ويعملون عىل رفع الوعي.
يقدمون
ًا
ط
نش
ا
عضو
150
العديد
هناك
أن
أرى
،
تجرب�
واقع
ن
م
العلوم.
مجال
�
الخاصة
التسهيالت
أِ
ً
ً
أ ي ي
ي
ف أ
تُظْهر تجاربنا أن خوض مسار ن ث
ال� ت
ت
دعما
الشخاص الذين يعانون من ظروف صحية
تع�ض
بح� أمر ممكن ،إذا َ
كنت ترغب فيه حقًّا ،وتتلقى ً
ِ
مه� ي
ي
من العقبات ي� الوساط الكاديمية ي
ن
ش
من عائلتك و ش
وغالبا
الم� يف� عليك وزمالئك؛ لكن يمكن للمسألة
الكث� ليقدموه إىل مجال العلوم.
بدنية أو عقلية ،والذين لديهم ي
ال�ءً .
أن تصبح أسهل بعض ي
كاديمي� أن يتنقلوا ع� البلدان أو القارات ،أ
ما يتوقع من أ
ن
ن
ن
ولكو� طالب دكتوراة ف� ي ز
صعبا عىل بعض
يكون
قد
الذي
مر
ال
ال
ك
تحر
سبب
أدرس
فإن�
ا،
عام
27
العمر
من
أبلغ
الرياضية،
الف�ياء
ب
ي
أُ
ً
ً
ف ي
ي
ُّ
ي
ف
ف
ت
�ض
ض
ت
الشخاص من ذوي إعاقات معينة .وح� أولئك الذين يبقون ي� مكان واحد ،يجب أن يح وا
ريا� بسيط للغاية ،يتكون من جزيئات
الزمن ي� اتجاه واحد فقط .وأعتمد ي� در ي
اسا� عىل نموذج ي
المؤتمرات .فالسفر بالطائرة مستحيل بالنسبة ل؛ حيث لن ن
تنقل�
شأن
ومن
الجاذبية.
خالل
كالسيكية تتفاعل مع بعضها البعض من
ي
ي
ولك أسافر ،فأنا أحتاج إىل
المتحرك.
بكرس�
عادية
تجارية
طائرة
الزمن.
اتجاه
"سهم"
ذلك أن يسفر عن أفكار شل�ح مفهوم
ي
ن ي ّ يأ
ن
أمر
البحثي
المسار
بالضافة إىل مجموعة من المعدات
ين
مساعد
التوتر
خلل
من
أعا�
أنا
و
عمري،
كنت ف ي� الثانية من
ٌ
شخصي� عىل القل ،إ
ي
َ
منذ أن ُ
ي
أ
ف
التقنية والطبية .تتكلف الرحلة الممتدة لسبوع إىل مدينة توبنجن
العضل ،ناجم عن
التوتر
�
شذوذ
بمثابة
وهو
العام،
العضل
ي
ي
حمض الجلوتاريك من يالنمط أ
ت
(ال� يستغرق السفر إليها  4-3ساعات بالسيارة من ن ز
م� يل ف ي� ميونخ)
ول.
ال
بيلة
دعى
ي
نادر،
استقال�
مرض
ُ
بي
ي
ب�  3آالف و 5آالف دوالر أمريك .ن
ما ي ن
أستخدم جها ًزا لتعقُّب حركة ي ن
يمكن� التقدم بطلب إىل
الكتابة
و
اصل
وللتو
بجهاز
ملحق
الع�
ِ
ي أ ي
رغبت فيه وتلقيت
َ
إذا
ت
الحاسوب الخاص ب� ،أو لوحة زجاجية ذات ألوان ي ز
جامع�؛
إىل
أو
لمانية،
ال
الصحية
الرعاية
سلطات
من
العديد
صممتها
ية،
ترم�
ي
ي
لتغطية التكاليف ،لكن هذا يستغرق وق ًتا ً
سلسا عىل
بنفس ،وهي تحتوي عىل أحرف التينية ويونانية ،وكذلك أرقام
دعما ،لكن يمكن أن
ً
طويل ،وليس ً
ي
ورموز رياضية .وقد تعلَّم العديد من ئ
إالطالق ،كما أن نجاح ذلك يغ� مضمون.
إل
زمال� أن "يستمعوا"
ي
ي
ّ
يكون أسهل
دائما الوصول إىل أماكن
أنظر إليه .ف ي�
وبمجرد الوصول إىل هناك ،أال يمكن ً
تتب أع ّ
عن طريق ُّ
أي من الرموز الموجودة عىل اللوحة ُ
الفعاليات .فقد ِن ْم ُت عىل الرض ذات مرة ،عندما لم يكن
المر يحتاج إىل ما يقرب من نصف ساعة لفهم جملة
البداية ،كان
هناك سوى أَ ِسة مرتفعة .وقد مر ئ
مشابهة؛
بقصص
زمال�
ا؛
نسبي
رسيعة
العملية
تلك
أصبحت
التدريب
مع
لكن
واحدةْ ،
ًّ
ي
ِ
ّ
ش
بالمكان الوصول
يك ف ي� المحادثة يعرف سياق الحديث .فعىل
�
كان
ما
خاصة إذا
ففي مؤتمر حول إال ش�اك والشمول ،لم يكن إ
ي
إىل دورات المياه ،إال عن طريق الساللم ،ولم يضع منظمو
سبيل المثال ،يستغرق هذا النوع من التواصل مع مستشاري
ف
اس المتحركة ،إال بعد رفض أحد
للدكتوراة حو يال ثالثة أمثال الوقت المطلوب لفهم أي حديث عادي.
ألواحا فوق َّ
المؤتمر ً
الد َرج ي� المدخل؛ إلتاحة دخول الكر ي
ن
بتغي� جامعته ،بعد
آخر
شخص
قام
كما
المؤتمر.
إىل
به
للدخول
له
م
ح
المدعوين
العلماء
الع�
حركة
ُّب
ق
تع
جهاز
عىل
أعتمد
ي
ي
وعند التواصل مع أشخاص ال يمكنهم استخدام اللوحةِ ،
َ ْ
ين
الخاص ب� ،الذي يمكنه توليد أصوات مركبة بلغات مختلفة ،أو ي ن
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م�فيه وزمالئه ،بسبب حركات وجهه يغ� إالرادية ،فيما غادر
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شخصي�
بمساعدين
أستع�
ي
ُّ
آخر عندما رفضت أقسام الجامعة ت
اف�اض ن
حرف� ف� الثانية ،عىل ت
الع� أن أكتب بمعدل ي ن
يسمح ل جهاز تعقُّب حركة ي ن
تيس�ية.
أن� أعرف
ح� مناقشة مسألة منحه ترتيبات ي
ي
ي
ي
الع� الخاص � مضبوط ومعاير عىل النحو أ
ت
بالضبط ما أريد كتابته ،و ّأن جهاز تعقب حركة ي ن
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تختلف االحتياجات من شخص إىل آخر،
المثل،
ُ َ
ب
ي
فحاج� الرئيسة هي تسهيل الوصول ي ّ ي
ي
ض
بينما يحتاج آخرون إىل تم� ي ن
ش
�ء ً
جم� للغة إالشارة .ومن ثم ،يجب أن يتضمن تنظيم أي مؤتمر دعوة
أول ف ي�
وأن برنامج التنبؤ بالكلمات يعمل بشكل جيد .لذا ،إللقاء محا�ة ،أقوم بصياغة كل ي
ض
الحا�ين إىل تحديد ما إذا كان لديهم أي احتياجات خاصة ،والعمل عىل استيعابها .كما يجب
عال.
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مثل ي الحصول عىل وقت ٍ ف
ت
ين
الموظف� .ومن شأن عقود
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تيس�ية،
عل أن أطلب ترتيبات ي
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اس� الجامعية ،كان ت ي َّ
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ف
ت
ن
ث
ز
ال� تشمل العمل لساعات مخفضة ،أو من مكتب ي� الم�ل  -أن تشكل تحس ًنا
أساتذ� يعرفون كيف يترصفون ،حيث لم يلتق معظمهم بأي شخص
ي� االمتحانات .وناد ًرا ما كان
ي
العمل الك� مرونة  -ي
ن
ً
يعا� من إعاقة من قبل ،بل إن بعضهم لم يكن يتخيل كيف سأتمكن من خوض االمتحانات ً
هائل .كما أن ِالمنح الدراسية ،والمساعدة إالدارية لتغطية التكاليف إالضافية للسفر والمساعدة
أصل.
ي
أ
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ن
المشارك�.ن
تعرف المزيد من الساتذة عل .وقد دعم� بقوة ش
يمكنها أن توسع نطاق الفرص المتاحة .وينبغي أن تكون المؤتمرات متاحة حقًّا لجميع
الم�فون عىل رسالة
ي
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،
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إ
ي
ي
ي
ِ
ي
ما سيجعلها ث
أك� اتساقًا وأقل إثارة للتعاطف؛ وتلك خسارة فادحة .ومثلما أَ ْو َضح ستيفن هوكينج
حظيت بمعاملة جيدة للغاية؛ حيث أقوم بإنشاء
مساعد،
كمدرس
عمل
من ي
ُ
الب�وقراطية .وخالل ي
من قبل بشكل كب� ومؤثر؛ من الممكن أن يستفيد مجال أ
ن
ض
البحاث من وجود قوة عاملة ث
ت
أك� تنو ًعا.
ات
محا�
بسالسل
الخاص
و�
لك�
ال
الموقع
وصيانة
تعليمية،
امج
ر
ب
وتنظيم
التدريبات،
ورق
إ
ي
ِ
ي
الم�ل ،خاصة إذا لم يكن ن
المقرر الدراس .وهذه كلها أشياء ن
يمكن� القيام بها من ن ز
بإمكا� الخروج.
ي
ي
ي
نز
آرون شول طالب دكتوراة ف� ي ز
ماكسيميلي� ف ي� ميونخ،
الف�ياء الرياضية بجامعة لودفيج
وكل هذا يوضح أن الحلول الفردية موجودة ،إذا ما كانت الجامعة ترغب ف ي� إيجادها حقًّا.
ي
ف
ألمانيا.
أكاديمك"  ،Chronically Academicوهي
شاركت ف ي� تأسيس شبكة
و� عام ،2015
ُ
"كرونيكال ِ
ي
ي
أ
ن
ت
ن
و�schaal@math.lmu.de :
كاديمي� الذين يعانون من إعاقات أو ظروف صحية مزمنة .يستضيف
شبكة عالمية تربط ال
ي
بال�يد إاللك� ي

ممكن،
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أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبيات العلميـة

علم الفلك
DMITRY SEREBRYAKOV/TASS/GETTY

لحظة تألق نجم يحتضر

كان االنبعاث المفاجئ لضوء ساطع
مجرة تقع
 وسريع الزوال  -في ّعلى بُ ْعد  410ماليين من الفراسخ
الفلكية هو ضوء مستعر أعظم ،وهو
أ
أ
عمرا ،الذي
المستعر العظم آ القصر ً
يتم رصده إلى الن.
عاد ًة ما يظل وهج المستعر أ
العظم

 الذي يتشكل عندما ينفجر نجم ضخمفي نهاية حياته  -مر ًّئيا لعدة أسابيع.
استخدم أرمين ريست ،من معهد علوم
تليسكوب الفضاء في بالتيمور بوالية
ميريالند ،وزمالؤه بيانات رصد المركبة
الفضائية "كيبلر" ،التابعة لوكالة "ناسا"؛
لتحديد مستعر أعظم في عام ،2015
قفز إلى ذروة السطوع في  2.2يوم
فقط .وبعد أقل من  5أيام ،انخفض
سطوع هذا المستعر أ
العظم ،الذي
أُطلق عليه اسم  ،KSN 2015Kإلى
النصف ،ما يجعله أقصر المستعرات
المكتشفة عمرا .وفي غضون ثالثة
َ
أسابيع أخرى ً،كان قد تالشى عن أ
النظار.
وعاد ًة ما يعصف بالمادة الخارجية
للمستعر أ
العظم إلى الفضاء ،لكن
المادة الخارجية للمستعر KSN 2015K
انجرفت  -على ما يبدو  -إلى غالف
كثيف من الغاز ،الذي انساب من
النجم في السابق في أثناء احتضاره.
وكتب الباحثون في بحثهم أن الزيادة
السريعة في السطوع ربما نجمت عن
مثل هذا التصادم.
Nature Astron. http://dx.doi.
org/10.1038/s41550-018-0423-2
)(2018
ِع ْلم البصريات والكهرباء الضوئية

جهاز ليزر خفيف
قابل للتشكيل
يمكن لصق جهاز ليزر  -على شكل
غشاء مرن ،وخفيف الوزن  -على
مجموعة متنوعة من أ
الشياء،
مثل أ
الوراق النقدية ،والعدسات
أ
الالصقة ،والظافر.
يمكن للمهندسين أن يصنعوا
بسهولة صمامات ثنائية باعثة
للضوء ،مطاطة ،وقابلة للثني ،من
البوليمرات الكربونية ،لكن أجهزة
أ
غالبا ما تكون
الليزر البوليمرية الولية ً
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علم األحياء الخلوي

تجعدها
الخاليا التي تمنح الخصالت ِّ
إن طول أنواع محددة من الخاليا وتوزيعها يمنحان الشعر
المجعد لفائفه ي ز
المم�ة.
ولتحري السبب وراء تجعد الشعر ،فحص دواين هارالند،
من معهد "إيه جي ريسيرش" في لينكولن بنيوزيلندا ،وكينزو
كويكي ،من شركة «كاو» في طوكيو ،وزمالؤهما مئات من
قصاصات الصوف من أغنام المارينو (في الصورة) .تتكون
أ
اللياف المجعدة من نوعين من الخاليا مغزلية الشكل :خاليا
قشرية داخلية تبطن الجزء الداخلي من التجاعيد ،وخاليا
قشرية خارجية تغلف الجزء الخارجي من التجاعيد.
صلبة وكبيرة .ويرجع ذلك جز ًّئيا إلى
مسطحا
أنها تتطلب سطح دعم
ً
وسميكًا .وقد قام مالتي جاذر
وزمالؤه  -بجامعة سانت أندروز في
المملكة المتحدة  -بتصميم جهاز
ليزر بوليمري مرن ،سمكه أقل من
ميكرومتر واحد .وقام الباحثون بعد
ذلك برفع "الغشاء" الليزري هذا عن
الركيزة الداعمة له ،ونقله إلى سطح
جديد ،حيث يقوم مصدر خارجي
بمد الجهاز بالطاقة.
ّ
يمكن ضبط الليزر الناتج ،لينبعث
منه الضوء بمزيج فريد من أ
الطوال
مفيدا كعالمة
الموجية؛ ما يجعله ً
أَ ْم ِن ّية تشبه كود التعريف (الباركود).
ويقول الباحثون إن الواسمات

وجد الباحثون أن الخاليا القشرية الداخلية في الشعر
المجعد أقصر من الخاليا القشرية الخارجية .ويؤدي
الفرق في أطوال الخاليا على كل جانب من ليف الشعر
إلى تجعده.
وتتناقض هذه النتائج  -التي ربما تنطبق على َشعر
أيضا  -مع نظرية أن الشعر يتجعد عندما يحتوي
النسان ً
إ
على عدد أكبر من الخاليا في الجزء الخارجي للشعرة من
الجزء الداخلي لها.
)J. Exp. Biol. 221, jeb172312 (2018

الليزرية هذه قد تزيد من صعوبة
تزوير أ
الوراق النقدية ،وقد تساعد
على التحقّق من وثائق الهوية.
)Nature Commun. 9, 1525 (2018
الفيزياء التطبيقية

حل لغز قشــر
البيض
إن قشرة البيض متينة بما فيه الكفاية
لحماية فرخة نامية ،لكنها تلين باقتراب
وقت الفقس ،حتى يتمكن الفرخ من
ثقبها .ولمعرفة كيفية تحقيق القشرة
درس مارك ماكي ،من
لهذا التوازنَ ،
جامعة ماكجيل في مونتريال بكندا،

وزمالؤه بروتين أوستيوبونتين ،الذي يربط
كربونات الكالسيوم بالقشرة.
اكتشف الفريق أنه في قشور بيض
الدجاج ( ،)Gallus gallusتحتوي
الطبقتان الخارجيتان على كمية من
بروتين أوستيوبونتين أكبر من الطبقة
الداخلية الحلمية اللينة .فمقارنة
الحلَمية ،تحتوي الطبقات
بالطبقة َ
الغنية ببروتين أوستيوبونتين على
هياكل أصغر نانومترية الحجم من
كربونات الكالسيوم ،ما يجعلها
أصلب وأعلى كثافة.
في نهاية فترة الحضانة ،تتقلص
الحلَمية
الهياكل النانوية في الطبقات َ
يضعف القشرة؛
والوسطى .وهذا ِ
ليتم الفقس ،ويحرر الكالسيوم الذي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر

يساعد بعد ذلك على تعزيز الهيكل
العظمي للفرخ.
)Sci. Adv. 4, eaar3219 (2018
الهندسة

معادلة انتفاخ
اإلسفنج
تمتص إسفنجة المطبخ الماء إلى أعلى،
عن طريق ملء ثقوب مجهرية تمزق
نفسها بسرعة.
وغالبا ما يُصنع إالسفنج من سليولوز
ً
النباتات ،وهي مادة مسامية تُستخدم
أيضا لتصنيع الورق .فقد قام فريق
ً
بقيادة هو يونج كيم ،من جامعة سول
الوطنية ،باستخدام مجهر إلكتروني
ماسح؛ لمراقبة المسام في إسفنجة،
أثناء امتصاصها للسائل.
وجد الباحثون أن جدران المسام
مليئة بتجاويف ميكرومترية الحجم،
تتسع وتلتحم عند مالمستها للماء،
ما يؤدي إلى تمزيق فتحات أكبر في
السفنج ،يُعاد
المادة .وعندما يجف إ
تشكيل الثقوب الدقيقة.
بنا ًء على هذه المالحظات ،استنبط
الفريق معادلة تتنبأ بسرعة ارتفاع
المياه في إالسفنج ،بما في ذلك
تباطؤ االمتصاص مع انتفاخ إالسفنجة
بالكامل .ووجد الفريق أنه يمكن تطبيق
هذه النظرية على المواد الماصة في
أ
الخبز
الجهزة الطبية الحيوية ،وعلى ُ
أيضا بمعدل تصفه
الذي يمتص الماء ً
المعادلة.
)Sci. Adv. 4, eaao7051 (2018
سرطان

األورام المميتة تبدأ
في الطفولة

MIKE READ/NPL

تمتد أصول العديد من أورام الكلى إلى
طفرات جينية حدثت قبل  30إلى 50
سنة من التشخيص ،أي خالل مرحلة
الطفولة ،أو المراهقة.
وللبحث في أ
السس الجينية لسرطان
الكلى ،قام تشارلز سوانتون  -من
معهد فرانسيس كريك في لندن  -وبيتر
كامبل  -من معهد ِوي ْلكَم تر ْاست سانجر
في هينكستون بالمملكة المتحدة -
وزمالؤهما بتحليل جينومات أورام الكلى
من  33شخصا.
في أكثر ًمن ثلث أ
الورام ،وجد الفريق
كروموسوما معي ًنا
البحثي عالمات على أن
ً
قد تمزق ،وتم استبداله جز ًّئيا بقطع
كروموسوم آخر .حدث هذا الضرر في
كثير من المرضى ،عندما كانوا ال يزالون
في سن الدراسة ،على الرغم من أن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
الورام تطورت فقط بعد تراكم المزيد
من الطفرات في وقت الحق من حياتهم.
وقد يوفر هذا الفارق الزمني الطويل
فرصة للوقاية من السرطان.
وأظهر تحليل منفصل  -بقيادة
سوانتون  -أن أحوال المرضى كانت
تسوء ،إذا ظهر مستوى منخفض
من التنوع الوراثي في أورام الكلى
لديهم ،وعدد كبير من التعديالت على
كروموسوماتهم .وعلى أ
الرجح ..يموت
أ
مبكرا.
مثل هؤالء الشخاص ً
;Cell http://doi.org/gc82gw
)http://doi.org/gc82g5 (2018
علم الحيوان

هرمون يعزِّ ز
سخاء الطيور
لمشاركة
تصبح الطيور أكثر استعدا ًدا
َ
مقتنياتها مع غيرها ،بعد إعطائها هرمون
الطيور المكافئ لهرمون أ
الوكسيتوسين،
وهو الهرمون المتعلق بالترابط
االجتماعي وسلوك أ
المومة في الثدييات.
يعزز هرمون الميزوتوسين غريزة
المخالطة االجتماعية في الطيور.
ولمعرفة القدرات أ
الخرى التي قد
دوكه
يملكها الهرمون ،قام خوان ِ
وزمالؤه بجامعة نبراسكا-لينكولن
بتدريب طيور قيق الصنوبر المحبوسة
(،Gymnorhinus cyanocephalus
في الصورة) على االختيار بين إرسال
وجبة من يرقات الخنافس كهدية إلى
طائر قريب من النوع نفسه ،أو إرسال
الطعام إلى قفص فارغ.
عند ضمان حصوله على وجبة،
أعطى طائر القيق  -الذي تلقّى جرعة
من الميزوتوسين  -مكافأة لجيرانه في
تقريبا من التجارب ،في حين أن
ً %32
الطيور التي لم تتلق الهرمون كافأت
المرات .ووجد
غيرها في  %8فقط من ّ
الفريق أن الطيور لم تكن إيثارية..
طعاما لم
فطيور القيق التي لم تُمنح ً
تكافئ جيرانها بإيثار.
وتعزز التجارب أ
الدلة على أن
الميزوتوسين يؤثر على السلوك
االجتماعي في الطيور ،مثلما يفعل
أ
الوكسيتوسين في الثدييات.
Biol. Lett. 14, 20180105
)(2018

علم األعصاب

تحد التمرينات
لماذا ّ
الرياضية من الشهية
تكبح ممارسةُ الرياضة َ
تناول الطعام
عن طريق تسخين منطقة في الدماغ
سمى "تحت المهاد" ،وفقًا لدراسة
تُ َ
أُجريت على الفئران.
وعلى الرغم من أنه اتضح منذ زمن
بعيد أن ممارسة الرياضة يمكنها أن
تخفض الشهية ،فإن آ
اللية المؤدية إلى
هذا التأثير لم تكن واضحة .وجد يونج
هوان جو وزمالؤه بكلية ألبرت أينشتاين
للطب في مدينة نيويورك أن فئة من
خاليا الدماغ في منطقة تحت المهاد،
أيضا
التي تؤثر على الشهية ،تحمل ً
سمى "المستقبالت الشبيهة
بروتينات تُ َ
بمستقبالت  ."TRPV1وتستجيب هذه
المستقبالت للتغيرات في درجة الحرارة.
ووجد الفريق أنه في الفئران،
رفع التمرين على جهاز الجري من
درجة حرارة منطقة تحت المهاد،
وحد من تناول الطعام .وقد شوهد
ّ
التأثير المزدوج نفسه بعد التحفيز
االصطناعي للخاليا العصبية التي
تعبر عن المستقبالت الشبيهة
ِّ
بمستقبالت  .TRPV1وعلى النقيض
من ذلك ،عندما خفَّض الباحثون
التعبير عن الجين  Trpv1في الخاليا
العصبية ،لم تحد الفئران من
استهالكها للغذاء بعد التمرين.
)PLoS Biol. 16, e2004399 (2018
طاقة

بطارية هاتف
ُصنعت لتدوم
حسن طبقة بلورية نانوية من
تُ ِّ
الكوبالت أداء البطاريات القابلة إلعادة
الشحن الغنية بالنيكل.
تعمل البطاريات في العديد
من السيارات الكهربائية والهواتف
المحمولة عن طريق تدوير أيونات
الليثيوم بين مادتين مشحونتين:
غالبا ما
قطب موجب بشحنات سالبةً ،
يكون مصنو ًعا من الجرافيت؛ وقطب
سالب بشحنات موجبة ،مصنوع من
الكوبالت أو أكسيد المنجنيز .وقد

ازداد شيوع استخدام أ
الكاسيد الغنية
بالنيكل في أ
القطاب السالبة لرخص
ثمنها وفعاليتها .لكنها تتشقق وتنحل
بسرعة ،ما يقلل من قدرة البطارية.
قام جيفيل تشو  -من معهد
أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا
في كوريا الجنوبية  -وزمالؤه بتطوير
قطب سالب يشكّل النيكل أكثر من
 %80من تكوينه .غلّف الباحثون هذا
حدت
القطب ببلورات كوبالت نانوية ّ
من التدهور .وسمح ذلك للبطارية
بأن تحافظ على  %86من قدرتها
بعد إعادة شحنها  400مرة في درجة
حرارة الغرفة.
يقول الباحثون إنه مع ارتفاع أسعار
الكوبالت ،يمكن أ
للقطاب السالبة
الغنية بالنيكل أن تساعد على تلبية
الطلب المتزايد على البطاريات القابلة
إلعادة الشحن في السيارات الكهربائية.
Energy Environ. Sci. http://doi.
)org/cnjw (2018
سرطان

خاليا تائية أقوى
لمكافحة السرطان
وجد الباحثون طريقة لضبط مستوى
نشاط وأهداف الخاليا المناعية الباحثة
عن السرطان.
وكانت الخاليا المناعية المعدلة
المسماة خاليا "كار تي" ،CAR-T
التي تستهدف خاليا السرطان ،قد
أظهرت نتائج واعدة ضد بعض
أ
الورام ،لكن السرطانات يمكن أن
مقاومة للعالج ،كما يمكن أن
تصبح ِ
يصير عالج "كار تي" نفسه ممي ًتا،
إذا خرجت االستجابات المناعية عن
نطاق السيطرة.
ولمعالجة هذه المشكالت ،قام
ويلسون وونج ،من جامعة بوسطن
في ماساتشوستس ،وزمالؤه بتحديث
نظام "كار تي" ،عن طريق تعديل
المستقبالت الجزيئية للخاليا التائية.
ِ
وأظهرت التجارب في الخاليا البشرية
أن التعديل يسمح للخاليا التائية
بالتعرف على أكثر من هدف جزيئي
واحد على الخاليا السرطانية .ويمكن
يحسن تخصصية الخاليا
لذلك أن ِّ
المناعية ،ويقلل من فرص أن تصبح
أ
مقاومة للعالج.
الورام ِ
وقد َح َّسن العمل كذلك من مدى
سالمة هذه التقنية .ومن خالل حقن
الفئران المعالَجة بجزء بروتيني معين،
يحدوا من تنشيط
استطاع الباحثون أن ّ
الخاليا التائية ،وبالتالي تخفيف
االستجابة المناعية.
)Cell http://doi.org/cnzg (2018
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هذا الشهر أضواء على األبحاث
علم الفلك

مجرتي
تعرف على َّ
ّ
"جيكل" ،و"هايد"
مجرة قديمة
اكتشف باحثون أن ثمة ّ
مجرة أصغر س ًنا ،وأكثر
خاملة تر ِافقها ّ
نشاطًا ،كامنة في مكان قريب ،وهو
أ
المر الذي دفع المكتشفين إلى تسمية
هذا الثنائي "جيكل" و"هايد".
نشأت المجرة "جيكل" أ
القدم ً
قليل
ّ
رسميا ،ZF-COSMOS-20115
 وتُ َّسمى ًّ
ووصفت بالتفصيل في عام  - 2017في
بداية عمر الكون .وقد أنتجت مجرات
عديدة  -لها العمر والكتلة ذاتهما -
نجوم على مدار مليارات السنين،
َ
أما "جيكل" ،فتوقفت عن ذلك بعد
االنفجار الكبير بحوالي  1.5مليار سنة،
مجرة "خاملة" معروفة.
ما يجعلها أول ّ
عند دراسة بيانات من تليسكوب
"ألما"  ALMAفي تشيلي ،وجد
كورنتين شرايبر ،من جامعة ليدن
مجرة
في هولندا ،وفريقه البحثي ّ
(مجرة هايد) كامنة
يحجبها الغبار
ّ
بجوار
المجرة الهادئة التي كانت قد
ّ
سجلت
قياسيا.
ا
رقم
ً
ًّ
كلتا المجرتين مدمجتان ،وهائلتا
لكن من المرجح أن "هايد"
الحجمْ ،
لتكون
معتدل
ل
معد
تحافظ على َّ
ُّ
النجوم .وربما تمثل "جيكل"،
و"هايد" مرحلتين من العملية التي
المجرات،
تقلص إنتاج النجوم في
ّ
مختبرا
الثنائي
ما يجعل من هذا
ً
طبيعيا ،وفقًا لما كتبه الباحثون.
ًّ
Astron. Astrophys. 611, A22
)(2018
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اللياقة البدنية لألطفال تضاهي
لياقة أفضل الرياضيين

يتمتع أ
الطفال بلياقة بدنية أكبر  -وفقًا لبعض المعايير
الع ّدائين وراكبي الدراجات ،الذين يتنافسون على
 من َالمستوى الوطني.
الباء منذ زمن طويل أن أ
الحظ آ
الطفال ال يتعبون بسرعة
مثل البالغين ،وهي مالحظة أكدها العلماء .ولمعرفة المزيد
حول ذلك ،قام سيباستيه راتل ،من جامعة كليرمون أوفيرني
في كليرمون فيران بفرنسا ،وزمالؤه باختبار لياقة مجموعتين
من البالغين :أ
الولى مكونة من طالب الجامعات ،والثانية من
تحمل؛ وقارنوها
نخبة من الرياضيين الذين يتمتعون بقوة ُّ
بلياقة صبيان ،تتراوح أعمارهم بين  8و 12سنة ،ولم يشاركوا
مضن.
بانتظام في تدريب بدني ٍ
جامعة تورز في فرنسا  -وزمالؤهما
النزيمين المفقودين يحوالن
أن إ
واحدا إلى ِبنى تشكِّل أطر عمل
مرك ًّبا ً
مكونَين يتحدان فيما بعد إلنتاج
الفينبالستين .وبحث أعضاء الفريق
في قاعدة بيانات للحمض النووي
للعناقية ،وحددوا إنزيمين
الريبي ِ
يقومان بالوظائف المطلوبة ،ويجري

وبعد تدريبات مكثفة على دراجة ثابتة ،عادت
معدالت ضربات القلب لدى أ
الوالد إلى طبيعتها بشكل
أسرع من مجموعتي البالغين على حد سواء .كما تخلصت
أجسادهم من مادة الالكتيت  -وهو من َتج أيضي ثانوي،
يسهم في إجهاد العضالت  -في دمائهم بشكل أسرع
من البالغين.
وعلى الرغم من أن عدد أ
الطفال في الدراسة كان ً
ضئيل،
يقول الباحثون إن نتائجهم تشير إلى أن قدرة عضالت
أ
الطفال على التحمل عالية بطبيعتها ،لكنها تتراجع في مسار
العبور إلى مرحلة البلوغ.
)Front. Physiol. 9, 387 (2018

تصنيعهما في الوقت نفسه الذي
ينتج فيه النبات إنزيمات أخرى
تشارك في تخليق الفينبالستين.
وعندما ثبط الباحثون أيًّا من
الجي َنين اللذين يرمزان هذين
النزيمين ،فشل النبات في إنتاج
إ
إطار العمل المناسب.
Science http://doi.org/cn8c
)(2018
سلوك الحيوان

الخفافيش تطير
بصمت لحفظ سالمتها
لــدى بعــض الخفافيش نظام
ســري احتياطي ،إلــى جانب نظام

الســونار المعتــاد الخاص بها،
وهــو بمثابة نــداءات يمكن رصدها
بالــكاد ،قد تســاعد الحيوانات على
مراوغة الخصوم.
تتنقل الخفافيش في الليل عن
طريق إطالق النداءات ،واالستماع
إلى أ
الصوات التي ترتد إليها،
وهو نوع من السونار البيولوجي،
المعروف بنظام تحديد الموقع
سجل آرون كوركوران،
بالصدىَّ .
من جامعة ويك فورست في
وينستون سا ِلم في نورث كارولينا،
وثيودور ويلر ،من محطة باسيفيك
ساوث ويست للبحوث في أركاتا
بكاليفورنيا ،نداءات الخفاش
أ
الشيب ( )Lasiurus cinereusفي
أثناء طيرانه على طول مجرى النهر.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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حدد علماء الكيمياء الحيوية
إنزيمين منشودين منذ زمن،
َ
يساعدان أحد النباتات االستوائية
على إنتاج عالج فعال للسرطان.
تنتج نبتة ِعناقية مدغشقر
( ،Catharanthus roseusفي
الصورة) مركّب فينبالستين المضاد
للسرطان ،لكن بكميات قليلة فقط.
وقد تطلّع الباحثون إلى إنتاج
اثيا ،يمكنها صنع
ميكروبات معدلة ور ًّ
لكن خطوتين
العقار،
كميات أكبر من
ّ
من الـ 31خطوة في مسار تخليق
الفينبالستين بقيتا غير معروفتين.
ظ ّنت سارة أوكونور  -من مركز
جون إينيس في نورويتش بالمملكة
المتحدة  -وفنسنت كوردافولت  -من

األيض

أضواء على األبحاث هذا الشهر

غالبا ما
وقد وجدوا أن الخفافيش ً
تحاشت استخدام نظام تحديد
الموقع بالصدى المعتاد لديها لصالح
"نداءات مقتضبة" قصيرة وعالية
التردد ،وطارت أحيانًا دون إصدار أي
الطالق.
نداءات على إ
أيضا أن
اكتشف الباحثون ً
الخفافيش قد انجذبت بشدة إلى
مكبرات الصوت ،التي تشغل نداءات
تحديد الموقع بالصدى المسجلة ،ما
يوحي بأن السكوت قد يساعد هذه
المخلوقات على تجنب المواجهات
العدوانية خالل موسم التزاوج في
الخريف .ويقول الباحثون إن هذا
يمكن أن يفسر سبب اصطدام
العديد من حيوانات الخفاش أ
الشيب
بتوربينات الرياح في فصل الخريف.
Proc. R. Soc. B 285, 20180441
)(2018
علم الفلك

رواد بعثات القمر
ّ
تركوا بصمة حرارية

NTU SINGAPORE

قام رواد الفضاء ببعثات "أبولو"
بزيارات قصيرة للقمر ،لكنهم تركوه
أكثر دف ًئا ً
قليل مما كان.
وخالل بعثتين من بعثات وكالة
ناسا للقمر في سبعينيات القرن
الماضي ،أعد رواد الفضاء التجارب
الستكشاف تدفق الحرارة عبر التربة،
لكن حتى آ
الن لم يتم تحليل أي
بيانات سوى تلك الخاصة بالفترة
من  1971إلى  .1974لذا ،قام فريق
بقيادة ساييشي ناجيهارا ،من جامعة
تكساس للتقنية في لوبوك ،باستكشاف
وفحص السجالت في الفترة من 1975
إلى  .1977وتبين هذه القياسات أن
الزيادات في درجات الحرارة الموثقة
على مدار الفترة السابقة استمرت حتى
نهاية التجربة ،مع حدوث تغيرات على
عمق يصل إلى متر واحد تحت سطح
القمر.
في الغالب ،كان سبب ارتفاع
درجة حرارة التربة على القمر هو
وجود رواد الفضاء أنفسهم؛ إذ
أحدثت مركبات الهبوط ،وأحذية رواد
الفضاء ،والمركبة الجوالة اضطرابًا
لسطح القمر؛ ما جعل التربة داكنة،
وسمح لها بامتصاص المزيد من حرارة
الشمس.
ويوصي الفريق بوجوب أن تأخذ
البعثات القمرية المستقبلية هذا
التأثير في االعتبار عند تصميم مسابر
التدفق الحراري.
J. Geophys. Res. Planets http://
)doi.org/cpk8 (2018
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تغير المناخ

السياحة تزيد
انبعاثات الكربون
يتسبب التوق البشري إلى السفر
في حوالي  %8من انبعاثات غازات
الدفيئة في العالم.
فقد أجرت أرونيما مالك ،من
جامعة سيدني في أستراليا ،وزمالؤها
دراسة النمذجة أ
ً
شمول حول
الكثر
آ
هذا الموضوع حتى الن ،ووجدت
أنه في عام  ،2013كانت البصمة
الكربونية العالمية لقطاع السياحة
 4.5مليار طن .يُ َعد هذا أعلى بنسبة
 %15من إجمالي انبعاثات القطاع
لعام .2009
ووجد الفريق أن أكبر بصمة
إجمالية من نصيب الواليات
المتحدة ،وأن البصمة الكربونية
التي خلفتها بعض الجنسيات  -مثل
الدانماركيين  -في الخارج أكبر بكثير
من تلك التي سببتها السياحة في
أوطانهم .ويولِّد السفر إلى ُج ُزر مثل
جزر المالديف بعض أعلى مستويات
االنبعاث لكل فرد حسب الوجهة.
ويمكن للزيادات المتوقعة في
الدخول العالمية أن تزيد انبعاثات
الكربون السنوية المرتبطة بالسياحة
إلى  6.5مليار طن في عام .2025
Nature Clim. Change http://doi.
)org/gddvz7 (2018
علم الروبوتات

روبوت بارع "يعتمد
على نفسه"
صمم باحثون في سنغافورة روبوتًا
(في الصورة) يمكنه تركيب كرسي من
صنع شركة أ
الثاث السويدية "أيكيا".
ال يستطيع معظم الروبوتات
تنفيذ المهام المعقدة دون

إشراف .فتتطلب عاد ًة روبوتات
التصنيع وضع أجزاء بناء القطعة
المرجوة في مواقع معروفة .لكن
كوونج
الروبوت الذي ابتكره كوانج ُ
فام وزمالؤه ،في جامعة نانيانج
التكنولوجية ،يستخدم كاميرات
لتحديد أ
الجزاء ذات الصلة في
بيئة مزدحمة .وهناك خوارزمية
تسمح لذراعي الروبوت بالتحرك في
دخل
آن واحد دون اصطدام .ويُ ِ
الجهاز القطع بشكل صحيح،
معتمدا على مستشعرات القوة من
ً
أجل مواءمة تصرفاته .ومن ثم،
يحتاج الروبوت أكثر من  20دقيقة
بقليل إلنتاج كرسي مكتمل.
برمـج الباحثـون الروبوت الخاص
بهـم  -الذي تم بنـاؤه من مكونات
جاهـزة  -على سلسـلة من الخطوات
لتجميـع الكرسـي .لكنهم يقولون
إنـه يمكـن تدريب الروبوتات
الرشـادات
المسـتقبلية على تعلُّم إ
مـن كتيبـات التعليمات.
)Sci. Robot. 3, eaat6385 (2018
علم النانو

حمض نووي
يلعب الجمباز
تُ َعد قطعة الحمض النووي
البهلوانية التي تتحرك كالعجلة عبر
السطح واحدة من أسرع الجزيئات
"السائرة" التي تم تصميمها حتى
آ
الن.
فقد قام العلماء في مسعاهم
إلنتاج روبوتات نانوية بتوليف
جزيئات الحمض النووي التي تتحرك
بشكل مستقل ،لكن غالبية الجزيئات
"السائرة" هذه تحتاج إلى عدة دقائق
لتتحرك خطوة واحدة.
قام نيلز والتر ،من جامعة
ميتشيجان في آن أربور ،وزمالؤه
ببناء جزيء حمض نووي سائر،

يتحرك على طول شبكة من "مواطئ
القدم" ،مصنوعة من ل َِب َنات بناء
المكملة ،التي
الحمض النووي
ِّ
تسمى النوكليوتيدات .يحتوي كل
َّ
طرف من الجزيء السائر على
تسلسالت من النوكليوتيدات التي
ليثبت نفسه بالشبكة،
يستخدمها ّ
طرف فوق الطرف آ
الخر،
ثم ينقلب
ليثبت نفسه بموطئ قدم آخر.
ّ
يمكن للجزيء أن ينقلب مرات
عديدة تصل إلى  43مرة في الدقيقة،
قاطعا مسافة  300نانومتر .وهذا أسرع
ً
النواع أ
من أ
الخرى من جزيئات الحمض
النووي السائرة بمقدار قيمة أسية.
Nature Nanotechnol. http://doi.
)org/cpk6 (2018
الكيمياء الحيوية

أمل في عالج
لنزالت البرد
يمنع جزيء اصطناعي تكاثر
الفيروسات المسؤولة عن ربع حاالت
نزالت البرد الشائعة على أ
القل.
تتحكم فيروسات البرد -
التي تدعى الفيروسات أ
النفية
ُ
 - rhinovirusesفي الخاليا؛ لتصنيع
بروتينات فيروسية ،وإنتاج جزيئات
معدية جديدة .وخالل هذه العملية،
دهنيا
ترفق الخاليا المصابة ً
حمضا ًّ
سمى  ،VP0وهي
ببروتين فيروسي يُ َّ
خطوة يُعتقد أنها ضرورية لتجميع
جزيئات جديدة من الفيروس.
طور روبرتو سوالري،
وقد َّ
وإدوارد تيت ،من كلية لندن
المبراطورية بالمملكة المتحدة،
إ
مبنيا على
ا
ئ
جزي
وزمالؤهما
ً
ًّ
مركّب موجود في طفيل المالريا
(،)Plasmodium falciparum
يمنع ارتباط الحمض الدهني
هذا .وعندما أضاف الباحثون
الجزيء إلى الخاليا المصابة؛ قام
بإعاقة تجميع جسيمات الفيروس
الجديدة ،من دون أي تأثيرات
سامة على الخاليا المعالجة.
ويقترح الباحثون أنه يمكن
مشابهة لعالج عدوى
استخدام
طرق ِ
الفيروسات أ
النفية ،التي تتسبب في
تدهور حالة أمراض الجهاز التنفسي،
مثل الربو ،والتليف الكيسي.
Nature Chem. 10, 599–606
)(2018
ARABICEDITION.NATURE.COM

يمكنـك متابعة التحديث األسبوعي
لألبحاث من خالل التسجيل على:

go.nature.com/hntmqc
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يومـا
ثالثـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

المناخ

أعلن باحثون  -في الثاني من مايو
الماضي  -أن متوسط تركيز ثاني أكسيد
ئيسا من
عتبر ً
الكربون ،الذي يُ َ
غازا ر ً
غازات الدفيئة ،في الغالف الجوي قد
تخطى  410أجزاء في المليون خالل
شهر إبريل الماضي .وتُ َعد هذه المرة
أ
المسجل ،التي
الولى في التاريخ
َّ
يتخطى فيها المتوسط الشهري لثاني
أكسيد الكربون هذا الحد أ
القصى.
وقد أخذ علماء المناخ هذه القياسات
في مرصد مونا لوا في هاواي ،وهو
المكان الذي ظلوا يرصدون فيه
مستويات ثاني أكسيد الكربون في
الهواء منذ عام  .1958زاد متوسط
درجة الحرارة العالمية بالفعل بمعدل
درجة مئوية واحدة ،مقارنةً بعصر ما
قبل الثورة الصناعية .وهذا التراكم
المستمر لثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي يضع أ
الرض على
طريق الوصول إلى ارتفاع في متوسط
درجات الحرارة العالمي بدرجتين
مئويتين في وقت الحق من القرن
الحالي.
أحداث

دعم الذكاء االصطناعي
ستزيد المفوضية أ
الوروبية من
إنفاقها على الذكاء االصطناعي،
ليبلغ  500مليون يورو ( 604مليون
دوالر أمريكي) سنويًّا لمدة ثالثة
أعوام ،بد ًءا من العام الحالي
( ،)2018بعد أن كان حوالي 300
مليون يورو في العام السابق.
وتُ َعد هذه الزيادة ،التي أُ ِعلن عنها
في الخامس والعشرين من إبريل
الماضي ،جز ًءا من مبادرة تهدف إلى
تعزيز مكانة أوروبا في هذا المجال.
وتتضمن خطط أخرى وضع مبادئ
توجيهية أخالقية لتطوير الذكاء
االصطناعي ،واقتراح تشريع لزيادة
كمية البيانات المتاحة للجمهور.
وعلى صعيد منفصل ،وقَّعت
مجموعة من الباحثين أ
الوروبيين
البارزين المتخصصين في مجال
مفتوحا في
الذكاء االصطناعي خطابًا
ً
الرابع والعشرين من إبريل ،يحذِّ ر
من أن مختبرات الذكاء االصطناعي
في القارة أ
الوروبية ،واالستثمارات
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مستوى جديد للكربون

تعاون دولتين لمراقبة انهيار نهر جليدي
ُ

حاليا علماء متخصصون في العلوم القطبية من المملكة
يبدأ ًّ
المتحدة والواليات المتحدة جهو ًدا بتكلفة  20مليون جنيه
إسترليني ( 27مليون دوالر أمريكي)؛ لدراسة نهر ثوايتس
الجليدي في القارة القطبية الجنوبية .يُ َعد هذا المشروع -
الذي سيمتد إلى خمسة أعوام ،وأُ ِعلن عنه في الثالثين من
إبريل الماضي  -أكبر جهد مشترك تقوم به الدولتان في القارة
وسيمول البرنامج
القطبية الجنوبية منذ أكثر من سبعة عقود.
ّ
ثماني دراسات ،ومن المقرر أن يبدأ في أكتوبر القادم .سيجمع
والشركات المعنية به ،ال تساير
تقدم المنافسين في أمريكا
وتيرة ُّ
الشمالية والصين .ويدعو البيان
الحكومات أ
الوروبية إلى إنشاء
معهد للذكاء االصطناعي ،له مواقع
في العديد من البلدان ،على أن
يماثل في نطاقه مختبر أ
الحياء
الجزيئية أ
الوروبي .ويوصي الخطاب
بتخصيص استثمار مبدئي بحوالي
 100مليون يورو لكل موقع.

بنك حيوي أمريكي

بدأ مشروع طموح لرصد صحة مليون
شخص في الواليات المتحدة لمدة
عشرة أعوام  -على أ
القل  -في تسجيل
المشاركين به في السادس من مايو
الماضي .وتهدف هذه المبادرة لمعاهد
الصحة الوطنية أ
المريكية  -التي أعلن
عنها الرئيس السابق باراك أوباما في
أثناء خطاب حالة االتحاد ،في عام
 - 2015إلى تعيين متطوعين من

الباحثون بيانات الرادارات ،واالهتزازات أ
الرضية ،وغيرها من
البيانات عن النهر الجليدي؛ لمعرفة ما إذا كان في سبيله
لالنهيار ،أم ال .يمتد حوض تصريف مياه هذا النهر الجليدي
تقريبا على الصفيحة
على مساحة تُما ِثل مساحة بريطانيا ً
الجليدية لغرب القارة القطبية الجنوبية ،وتُع َزى إليه بالفعل
تقريبا من ارتفاع مستوى سطح البحر .ويحصل البرنامج
نسبة ً 4
على تمويله من كل من مجلس بحوث البيئة الطبيعية في
المملكة المتحدة ،ومؤسسة العلوم الوطنية أ
المريكية.

مختلف المناطق الجغرافية والخلفيات
العرقية والحاالت الصحية أ
والعمار.
وتتضمن البيانات البيولوجية التي
سيجمعها الباحثون من المشاركين:
عينات دم ،وبيانات قياس حيوي
باستخدام أجهزة مثل "فيت بيتس"،
وسجالت طبية .ولن يقبل المشروع
في البداية سوى المشاركين الذين تزيد
عاما ،لكنه يخطط
أعمارهم على ً 18
إلدراج أطفال في المستقبل.

بيانات "فيسبوك"

احتجت مجموعة من أ
الكاديميين بأن
ّ
الجراءات المشددة ،التي سيطبقها
إ
موقع فيسبوك حول وصول جهات
المستخدمين
خارجية إلى بيانات
ِ
في أعقاب الجدل المثار حول شركة
«كامبريدج أناليتيكا» ،تهدد بعرقلة
أ
البحاث .فقال علماء بارزون في مجالي
والنترنت  -في خطاب مفتوح،
البيانات إ
نُ ِش َر في الخامس والعشرين من إبريل

الماضي  -إن القيود المفروضة على
وصول جهات خارجية إلى بيانات
تحد
مواقع التواصل االجتماعي قد ّ
من شفافية هذه المنصات ،والرقابة
ورحب العلماء
المستقلة عليهاَّ .
بمبادرة لموقع فيسبوك ،أُ ِعل َن عنها في
التاسع من إبريل ،لتشجيع أ
البحاث
الخاضعة لمراجعة أ
القران ،التي تتناول
دور مواقع التواصل االجتماعي في
االنتخابات والديمقراطية ،بيد أنهم
يرون أن االختصاصات ضيقة النطاق
المقترح ،واالستعانة
التي يطرحها
َ
بفريق منتقَى من العلماء لتحديد
جدول أ
العمال البحثي ،يعني أن
المقترح قد يفشل في دعم إجراء
أبحاث مستقلة.
أبحاث

تجديد القلب

يستعد أطباء يابانيون إلجراء

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يوما هذا الشهر
ثالثون ً
IAN ALDERMAN
TONY MARTIN/SGHT

أول دراسة إكلينيكية في العالم
باستخدام خاليا جذعية مستحثة
متعددة القدرات؛ لعالج أمراض
القلب .ففي السادس عشر من
مايو الماضي ،وافقت لجنة
وض َعها
بوزارة الصحة على خطة َ
أطباء بجامعة أوساكا الستخدام
الخاليا في عالج اعتالل عضلة
ال قفاري ،الذي يسفر فيه
القلب إ
انخفاض تدفق الدم إلى القلب
عن تقليص قدرة هذا العضو على
زرع خاليا عضلة
ضخ الدم .وس ُت َ
القلب المـُن َتجة من الخاليا الجذعية
المستحثة متعددة القدرات على
صحائف ُس ْمكها  0.1ملِّيمتر ،التي
من المتوقع أن تفرز عوامل نمو،
ِمن شأنها تجديد عضلة القلب.
كانت الخاليا الجذعية المستحثة
ستخد م في عدة
متعددة القدرات تُ َ
تجارب لعالج أمراض الشبكية في
البشر ،غير أن واحدة  -على أ
ال قل
وقفت ،بعد أن
 من هذه التجارب أُ ِعانى أحد المرضى بها من رد فعل
عكسي لعملية الزرع .ومن المتوقع
أن تبدأ تجربة القلب على ثالثة
مرضى في شهر مارس عام .2019
نشر

رئيسة تحرير Nature

أعلنت دورية  - Natureفي الثاني
من مايو الماضي  -أن عا ِلمة الوراثة
ماجدالينا سكيبر ستصير رئيسة تحرير
دورية  Natureالقادمة .سكيبر (في
حاليا رئيسة
الصورة) ،التي تعمل ًّ
تحرير دورية الوصول المفتوح
"نيتشر كوميونيكيشنز" Nature
 ،Communicationsستصبح أول
سيدة ترأس تلك الدورية ،البالغ

يتزايد عدد البالغين الذين يعانون
َم َر َض ْين عقليين ،أو جسديَّين مزمنين
أو أكثر في جميع أنحاء العالم .فقد
أ
جمعتها
اكتشف تحليل لبحاث حاليةَّ ،
أكاديمية العلوم الطبية بالمملكة
المتحدة ،أن "تعددية أ
المراض" أكثر
أ
انتشارا في المرضى المسنين ،لكن الدلة
ً
على مدى خطورة المشكلة وأسبابها
مشتتة .وعلى سبيل المثال ،تكشف
دراسات عن وجود ارتباط واضح بين
أ
لكن بعض
المراض المتعددة ،والفقر ،أ ْ
أ
البحاث يشير إلى أن بعض المراض
المزمنة منتشر أكثر بين أ
الغنياء.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

شخصيات

زمالة الملكية البريطانية

عاما .ستخلف سكيبر
عمرها ً 149
فيليب كامبل ،الذي قاد  Natureمنذ
عام  ،1995وذلك بدءا من أ
الول
ً
من يوليو .تقول سكيبر إنها تتطلع
 خالل فترة رئاستها للتحرير  -إلىاستكمال عمل الدورية؛ لضمان أن
تكون االكتشافات العلمية قابلة
للتكرار ومؤثرة ،ال سيما في عصر
أيضا أن تركز
البيانات الضخمة .وتود ً
 Natureأكثر على الباحثين الذين في
مقتبل مسيرتهم المهنية .ولالطالع
على المزيد ..انظرgo.nature. :
.com/2hx8woa

أعلنت الجمعية الملكية البريطانية
 في التاسع من مايو الماضي  -عنعالما بار ًزا على أحدث
حصول ً 50
زماالتها ،ومنهم المخترع إيلون ماسك،
وعا ِلم الفيزياء النظرية والمذيع جيم
الخليلي ،وعالمة النبات كاثي مارتن،
وباحث الذكاء االصطناعي ديميس
هاسابيس .حصل ديفيد ويليتس -
الذي شغل منصب وزير الجامعات
والعلوم بحكومة المملكة المتحدة في
الفترة ما بين عامي  ،2010و- 2014
على زمالة فخرية من الجمعية؛ لدعمه
للعلْم .وضم الحاصلون
المستمر ِ
الجدد على الزماالت  12امرأة .وجدير
بالذكر أن العلماء والمهندسين
نتخبون للحصول على
والتقنيين يُ َ
زمالة الجمعية ،بنا ًء على إسهاماتهم
العلْم.
االستثنائية في ِ
صحة

دواء الصداع النصفي

فضاء

ميثان على المريخ

شرع مسبار المريخ الروسي
أ
الم َع ّد لحل أحد أكثر
الوروبيُ ،
أ
اللغاز إثارة للجدل في دراسات
كوكب المريخ ،في إجراء عمليات
رصد علمية في الواحد والعشرين
من إبريل الماضي .ويتطلع الباحثون
إلى أن يفصل "مسبار الغازات النزرة
المداري"  TGOفي الجدل المثار
حول أصول غاز الميثان على الكوكب
أ
الحمر ،التي ربما تكون ً
دليل على

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء
أ
المريكية أول دواء ضمن فئة ناشئة
أ
من الدوية تهدف إلى الوقاية
من الصداع النصفي .وقد أعلنت
الدارة ،في السابع عشر من مايو
إ
الماضي ،اعتماد دواء أيموفيج
(إرينوماب-أوي) ،erenumab-aooe
وهو عالج ألجسام مضادة ،يثبط
مستقبل الببتيد
سمى
بروتي ًنا يُ َّ
ِ
المرتبط بجين الكالسيتونين .ويُسهم
هذا الجزيء في الحساس أ
باللم،
إ
وتوجد عالجات أخرى للصداع

ﻋﺐء اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻷﻣﺮاض  -أي اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺿﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ
ً
ارﺗﺒﺎﻃﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ
ً
ً
ﻋﺎﻣﻼ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ  -ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻜّﻞ
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مراقبة االتجاهات

وجود حياة على سطح المريخ.
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النصفي تستهدفه قيد التطوير.
طورت الدواء شركة «أمجين» في
ّ
ثاوزاند أوكس بكاليفورنيا ،وذلك
بالتعاون مع شركة «نوفارتس» في
بازل بسويسرا.
الحفظ البيئي

قترح الدب الرمادي
ُم َ

يفكر مسؤولون أمريكيون في
رفع إجراءات الحماية المفروضة
بموجب قانون أ
المهد دة
النواع
َّ
باالنقراض على الدببة الرمادية في
القاري
النظام البيئي بالتقسيم
ّ
الشمالي .يمتد هذا النظام البيئي
على مساحة تزيد على ثالثين ألف
كيلومتر مربع من جبال روكي
المتنزه الوطني
الشمالية ،ويشمل
ّ
المريكي أ
أ
للنهار الجليدية .كانت
أعداد الدببة الرمادية (Ursus
 )arctos horribilisفي هذه
قد ر بنحو  942د بًّا
المنطقة تُ َّ
وسيحيل رفع
.2011
في عام
ُ
إجراءات الحماية الفيدرالية إدارة
شؤون الدببة إلى والية مونتانا،
التي يعيش بها الحيوان .يأتي
تقريبا من إزالة
العالن بعد عام
إ
ً
الهيئة للدببة الرمادية  -التي
تعيش في نظام يلوستون البيئي
أ
ال كبر  -من قائمة الحيوانات
المهددة باالنقراض.

جزيرة خالية من القوارض

أعلنت جزيرة جورجيا الجنوبية
 القريبة من القطب الجنوبي -المغيرة ،بعد
خلوها من القوارض ُ
جهود كبيرة للقضاء عليها ،امتدت
إلى ِعقد من الزمان .وهذا المشروع،
الذي تبلغ تكلفته  10ماليين جنيه
إسترليني ( 14مليون دوالر أمريكي)،
هو أكبر مشروع من نوعه ،وتَ َض َّمن
إلقاء أكثر من  300طن من الطعم
المسموم يدويًّا ،باستخدام
المروحيات على مساحة 1,087
مربعا من الجزيرة .وأعلن
كيلومترا ً
ً
صندوق تراث جورجيا الجنوبية في
الثامن من مايو أنه قد جرى مسح
الجزيرة لمدة عامين باستخدام
الكالب البوليسية ،ولم يُع َثر على
أي أثر للقوارض .وصلت الفئران
والجرذان ألول مرة إلى جورجيا
الجنوبية  -التي تُ َعد أحد أقاليم
ما وراء البحار البريطانية  -على
متن سفن في أواخر القرن الثامن
عشر ،وكان لها تأثير مدمر على
أنواع
مستوطنة من الطيور .وقال
ِ
الصندوق إن بعض هذه الطيور بدأ
تعافيا في الوقت الحالي.
ظهر
ً
يُ ِ
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أخبـــــار في دائرة الضـوء
فيزياء المختبر أ
الكثر بردوة في
الكون يفتح نافذة على عالم فيزياء
الكم ص20 .

الطب الحيوي اهتمام متزايد
بالفيروسات المكافحة للسرطان يمنحها
دفعة ثقة جديدة ص22 .

حفــظ بيئــي دليل توجيهي
يهدف إلى حمايــة أعالي البحار
ص29 .

علم الفلك بعثة جايا
أ
الوروبية تصدر خريطة
المليار نجم ص23 .

MAMUNUR RASHID/NURPHOTO/GETTY

شيوعا في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
قد يصبح الفيضان في بنجالديش أكثر
ً

المناخ

إشـارات تفيـد بأن االحتـرار العالـمي
سيضـرب الدول الفقيـرة ً
أول
أداة لقياس التفاوت المناخي تكشف عن مدى سرعة ظهور الظروف الجوية غير الطبيعية حول العالم.
كويرين شيرماير

لقد َع َرفَت دول بعينها ،مثل بنجالديش ومصر ،منذ زمن طويل
التغير المناخي بصورة أكبر من الدول
أنها سوف تعاني من ّ
أ
مؤخرا طريقة واضحة لقياس
ابتكروا
لكن الباحثين
الغنى منهاّ ،
ً
مقدار أوجه التفاوت بين التهديدات المستقبلية.
تظهر خريطة آ
"الثار المكافئة" ،التي ك ُِشف عنها النقاب في
ُ ِ
أ
أ
االجتماع السنوي لالتحاد الوروبي لعلوم الرض في شهر إبريل
الماضي في فيينا ،أن درجات الحرارة العالمية يجب أن ترتفع
بمقدار كبير يبلغ  3درجات مئوية ،كي يشعر معظم سكان
بتغيرات في الظروف المناخية المألوفة تكافئ
الدول الغنية ّ
التغيرات التي ستشعر بها الدول الفقيرة في ظل احترار معتدل.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

َ
اتفاق باريس للمناخ ،الذي أبرمته  195دولة في
استهدف ُ
،2015
عام
الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية،
ّ
ليصل إلى  2-1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة
الصناعية .وقد ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بمقدار درجة
أيضا متوسط عدد
واحدة ،أو نحو ذلك .ومنذ عام  ،1900زاد ً
الشهر التي بلغ فيها الجفاف و أ
أ
المطار معدالت قياسية كل عام.
أ
ّإن آثار االحترار العالمي متفاوتة ،ويُعتقَد أن الماكن الفقيرة
أ
تأثرا بهذه
في المناطق االستوائية وشبه االستوائية هي الكثر ً
آ
الثار ،وذلك لعدة أسباب ..فمواردها المالية محدودة على
للتغيرات في درجات الحرارة وهطل
نحو ال يكفي لالستعداد ّ
أ
تغيرات مناخية
المناطق
هذه
تواجه
المطار .ومن المتوقع أن
ّ
أكبر من تلك التي ستتعرض لها البلدان الواقعة عند خطوط

العرض الوسطى .وقد واجه الباحثون صعوبة في قياس
أ
تغير المناخ تعتمد
مقدار أوجه التفاوت المذكورة ،لن آثار ُّ
على عوامل كثيرة ،يصعب التنبؤ بها ،مثل النمو االقتصادي،
والتقدم التكنولوجي في المستقبل.
ّ
اتبع لوك هارينجتون  -الباحث في مجال المناخ بجامعة
ّ
نهجا مختلفًا ،عن طريق صياغة
أكسفورد آبالمملكة المتحدة ً -
مفهوم "الثار المكافئة" الذي ال يحدد العواقب المجتمعية،
وإنما يركز على قياس مقدار التوزيع المتفاوت للظواهر الجوية
بالغة الشدة في ربوع العالم.
درس هارينجتون تغير أنماط الحرارة وهطل أ
المطار
ََ
ُّ
اليومية بالغة الشدة في توقعات المناخ العالمي على أساس
حدد مقدار
انبعاثات غازات الدفيئة سريعة االرتفاع ،ثم ّ
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تغير المناخ
االحترار الالزم لكي تظهر
إشارة واضحة على ّ
 مثل درجات الحرارة ،أو هطل أالمطار بالغة الشدة  -وسط
"صخب" تقلّب المناخ الطبيعي في كل بقعة من كوكب أ
الرض.
وكشفت الخرائط الناتجة عن هذا العمل عن مدى سرعة ظهور
التغيرات إالقليمية في الظواهر الجوية بالغة الشدة ،استجابةً
ّ
لمستويات االحترار العالمي المختلفة.
"أردت
ويقول هارينجتون ،الذي لم يُ َقبل بحثه للنشر بعدُ :
أ
الحد من
أن أوضح بالرقام مدى تفاوت التأثيرات .فسياسات ّ
لكن متوسط درجات الحرارة
تغير المناخ تركِّز على ّ
حد عالميّ ،
ُّ
مقياسا مجديًا بدرجة كبيرة في تقييم ما قد
العالمية ليس
ً
تغير المناخ في أجزاء معينة من العالم".
يعنيه ّ
التغيرات في درجات الحرارة إالقليمية بالغة
يخص
وفيما
ّ
النمط
هذا
د
ع
ي
واضحا بشكل خاص .فمن المرجح
الشدةَ ُ ،
ً

أن تشهد قارة أفريقيا ،وأجزاء كبيرة من الهند ،ومعظم أمريكا
الجنوبية تغيرات تُع َزى بوضوح إلى االحترار المناخي في وقت
مبكر ،بعد زيادة درجات الحرارة العالمية بمقدار  1.5درجة.
أما المناطق الواقعة عند خطوط العرض الوسطى ،حيث
يُن َتج معظم غازات الدفيئة ،فلن تشهد
ُ
«أردت أن
مثل هذه التغيرات الواضحة ،إال عند
ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار أوضح باألرقام
 3درجات مئوية ،أو نحو ذلك.
مدى تفاوت
م
ل
عا
فيشر،
ومن جهته ،يقول إريك
اآلثار».
ِ
المناخ في المعهد الفيدرالي السويسري
للتكنولوجيا بزيورخ ،الذي لم يشارك في الدراسة" :هذه
طريقة مميزة للربط بين أهداف المناخ العالمي ،آ
والثار
القليمية" .ويضيف ً
قائل إنه ينبغي تكييف هذا النموذج
إ

فيزياء كمية

المختبر األكثر برودة في الكون
جاهز لسبر أغوار َ
الك ّم
مختبر الذرات الباردة  -التابع لوكالة ناسا  -سوف يتيح للفيزيائيين التعامل مع الظواهر
الكمية كما لم يتسن لهم من قبل.
إليزابيث جيبني

يوشك علماء فيزياء الك َّم أن يكون لهم ملعب خاص في
الذرات الباردة  -التابع لوكالة
الفضاء؛ إذ تم تصميم مختبر ّ
ناسا ،والذي كان من المقرر إطالقه إلى محطة الفضاء
الدولية في يوم  20مايو الماضي  -ليكون أبرد مكان في الكون
المختبر الستكشاف
المرصود .وسوف يستخدم الباحثون
َ
سطح أ
الرض.
الظواهر الكمية التي يستحيل رصدها على
تهدف المهمة  -التي تبلغ تكلفتها  83مليون دوالر أمريكي
 إلى دراسة ميكانيكا الك َّم على المستوى العياني ،وذلك عنطريق تخليق حالة للمادة ،تُعرف باسم تكاثف بوز-آينشتاين،
وهي سحب من مئات آ
الالف من الذرات التي تنحى إلى
ُ ُ
معا ككيان ك َِّمي واحد،
سلوك مسلك الموجات التي تتناغم ً

وذلك عند تبريدها لما فوق الصفر المطلق بقليل .يقول
كمال أودريري ،مدير البعثة في مختبر الدفع النفّاث ()JPL
في باسادينا بكاليفورنيا" :أعتقد أن مجرد القدرة على إجراء
إنجاز ضخم في حد ذاته".
هذه التجارب في الفضاء ٌ
عاد ًة ما تقوم قوى الجاذبية على أ
الرض بتشتيت هذا
التكاثف في غضون بضع ثوان .ويُعتبر أقرب حاالت حدوث
تكاثف بوز-آينشاتين في ظروف مشابهة لظروف الفضاء هو
أثناء تلك المهام القصيرة داخل أحد صواريخ أ
البحاث،
أو أثناء السقوط لمدة  9ثوان عند ركوب أبراج المالهي.
ولكن ،في حالة الطفو داخل المحطة الفضائية ،فإن هذا
ثوان على
التكاثف يجب أن يكون ً
قادرا على البقاء لمدة ٍ 10
أ
القل .وهذه المدة طويلة بما يكفي لكي يمكن تبريدها إلى
مستويات قياسية من درجات الحرارة المنخفضة ،التي قد
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تصل إلى  20جز ًءا من التريليون من درجة واحدة فوق الصفر
المطلق .وهذا المستوى ربما يكون أبرد درجة حرارة معروفة
في الكون ،وذلك حسب قول أودريري .ويقول جريتشن
كامبل ،عالم الفيزياء الذرية بالمعهد الوطني أ
المريكي
ِ
للمعايير والتكنولوجيا في جيذرزبيرج بوالية ميريالند ،إن
البرد وطويل أ
التكاثف أ
المد "سيوسع آفاق دراسة الفيزياء
أ
الساسية ،وهذا هو ما كان يتمناه الناس على مدار ما يقرب
عاما".
من ً 15
حجما
معدات أقل
ً

من النادر وجود مساحات متاحة على المحطة الفضائية.
ولذا ،فقد تحتم على المهندسين تصغير حجم معدات
الفيزياء الذرية التي عادة ما تشغل مساحة توازي مساحة
غرفة كبيرة ،بحيث ال يتجاوز حجمها حجم صندوق التبريد.
وستستعمل هذه أ
الجهزة في تبريد ذرات الروبيديوم
ُ
والبوتاسيوم ،عن طريق تشتيت ضوء الليزر من على
الجسيمات في جميع االتجاهات؛ وذلك إلبطاءها حتى
تقريبا .ومن ثم ،تستخدم
تصل إلى حالة السكون التام ً
أ
الجهزة الحقول المغناطيسية الحتجاز السحابة .ولتكوين
التكاثف ،يتم استخدام تقنيات تبريد أخرى لدفع درجة
حرارة السحابة أقرب فأقرب إلى الصفر المطلق ،مثل كشط
أكثر الذرات نشاطًا باستخدام "سكين" من موجات الراديو،
وأيضا توسيع المصيدة؛ للسماح للسحابة بالتمدد.
ً
أيضا إلى تصميم دروع واقية؛ لحماية
اضطر المهندسون ً
التكاثف الحساس من التداخل مع المكونات المكتظة،
وحمايتها من المجال المغناطيسي المتغير أ
للرض .وفي
حين أن رواد الفضاء سيقومون بفك وتثبيت المعدات ،فإن
التجارب س ُتجرى فقط عندما يكون أعضاء الفريق نائمين؛
لتقليل االضطراب الناتج عن أي تحركات.
لقد خرجت هذه التقنية بشكل أبسط مما كان ُمخ َّططًا
تعقيدا
له في البداية ،وذلك بعد أن نتج عن نسخة أكثر
ً
وهدد بتأخير
تسرب أثّر على غرفة التفريغَّ ،
من المختبر ُّ
المشروع .ولذا ،لن يتمكن الفيزيائيون بعد من تحقيق
هدفهم النهائي ،المتمثل في قياس التداخل الذري في
الفضاء ،وهي عملية تتضمن تقسيم موجة الك َّم الخاصة
بالتكاثف إلى موجتين ،وإعادة تجميعهما .وتسمح أنماط
مبهرة،
التداخل الناتجة للعلماء بتحليل آثار الجاذبية بدقة ِ
وكذلك اختبار إمكانية استخدام التكاثف كوسيلة استشعار
للدوران والجاذبية بالغة الدقة .وحسب قول روبرت
طومسون ،عا ِلم المشروع الخاص بالبعثة بمختبر الدفع
أ
تطورا بحلول
النفاث ،من المنتظر وصول المعدات الكثر ً
نهاية عام .2019
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

NASA/JPL-CALTECH

مختبر الذرات الباردة التابع لوكالة ناسا سوف يسمح للفيزيائيين باللعب بالظواهر الكمية كما لم يتسن لهم من قبل.

آ
لتغير المناخ ،مثل آثاره على
ليشمل مقاييس ألثار محددة ّ
مفيدا في تخطيط
صحة إالنسان والمن الغذائي ،كي يكون ً
جهود التكيف ،أو تزويد برامج تمويل أ
النشطة المناخية الدولية
بالمعلومات .ويُعنى بعض الخطط المقترحة بتعويض البلدان
الفقيرة عن أ
تغير المناخ.
الضرار التي تلحق بها
بسبب ّ
آ
ويضيف فيشر ً
قائل إن مؤشر الثار المكافئة يمكن أن
تغير المناخ على البلدان
سيؤثر
مدى
أي
يساعد على قياس إلى ّ
ّ
المختلفة ،ألنه يركز على تحديد متى ستبدأ هذه البلدان في
مواجهة ظروف جوية تقع خارج نطاق التقلبات الطبيعية
التي اعتادت عليها.
تقدم إطار عمل؛ حيث نريد
استنا
ر
د
"إن
هارينجتون:
ويقول
ِّ
أن نعرف المعلومات التي ينصب عليها اهتمام آ
الخرين ،ويمكننا
الثار المناخية أ
عندئذ البدء في دراسة مقاييس ّ آ
تحديدا"■ .
الكثر
ً
ٍ

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
ودوامات
فقاعات ،وحلقات،
ّ

يقول طومسون إن النسخة الحالية من المختبر ال تزال
تتيح استكشاف فيزياء جديدة .ومن المقرر أن تقوم خمسة
فرق بإجراء التجارب ضمن المختبر؛ إذ يخطط فريق منهم
الستخدام موجات الراديو والمجاالت المغناطيسية؛
تقريبا،
الحتجاز التكاثف في شكل فقاعة قطرها 30
ميكرومترا ً
ً
النسان .وتقترح ميكانيكا
أي ما يقرب من نصف قطر شعرة إ
نظرا إلى أن الفقاعة رقيقة وبال حواف ،فإن التكاثف
الك َّم أنه ً
صدر عنه سلوك يختلف عن سلوكه حال كونه في
ينبغي أن يَ ُ
قرص ،أو كرة على سطح أ
الرض .على سبيل المثال،
شكل
بـ"الدوارات" بسهولة أكبر،
عرف
ت
دوامات
التكاثف
يشكل
قد
ُ
َّ
وذلك حسب قول كورتني النيرت ،عالمة الفيزياء النظرية
بكلية سميث في نورثامبتون بوالية ماساتشوستس .أما على
أ
فدائما ما تنتهي محاوالت تشكيل الفقاعات إلى
الرض،
ً
أشكال قصعية عند سقوط السائل .وتوضح النيرت" :ال
يمكننا مطلقًا الوصول إلى هذا الشكل ،إال إذا استطعنا
التخلص من الجاذبية".
ستحاول مجموعة بقيادة إيريك كورنيل ،من جامعة
كولورادو في بولدر ،والحائز على جائزة نوبل في عام ،2001
لمشاركته في اكتشاف تكاثف بوز-آينشاتينَ ،و ْضع أنظمة غير
مألوفة وضعيفة الترابط ،تُعرف بحاالت «إيفيموف»ُ .سميت
هذه الحاالت الكمية بهذا االسم ،تيم ًنا بعا ِلم الفيزياء

النظرية الروسي فيتالي إيفيموف ،الذي اقترح وجودها
في عام  .1970وتظهر هذه الحاالت الكمية بشكل غير
متوقع حينما ال تستطيع الذرات أن تترابط ترابطًا قويًّا بما
يكفي لتكوين مجموعات ثنائية الذرات ،وإنما يكون كل ما
بوسعها تكوين مجموعات ثالثية الذرات فقط .تتشابه هذه
الحاالت مع حلقات بورومين  -وهي حلقات مرتبطة بطريقة
أي حلقة – وتستقطب
يتفكك فيها النظام ،إذا تمت إزالة ّ
اهتمام علماء الفيزياء النوويةِ ،ل َّما لها من أوجه تشابه
مع أ
النوية ثالثية الجسيمات ،التي
تتكون من نيوترونات وبروتونات« ،ال يمكننا
ً
مطلقا الوصول
وهي أنوية نادرة وغير مفهومة
بشكل جيد .ويأمل الفريق في إلى هذا الشكل،
تشكيل أبسط حاالت إيفيموف ،إال إذا استطعنا
ولكنهم يأملون ً
أيضا في تكوين التخلص من
تلك
من
ومتضخمة
نُسخ ُمثارة
الجاذبية».
الحاالت ،تترابط فيها الذرات مع
بعضها البعض ،على الرغم من كونها متباعدة فيما بينها
بمقدار عرض جرثومة بكتيريا واحدة .وتشير مارين موسمان،
الفيزيائية بجامعة والية واشنطن في مدينة بولمان ،إلى أن
أيضا على تشكيل مجموعات رباعية
المجموعة قد تكون قادرة ً
من هذه الذرات ،تُعرف باسم "الرباعيات" .terramers
وتضيف موسمان أن علماء الفيزياء الذرية سيجدون

بيئة العمل في محطة الفضاء غير اعتيادية ،ألسباب تتعلق
بالحاجة إلى ترتيبات أكثر عملية .فلقد اعتاد العلماء تركيب
معداتهم الخاصة ،وضبط التجارب أثناء إجرائهاّ .أما في
حالة مختبر الذرات الباردة ،يعمل كثيرون في منشأة مشتركة
للمرة أ
الولى ،ويتحتم عليهم إجراء التجارب بمساعدة باحثي
مختبر الدفع النفاث ،الذين يقومون بتشغيل المختبر من
على سطح أ
الرض .وتستطرد موسمان" :لقد اعتاد علماء
أ
فيزياء الجسيمات فعل ذلك من البداية ،لكن يبدو المر
شديد الغرابة بالنسبة لنا في الفيزياء الذرية".
ويقول طومسون  -الذي عمل على إنشاء هذا المختبر
منذ انضمامه إلى مختبر الدفع النفاث في عام  - 1997إن
النشاء نجحت "بشكل أفضل مما توقع معظمنا".
عملية إ
ويعتقد طومسون أن النسخة الحالية من المختبر هي خطوة
تعقيدا للفيزياء الذرية في الفضاء،
نحو إنشاء مختبرات أكثر
ً
ويذكر في هذا الصدد التعاون الجاري بين وكالة ناسا والمركز
أ
اللماني لشؤون الفضاء الجوي ( )DLRإلنشاء مختبر يُدعى
والذرات الباردة).
( BECCALمختبر تكاثف بوز-آينشتاين
ّ
ويشير إلى اضطالع تجارب عديدة بالفعل في المحطة
الفضائية باختبار تأثيرات الجاذبية المنخفضة ،ولكن بالنسبة
إلى الغالبية ،تُعتبر الجاذبية الميكروية القصوى مهمة غير
ضرورية .يضيف طومسون" :نحن نقوم بإحدى التجارب
التي س ُت ْب ِرز حقًا ما يمكن لمحطة الفضاء القيام به"■ .

األبحاث الطبية الحيوية

باحثو السرطان يضغطون لتخفيف قواعد
التجارب اإلكلينيكية
أ
أ
داع ،أم ال.
تبحث الحكومة المريكية فيما إذا كانت معايير الدراسات تستبعد بعض الشخاص دون ٍ

هايدى ليدفورد

حكوميا في
الممولة
تفشل حوالي  %20من التجارب إالكلينيكية َّ
ًّ
الواليات المتحدة ،بسبب عدم قدرة الباحثين على تسجيل
كاف من المشاركين .ومع ذلك ،فإن المرضى وأطباءهم
عدد ٍ
بالحباط عندما يواجهون متطلبات االنضمام إلى
يصابون
غالبا إ
الدراساتً ،التي تكون مستعصية في بعض أ
الحيان.
حاليا على تعديل القوائم الطويلة لمعايير
أ يعمل الباحثون ًّ
الهلية للتجارب ،على أمل التخلص من القواعد غير الضرورية،
التي قد تعوق البحث .ففي  16من إبريل الماضي ،التقى
ممثلو إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية بأصحاب المصالح في
أ
واشنطن العاصمة؛ لمناقشة كيف أن معايير الهلية الصارمة
تحد من فرص المرضى للوصول
للتجارب إالكلينيكية يمكن أن ّ
إلى العالجات التجريبية ،ومن جودة البيانات التي تنتجها
الدراسات .وتخطط إالدارة الستخدام المعلومات التي تجمعها
لصناع العقاقير.
في وضع مبادئ توجيهية
يقول ستيوارت ليكتمان ُ ،أخصائي أ
الورام في مركز سلون
كيترينج التذكاري للسرطان في مدينة نيويورك" :قد يكون
لديك أعظم أ
لكن إذا لم ينضم أحد
الفكار وأعظم
العلومْ ،
أ
إلى الدراسة ،فما الفائدة من هذه الفكار والعلوم؟"
تهدف شروط أ
المشارك،
الهلية  -في العادة  -إلى حماية
ِ
سمح للمشاركين
أو الدراسة .فعلى سبيل المثال ،قد ال يُ َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المصابين بدرجة معينة من فشل الكبد بالمشاركة في تجربة
ستبعد المعايير
خطرا على الكبد .وقد تَ ِ
لعقار يُ أعتقَد أنه يُشكِّل ً
الشخاص المصابين بحاالت قد تُ ِربك نتائج الدراسة.
أيضا
ً
على أن بعض الباحثين يقولون إن عقلية "الق َّص ،واللصق"
قد أدت إلى زيادة شروط التجارب إالكلينيكية مع مرور الوقت؛
إذ استخدم العلماء بروتوكوالت التجارب السابقة كنماذج
يقيد ذلك المشاركة في التجارب
لدراساتهم القادمة .وقد ّ
على نحو غير ضروري.
وجد ديفيد جربر  -أخصائي سرطان الرئة في مركز ساوث
ويسترن الطبي ،التابع لجامعة تكساس في داالس  -ومعاونوه
الكلينيكية التي أُجريت تحت رعاية
أن  %80من التجارب إ
المعهد الوطني أ
أشخاصا ُش ِّخ َصت
استثنت
للسرطان
المريكي
ً
حاالتهم في السابق بإصابتهم بالسرطان (D. E. Gerber
 ،)et al. J. Natl Cancer Inst. 106, dju302; 2014لكن
في حاالت عديدة ،حسب قول ديفيد ،ربما يكون السرطان
مبكرا؛ وعو ِلج بنجاح ،قبل إصابة الشخص
السابق قد اك ُتشف ً
بسرطان الرئة.
يقول ديفيد" :ما يحبطني حقًّا هو الحاالت التي كنت
مقتنعا فيها فكريَّا وشعوريًّا بأن المرضى مؤهلون .وإذا كان
ً
لكنت قد
لدي العالج نفسه بالضبط خارج تجربة إكلينيكية؛ ُ
َّ
أعطيته لهم ،دون قلق".
توصل مشروع مشترك بين إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية،
َ َّ

أ
أ
الكلينيكي في مدينة
والجمعية المريكية لعلم الورام إ
السكندرية بوالية فيرجينيا ،ومجموعة «أصدقاء أبحاث
إ
السرطان» في واشنطن العاصمة إلى أنه يمكن – في الغالب
 تعديل خمسة معايير شائعة من معايير أالهلية لتجارب
السرطان ،دون إالضرار بالمشاركين ،أو بسالمة التجربة .وقد
نشر الفريق نتائجه في أكتوبر الماضي (E. S. Kim et al. J.
.)Clin. Oncol. 35, 3737–3744; 2017
ستبعد في السابق المصابون
وعلى سبيل المثال ،كان يُ َ
بفيروس نقص المناعة البشرية من التجارب ،بسبب ضعف
المشترك
التنبؤ بمسار المرض لديهم .وقد خلص المشروع
َ
الشخاص آ
إلى أن هؤالء أ
الن  -مع خضوعهم للعالج  -يعيشون
غالبا مثل غير المصابين بالفيروس ،ويجب إدراجهم في
ً
العديد من تجارب السرطان.
كما أوصى فريق المشروع بوجوب قيام الباحثين في بعض
الحاالت بتخفيف القيود المفروضة على َمن يعانون من خلل
أ
مهما
وظيفي في العضاء .ويقول ليكتمان ّإن هذا قد يكون ًّ
بشكل خاص فيما يتعلق بالسكان المسنين في بعض البلدان،
ومنها الواليات المتحدة .ويشير إلى أن القيود قد ف ُِرضت
عندما كانت عالجات السرطان أكثر ُس ّمية بوجه عام ،وقد ال
تكون ضرورية مع العقاقير المتوفرة اليوم ،التي تتميز بأنها
موجهة بشكل أكبر.
َّ
يضيف ليكتمان ً
قائل ّإن إحدى التوصيات التي قد تثير
الطبعة العربية |
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بعض الجدل هي الضغط لخفض سن أ
الهلية للكثير من
عاما .ويقول
تجارب سرطان البالغين أمن ُعمر ً 18
عاما إلى ً 12
إدوارد كيم  -أخصائي
الورام في مؤسسة «أتريوم هيلث»
في مدينة تشارلوت بوالية كاروالينا الشمالية ،الذي كان َيرأّس
المريكية لعلم أ
جهود الجمعية أ
الورام إالكلينيكي  -إن هذا
أ
فهما لعملية االستقالب الساسية للعقاقير .ويضيف:
يعكس ً

فج ْسمك يقوم
"ال يوجد شيء سحري في ُعمر الثامنة عشرةِ .
باستقالب العقاقير في عمر الثانية عشرة بطريقة االستقالب
نفسها في ُعمر الثامنة عشرة".
غير أن ،بعض أطباء السرطان المتخصصين في عالج
البالغين قد يشعرون بعدم االرتياح عند التعامل مع صغار
غالبا في المستشفيات
السن ،ويتم عالج هؤالء الصغار ً

الطب الحيوي

انطـالق العمل بالفيروسـات المضـادة للسرطـان
نتائج دراسات مشجعة ،ومجموعة من التجارب الكلينيكية تثير االهتمام بهذا أ
السلوب العالجي.
إ
هايدى ليدفورد

أعلنت شركة أ
الدوية العمالقة «جونسون آند جونسون»  -في
الثاني من مايو الماضي  -أنها ستدفع مبلغً ا يصل إلى مليار
دوالر أمريكي؛ لالستحواذ على إحدى الشركات التي تُص ِّنع
فيروسات قاتلة للسرطان .ويُ َعد الدعم المدهش لهذا العالج
 الذي لم تثبت فعاليته بعد  -أحدث دليل على أن ُص ّناعأ
والكاديميين بدأوا يتحمسون لهذا أ
الدوية أ
السلوب العالجي.
ففي شهر فبراير الماضي ،وافقت شركة «ميرك»  -التي
يقع مقرها الرئيس في كينيلورث بوالية نيوجيرسي  -على
سريعا على شركة
دفع  394مليون دوالر أمريكي؛ لالستحواذ ً
عرف
ي
ما
أو
للسرطان،
أسترالية تعمل على الفيروسات القاتلة
ُ َ
بالفيروسات "الحالّة أ
للورام" .وفي شهر إبريل الماضي،
أ
حضر  300شخص المؤتمر الدولي للفيروسات الحالّة للورام
في أكسفورد بالمملكة المتحدة ،الذي تجاوزت فيه طلبات
التسجيل عدد أ
الماكن المتاح ،على عكس أول مرة ُع ِقد
أ
فيه المؤتمر في أوائل العقد الول من القرن الحالي ،ولم
تقريبا .وتعليقًا على هذا يقول
يحضره وقتها سوى  60مشارأكًا ً
الحياء الجزيئية في معهد أبحاث
جون سيمون ديالو ،عا ِلم
مستشفى أوتاوا" :كان المؤتمر بمثابة اجتماعات صغيرة للغاية
لهؤالء أ
الشخاص المهووسين الذين يعملون على الفيروسات.
لقد شهدنا ً
حقيقيا".
تحول
ًّ
يُ ِنسب ديالو الفضل في إشعال الحماس في هذا المجال
التطورات؛ أولهما قرار أصدرته إدارة الغذاء
إلى اثنين من
ّ
والدواء أ
المريكية في عام  2015بالموافقة على استخدام
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سمى تاليموجين الهيرباريبفيك
فيروس هربس ُم َّ
عدل ،يُ َّ
أشكال أ
الورام الميالنينية .وقد كان
(إيملجيك) ،في عالج بعض
ذلك أول فيروس لمكافحة السرطان يحظى بدعم تنظيمي في
الخر ،فكان أ
سوق الواليات المتحدة .أما التطور آ
الدلة الناشئة
 الصادرة إلى حد كبير من الدراسات على الحيوانات  -التيتفيد بأن الفيروسات قد تعمل بشكل أفضل عند استخدامها
سمى مثبطات نقاط التفتيش ،تع ِّزز
بالتزامن مع عالجات تُ
االستجابات المناعية ضد َّ أ
الورام.
قدرا
يقول ديالو" :إن تزامن هذين الحدثين أأضاف حقًّا ً
للورام" .ويضيف
من إالثارة إلى مجال الفيروسات الحالّة
ً
قائل إن مثبطات نقاط التفتيش  -على وجه الخصوص  -قد
غيرت مسار أ
المور.
ّ
لقد حاول الباحثون على مدار عقود تطوير فيروسات
مقاومة للسرطان ،آملين في االستفادة من المالحظات التي
تعود إلى قرون مضت ،وتشير إلى أن المصابين بالسرطان
يتماثلون للشفاء أحيانًا بعد إالصابة بعدوى فيروسية .وقد
حفَّز ذلك ِف َرق العمل على تطوير مجموعة من الفيروسات
التي مرت بتجارب إكلينيكية صارمة.
نجاحا يُذكَر ،وحتى
التجارب
لم يحقق الكثير من هذه
ً
تحسن ذي داللة إحصائية
أي
إظهار
عقار إيملجيك عجز عن
ُّ
في بقاء المرضى على قيد الحياة خالل تجربة إكلينيكية (R.
;2788-H. I. Andtbacka et al. J. Clin. Oncol. 33, 2780
 .)2015ومع ذلك ..فقد كانت النتائج كافية إلقناع إدارة الغذاء
والدواء بالموافقة على استخدام العالج مع أ
الورام الميالنينية
أ
أيضا
التي قاومت العالجات الخرى .وقد أحيت هذه الدراسة ً

أ
المل بين الباحثين ،من خالل إظهار أن الفيروس الذي يُحقَن
أ
مباشر ًة في ورم واحد يمكنه أن يكبح الورام في أماكن أخرى
من الجسم.
التركيبات القاتلة للسرطان

تعمل الفيروسات عن طريق إنشاء استجابة مناعية .فبعد
أن يصيب الفيروس الخاليا السرطانية ،ويقتلها ،يزيل الجهاز
أيضا من الخاليا
المناعي الفيروس ،ويتخلص في النهاية ً
جراح أعصاب في
السرطانية الميتة.
ويقول توموكي تودو ،وهو ّ
جامعة طوكيو" :إن أ
الثر الجانبي إلزالة الفيروس هو أن جهاز
يتعرف على الخاليا السرطانية ،ثم يبدأ بعد
المناعة المجموعي ّ
ذلك في مهاجمة الخاليا السرطانية غير المصابة بالفيروس".
واستنتج العلماء أن تعزيز مثل هذه االستجابة المناعية
 عن طريق استخدام أحد مثبطات نقاط التفتيشً ،مثل
 يمكن أن يضخم هذا التأثير غير المباشر .وفي بعضأ
تسبب هذه المثبطات خمول السرطان لسنوات،
الحيانّ ،
لكن في عدد قليل فقط من الناس.
وتشير الدراسات التي أُجريت على الفئران إلى أن الجمع
بين مثبطات نقاط التفتيش ،والفيروسات القاتلة للسرطان
قد يزيد من هذا العدد .وفي تجربة إكلينيكية صغيرة شملت
شخصا مصابًا بأورام ميالنينية متقدمة ،أ ّدى استخدام
21
ً
جنبا إلى جنب مع أحد مثبطات نقاط التفتيش  -إلى
إيملجيك
تقليص حجم ً أ
الورام بشكل ملحوظ في  %62من المشاركين،
تماما في  %33منهم (A. Ribas et al. Cell
والتخلص منها ً
.)2017 ;1119-170, 1109
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األهلية.
جرى على عقاقير السرطان بقائمة طويلة من معايير
ّ
في كثير من األحيان يجب أن يفي المشاركون في التجارب اإلكلينيكية التي تُ َ

المتخصصة في عالج أ
الطفال ،على عكس التجارب إالكلينيكية
التي تُجرى على البالغين .وإضافة إلى ذلك ،فإن غالبية أمراض
السرطان التي تصيب المراهقين نادرة الحدوث ،وقد تختلف
عن أمراض السرطان التي تصيب البالغين ،حتى عندما تبدأ
في العضو نفسه .ويعني ذلك أن التعديل قد يكون له تأثير
ضئيل على أ
البحاث بوجه عام ،حسب قول بيتر آدامسون،
أ
أ
أخصائي أورام الطفال في مستشفى الطفال في فيالدلفيا
قادرا على
بوالية بنسلفانيا .ومع ذلك ،فإن التعديل يظل ً
مساعدة المراهقين الذين كان من الممكن استبعادهم من
التجارب ،لوال هذا التعديل .ويستطرد ً
قائل" :هذا هو الفعل
الصائب الذي ينبغي القيام به".
يعمل كيم وآخرون آ
الن من أجل رؤية تنفيذ التعديالت،
ينسق التطوير
وقد قدموا اقتراحاتهم إلى برنامج مؤثِّرّ ،
الوطني أ
المريكي
إالكلينيكي للعالجات الجديدة في المعهد
للسرطان .ويقول كيم إنه قد تَ َلقَّى اتصاالت من باحثين في
شركات أدوية كبرى ،يتوقون إلى إجراء التعديالت في تجاربهم
القادمة.
وقد تكون نتيجة ذلك  -على حد قول كيم  -هي إنتاج
بيانات أكثر صلة أ
بالشخاص الذين يعالجهم هو وزمالؤه كل
يوم ،حيث يقول" :يتمتع هؤالء المرضى بهذه الخصائص،
وسوف يعالجهم أطباؤهم في نهاية أ
المر .هذا هو العالم
الحقيقي"■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

وعندما جمع الباحثون مثبطات نقاط التفتيش مع عالجات
نجاحا متفاوتًا .وقد فشلت تركيبات  -كانت مرتقبة
أخرى؛ حققوا ً
بحماس شديد  -في التجارب إالكلينيكية .ويقول في هذا الشأن
دميتري زامارين ،وهو إخصائي أورام في مركز ميموريال سلون

كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك" :هل يمكن أن يحدث
الشيء نفسه مع الفيروسات الحالّة أ
للورام؟ بالطبع".
ً
تفاؤل
ورغم هذا ..إال أن زامارين وآخرين متفائلون
مشوبًا بحذر .ويشير زامارين إلى أن العديد من تركيبات

الفضاء

خريطة لمليار نجم على وشك
أن تغ ِّير علم الفلك

تفصيل حتى آ
الوروبية تصدر أكثر الخرائط ثالثية أ
بعثة «جايا» أ
ً
الن لدرب التبانة.
البعاد
ُ ِ

دافيديه كاستيلفيكي

ً
طويل ،أصبح لدى علماء الفلك حول
بعد انتظار دام
العالم فيض من المعلومات الجديدة ليستكشفوها .ففي
 25إبريل من هذا العام ،نشرت بعثة «جايا»  -التابعة
الوروبية  -أولى خرائطها ثالثية أ
لوكالة الفضاء أ
البعاد لدرب
التبانة بشكل كامل.
تحصل عليها مواقع ما يقرب من 1.7
الم
تشمل البيانات ُ
جانب َّالمسافات ،أ
واللوان ،والسرعات،
مليار نجم ،إلى
واتجاهات الحركة الخاصة بحوالي  1.3مليار من هذه
مباشرا غير
كون هذه البيانات مجتمعة ب ًّثا
النجوم .وتُ ِّ
ً
مسبوق للسماء ،يغطي مساحة أكبر ألف مرة مما التقطته
أي عملية مسح سابقة (انظر« :كنز جايا») .وتقول ميجان
ّ
بيدل ،التي تعمل في مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية في
مدينة نيويورك ،وتُ َعد واحدة من بين العديد من علماء
الفلك الذين يُ ْج ُرون بالفعل دراسات قائمة على مجموعة
أ
حد
المشار إليها" :في رأيي المهني ،المر رائع إلى ّ
البيانات ُ
الجنون" .أما أنتوني براون ،عا ِلم الفلك بمرصد اليدن في
هولندا ،الذي يرأس تعاون «جايا» لمعالجة البيانات ،فيقول:
"لدينا فضول شديد لرؤية ما سيفعله المجتمع الفلكي بهذه
البيانات".
وفي فاعلية أُقيمت بالجمعية الفلكية الملكية في لندن؛
لتقديم فهرس «جايا»َ ،ع َرض عا ِلم الفلك جيري جيلمور
مدهشا
 من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة  -فيديوً
ُمستخل ًَصا من بيانات «جايا»؛ لمحاكاة الحركة المستقبلية
لماليين النجوم .وقال" :كل شيء يتحرك".
انطلقت مركبة «جايا» الفضائية  -البالغ وزنها ِط ّنان ،وهي
جزء من بعثة بقيمة مليار يورو ( 1.2مليار دوالر أمريكي) -
في أواخر عام  ،2013وبدأت في جمع البيانات العلمية
في يوليو  .2014تدور «جايا» في مدار مستقر ،يبقى ثاب ًتا
بالنسبة إلى ٍّكل من الشمس ،أ
والرض ،وتقوم بقياسات
أ
متكررة؛ لتقدير المسافات إلى النجوم ،والجرام السماوية
أ
سمى «اختالف المنظر» .Parallax
الخرى ،باستخدام تقنية تُ َّ
وإلى جانب قاعدة بيانات ،يبلغ حجمها  551جيجابايت،
أصدر فريق «جايا» أيضا عددا من أ
الوراق العلمية .وكان
ً
ً
الهدف من هذه أ
الوراق هو وصف اختبارات الجودة التي
أجراها الباحثون على البيانات ،وشرح كيفية استخدام هذه
فورا
البيانات؛ فتم ّثلت سياسة البعثة في إتاحة الفهرس ً
للمجتمع الفلكيً ،
بدل من قَصره على الدراسات العلمية
الخاصة بفريق البعثة ً
أول.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تصف أوراق «جايا» العلمية كذلك ثروة من النتائج
المميزة ،حسب قول فلور فان لوين ،وهو عا ِلم آخر من كبار
علماء «جايا» بكامبريدج ،في المؤتمر الصحفي .فأوضح فان
لوين  -على سبيل المثال  -كيفية إثبات «جايا» للمرة أ
الولى
أن بعض التجمعات النجمية تتضخم في وقت تنحسر فيه
نجوم كبيرة نحو مراكزها .ويضيف ً
مسموحا
قائل" :لم يكن
ً
لكن لم يكن بوسعنا تج ُّنبها".
لنا القيام باكتشافاتْ ،
ولحدى هذه النتائج آثار تتجاوز بكثير درب التبانة.
إ
فبعض علماء الفلك متشوقون لرؤية قياسات «جايا» ألنواع
عرف باسم
محددة من النجوم المتغيرة التي تُ َ
ستخدم كما يُ َ
"الشموع المعيارية" في علم الك َْون .ومعرفة المسافات
الدقيقة إلى هذه النجوم في درب التبانة تجعلها مفيدة
جدا .وعلى
مجرات أبعد بكثير ًّ
كمعايير لقياس المسافات إلى ّ
ستخدم علماء الفلك الشموع المعيارية؛
وجه التحديد ،ي
العوام أ
لتقدير سرعة َتمدد ِالكون ،إال أنه في أ
الخيرة،
أصبحت القياسات القائمة على هذه التقنية متناقضة
الم ْج َراة باستخدام خرائط إشعاع
بوضوح مع التنبؤات ُ

مثبطات نقاط التفتيش يستهدف بروتي ًنا معي ًنا ،بينما تثير
الفيروسات الحالّة أ
للورام استجابة مناعية أوسع نطاقًا ،يمكن
أن تستهدف السرطان بعدة طرق مختلفة .ويقول" :إن هذا
يمنحنا بعض الراحة"■ .

الخلفية الكونية الميكروي ،وهو التوهج الالحق لالنفجار
العظيم .وعند إلقاء نظرة أولية على البيانات ،يتضح أن
«جايا» قد َح ّسنت دقة قياسات الشموع المعيارية ،حسبما
قال جيلمور في المؤتمر الصحفي ،لكنه أضاف أنه" :في
ظاهر أ
المر ،ال يزال هناك قلق".
أ
نشر بعد في
ظهرت العشرات من البحاث التي لم تُ َ
أ
اليام الالحقة لذلك المؤتمر الصحفي؛ إذ قامت ِفرق حول
العالم بتحميل بيانات «جايا» ،وإخضاعها لخوارزميات تم
ضبطها لسنوات في إطار التحضير .فعلى سبيل المثال..
آ
توضح كيفية
أصبح الباحثون الن قادرين على اختبار نماذج ِّ
تكون درب التبانة ،عن طريق اندماج مجرات أصغر ،وقياس
ُّ
توزيع المادة المظلمة.
أوليا في عام  ،2016إال أنها
فهرسا ًّ
أصدرت «جايا» ً
في ذلك الوقت لم تكن قد جمعت بيانات كافية لتقيس
بشكل مباشر المسافات إلى العديد من النجوم .وستحتوي
إصدارات البيانات القادمة على المزيد من المعلومات،
تماما من الدراسات .وسوف يكون
وستتيح إجراء أنواع جديدة ً
أيضا
إالصدار القادم في عام  .2020هذا ..ويراقب المسبار ً
الكويكبات ،ويساعد العلماء على تتبع أ
الجرام التي تبدو في
مسار تصادمي مع أ
الرض.
إن مركبة «جايا» لديها ما يكفيها من الوقود؛ لتستمر
ّ
في العمل حتى عام  ،2024إذا لم يتعطل فيها شيء،
ومدت وكالة الفضاء أ
الوروبية ُم ّدة البعثة لما بعد تاريخ
َ َّ
انتهائها الحالي ،المقرر خالل عام  ،2019حسب قول تيمو
بروستي ،العا ِلم في المشروع ،ويعمل كذلك في مركز
أبحاث وتكنولوجيا الفضاء ،التابع للوكالة في نوردفايك
بهولندا .ويضيف بروستي ً
إن المسبار في حالة جيدة
قائل ّ
بوجه عام■ .

ﻛﻨﺰ "ﺟﺎﻳﺎ"

ﻟﻘﺪ ﻗﺎﺳﺖ ﺑﻌﺜﺔ "ﺟﺎﻳﺎ" ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ وﻣﺴﺎﻓﺎت وﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺠﻢ ﻓﻲ درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ.
اﻟﻤﺠﺮة؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺳﻤﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ" ،ﻫﻴﺒﺎرﻛﻮس" ،ﺧﺮﻳﻄﺔ
وﻫﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮاﻟﻲ رﺑﻊ ﻗﺮص
ّ
ﻟﺤﻮاﻟﻲ  100أﻟﻒ ﻧﺠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ.
ﺣﺪ "ﺟﺎﻳﺎ" ﻟﻘﻴﺎس
ّ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﺪﻗﺔ  %10ﻳﺒﻠﻎ
 10آﻻف ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ
ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺠﺮة
ّ

اﻟﺸﻤﺲ

ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺜﺔ "ﻫﻴﺒﺎرﻛﻮس" ﻣﻦ
ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﺠﻮم
ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺒﻠﻎ  %10ﺣﺘﻰ 100
ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ* ﻓﻘﻂ

ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻌﺜﺔ "ﺟﺎﻳﺎ" ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺑﻘﻴﺎس اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﺪﻗﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﺠﻮم ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ إﻟﻰ
 20أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

* ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ واﺣﺪ =  3.26ﺳﻨﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ

الطبعة العربية |

يونيو

23 | 2 0 1 8

ها قد
جاءت
الموجات
بعد بضع عمليات
رصد تاريخية ،يوجه
ْ
باحثو موجات الجاذبية
أنظارهم نحو مجموعة
من األهداف العلمية
الطموحة.
دافيديه كاستيلفيكي
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توصل برنارد شوتز إلى ٍّ
جديد لواحدة من أقدم مشكالت علم
حل ٍ
في منتصف ثمانينيات القرن العشرين ،أ ّ
والجرام أ
رض أ
الخرى في الكون .فعلى مدار أجيال ،اعتمد الباحثون
الفلك ،وهي كيفية قياس المسافة بين ال
على درجة سطوع الجرم كمقياس تقريبي للمسافة التي يبعدها عن أ
الرض ،غير أن هذا النهج يحمل في
طياته تعقيدات ال حصر لها ،منها ً
مثل أن النجوم القريبة الخافتة من الممكن أن تبدو  -خطأً  -كأنها نجوم
ساطعة واقعة على مسافة أبعد.
أدرك شوتز ،وهو فيزيائي بجامعة كارديف بالمملكة المتحدة ،أن موجات الجاذبية يمكنها أن تقدم إالجابة؛
فإذا استطاعت أجهزة الكشف قياس هذه التموجات في نسيج الزمان والمكان ،النابعة من تفاعل أزواج من
أ
معا ،سيمتلك العلماء حينها كل المعلومات المطلوبة لحساب القوة التي كانت عليها إالشارة
الجرام البعيدة ً
أ
في البداية؛ ومن ثم حساب المسافة التي قطعتها الموجات كي تصل إلى الرض .لذا ،تنبأ شوتز بأن موجات
الجاذبية قد تكون بمثابة عالمات جلية على السرعة التي يتمدد بها الكون.
لكن
الجاذبية،
موجات
رصد
وقتها
لكن غير عملية ،إذ لم يكن بوسع أي شخص
ْ
وقد بدت فكرته رائعةْ ،
مرت أصداء اندماج نجمين
حين
المفهوم،
هذا
يختبر
كي
ا
أخير
لشوتز
الفرصة
في أغسطس الماضي سنحت
َّ
ً
الموجودة على أ
الرض .ولحسن
نيوترونيين ،حدث قبل  130مليون عام ،عبر أجهزة كشف موجات الجاذبية
كثيرا مما كان يحلم به شوتز.
مجرة قريبة ًّ
الحظ ،وقع الحدث في ّ
نسبيا ،وهو ما نتج عنه قياس ّأولي أنقى ً
المعطى الوحيد ،تمكّن شوتز من إظهار أن نهجه قد يصبح أحد أكثر المناهج مصداقية لقياس
وباستخدام هذا ُ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار
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المسافات .يقول شوتز" :كان من الصعب تصديق أ
المر ،لكنه هذا ما حدث بالفعل".
وبإمكان مزيد من أحداث االندماج المماثلة أن تساعد الباحثين على حسم الجدل
حاليا ،غير أن ِعلْم الكون ليس المجال
المستمر حول السرعة التي يتمدد بها الكون ًّ
الوحيد الذي يستطيع َج ْني مكاسب عظيمة من رصد موجات الجاذبية في السنوات
توصل العلماء المتخصصون في دراسة موجات الجاذبية بالفعل إلى
المقبلة .فمع ُّ
االكتشافات ،أصبح لديهم آ
الن قائمة طويلة مما يتوقعون أن تجلبه
عدد قليل من
البيانات إالضافية ،ومنها رؤى ثاقبة حول أصل الثقوب السوداء الكونية ،والظروف
العنيفة داخل النجوم النيوترونية ،وتأريخ للكيفية التي نَظَّم بها الكون نفسه في
مجرات ،وكذلك أشد االختبارات صرامة لنظرية النسبية العامة ،آلينشتاين ،بل ومن
ّ
الممكن أن تتيح موجات الجاذبية كذلك فرصة لفهم ما حدث في اللحظات القليلة
أ
الولى التالية لالنفجار العظيم.

قريبا في العمل على النقاط المتضمنة في هذه القائمة ،وذلك
سيبدأ العلماء ً
بمساعدة مرصد قياس تداخل موجات الجاذبية بالليزر «ليجو»  ،LIGOومرصد
«فيرجو»  Virgoبالقرب من مدينة بيزا في إيطاليا ،وكاشف مشابه في اليابان ،قد يبدأ
عمليات الرصد في العام المقبل .كما سيحظون بدفعة إضافية من أجهزة قياس
والجهزة أ
التداخل الفضائية أ
الرضية التي ال تزال في مرحلة التخطيط النظري ،وكذلك
قريبا في أولى عمليات الرصد الخاصة بها لموجات الجاذبية
أساليب أخرى قد تبدأ ً
(انظر« :طيف موجات الجاذبية»).
ويأمل شوتز ،شأن علماء كثر ،أن تكون أفضل االكتشافات هي تلك التي لم يحلم
تماما ،تكون
أي ِمن الباحثين النظريين ،ويقول" :كلما َ
بدأت في رصد شيء جديد ً
بها ّ
دائما فرصة لرؤية أشياء لم تتوقعها".
هناك ً

ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻮﺟﺎت

ﺣﻴﻦ ﻳﺪور ﺛﻘﺒﺎن أﺳﻮدان ،أو ﻧﺠﻤﺎن ﻧﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ،
ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﺎن ﺗﻤﻮﺟﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ،ﺗُ ﻌﺮف ﺑﻤﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ .وﻗﺪ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪى ﻛﺎﺷﻔﻲ ﻣﺮﺻﺪ "ﻟﻴﺠﻮ" ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣﺮﺻﺪ "ﻓﻴﺮﺟﻮ"،
ﻨﺎﻇﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻋﻦ رﺻﺪ ﺳﺘﺔ أﺣﺪاث اﻧﺪﻣﺎج ﺣﺘﻰ اﻵن.
اﻟﻤ ِ
وﻫﻮ اﻟﻤﺮﺻﺪ ُ
ﻓﻚ ﺷﻔﺮة ﻣﻮﺟﺔ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل أي إﺷﺎرة ،ﻓﺈن اﻟﺘﺮدد ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﺮدد ،ﻳﻘﺪﻣﺎن
اﻟﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛُﺘﻠﺘﻲ ُ
اﻷرض

اﻟﺘﺮدد

اﻟﻤﺼﺪر

اﻷرض

ﺴﺘﻘﺒﻠﺔ،
اﻟﻤ
َ
ﻳﺸﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻗﻮة اﻟﻤﻮﺟﺔ ُ
اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ
وﻗﻮة اﻟﻤﻮﺟﺔ ُ
ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎء.

ﺻﺪت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﺮﺻﺪي "ﻟﻴﺠﻮ" ،و"ﻓﻴﺮﺟﻮ"
أﺣﺪاث اﻧﺪﻣﺎج ُر َ
ﻫﺎ ﻫﻲ أﺣﺪاث اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ اﻟﻤﺮﺻﺪان إﻟﻰ اﻵن .وﻗﺪ
ُﺳ ﱢﻤﻲ ﻛﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ُرﺻﺪ ﻓﻴﻪ.
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ ﻣﻦ اﻷرض
600

300

900

) GW170817ﻧﺠﻤﺎن ﻧﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺎن(
ك ث1.6 – 1.1 :

ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرض
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اﻟﺘﻐﻴﺮ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﻮن
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﺪر.

دوارة
أدلة َّ

لكونه ً
بحثيا ال يزيد عمره عن ثالثة أعوام ،حقَّق علم الفلك الخاص بموجات
مجال ًّ
فبالضافة إلى
الجاذبية اكتشافات بمعدالت مذهلة على نحو فاق أفضل التوقعات .إ
سجل مرصد «ليجو» منذ عام
اكتشاف اندماج النجمين النيوترونيين في أغسطسَّ ،
معا في ثقوب أكبر (انظر« :صنع
 2015خمسة أزواج من الثقوب السوداء وهي تندمج ً
الكثر مباشرة إلى آ
الموجات») .وتعد هذه االكتشافات البرهان أ
الن على أن الثقوب
َُ
السوداء موجودة حقًّا ،وأنها تمتلك الخصائص التي تنبأت بها النسبية العامة .كما أنها
كشفت  -للمرة أ
الولى  -عن وجود أزواج من الثقوب السوداء ،يدور بعضها حول بعض.
أ
آ
ويأمل الباحثون الن في معرفة كيف نشأت هذه الزواجِ .فمن المفترض أن يتشكل
كل ثقب أسود بكل زوج حين ينفد وقود النجوم الضخمة من ل ُّبها ،وينهار النجم
ثقبا أسود ،تتراوح كتلته بين
على نفسه ،مطلقًا انفجار مستعر أعظم ،ومخ ِّلفًا وراءه ً
بضع مرات إلى عشرات المرات كتلة الشمس.
يوجد سيناريوهان رئيسان للكيفية التي يمكن بها لثقبين أسودين أن يصبحا يدوران
حول بعضهما البعض .فقد يبدأ أ
المر بنجمين ضخمين ،كل منهما يدور في مدار
آ
الخرّ ،
معا ،حتى بعد أن يتحول كل منهما إلى مستعر أعظم ،أو قد يتشكل
ويظل ً
أ
الثقبان السودان على نحو مستقل ،لكنهما يقتربان من بعضهما البعض فيما بعد،
الجرام أ
نتيجة تفاعالت الجاذبية المتكررة مع أ
الخرى ،وهو أمر يمكن حدوثه في
مراكز العناقيد النجمية الكثيفة.
مان
ر
الج
تدريجيا في صورة موجات الجاذبية ،وهي
ًّ
على أي حال ،تنتشر طاقة ُ ْ
إحكاما ،وفي النهاية يندمجان
وأشد
أسرع
لولبية
حركة
معا في
عملية تجذب الزوجين ً
ً
ماندل  -الباحث الفيزياء الفلكية النظرية في
إليا
يقول
أضخم.
في ثقب أسود واحد
ِ
جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة  -إنه كي يتمكن مرصدا «ليجو» و«فيرجو» من رؤية
الزواج وهي تندمج ،من الضروري أن يكون الثقبان أ
مثل هذه أ
السودان التقليديان
أ
قد بدآ مدارهما المشترك ،والمسافة الفاصلة بينهما أقل من ُربع المسافة بين الرض
المر والمسافة بين الثقبين أ
والشمس .ويتابع ماندل بقوله" :إذا بدأ أ
السودين أبعد
ِ
من ذلك ،ستستغرق العملية وق ًتا أطول من عمر الكون" ليحدث االندماج بينهما.
إن أحداث االندماج الخمسة للثقوب السوداء ،التي اكتشفَت إلى آ
الن ،ليست
ُ
أي ِمن سيناريوهي التشكُّل يتصدر المشهد .على أنه في أحد تحليالت
كافية لتحديد
شهر أغسطسّ ،المجراة حول عمليات الرصد الثالث أ
الولى ،اقترحت مجموعة تتضمن
ُ
ماندل وويل فار  -وهو عا ِلم نظري متخصص في الفيزياء الفلكية ،وعضو بفريق مرصد
ِ
تقدم أدلة
«ليجو» من جامعة برمنجهام  -أنه بإمكان عشر َ
مشاهدات أخرى فقط أن ِّ
كافية لترجيح أحد السيناريوهين على آ
الخر .1ومن شأن ذلك أن يتضمن إمعانًا للنظر
في موجات الجاذبية ،بح ًثا عن أدلة حول كيفية دوران الثقوب السوداء ،إذ إن الثقوب
معا بعد تشكُّلها على نحو مستقل من المفترض أن تكون اتجاهات دورانها
التي تقترن ً
المفترض أن تكون محاور دورانها موازية
من
مشترك
منشأ
لها
التي
تلك
بينما
عشوائية،
َ
تقريبا على المستوى الذي تدور فيه.
ومتعامدة
البعض،
لبعضها
ً

ﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻤ
َ
اﻟﻤﻮﺟﺔ ُ

اﻟﻤﺼﺪر

1

GW170814
ك ث25 ،31 :
ك م52 :

GW170608
ك ث12 ،7 :
ك م18 :

GW150914
ك ث36 ،29 :
ك م62 :

GW151226
ك ث14 ،8 :
ك م21 :

2
ﺑﻘﻴﺔ
أزواج ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ

3

GW170104
ك ث19 ،32 :
ك م49 :

ك ث = ﻛﺘﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ك م = ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ،
ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

وبوسع مزيد من المشاهدات تقديم رؤى مفيدة حول بعض أ
السئلة الجوهرية
َ
المفترض أن يؤدي
ومن
النجمي.
وبالتطور
السوداء،
الثقوب
المتعلقة بعملية تشكُّل
َ
جمع عدد كبير من قياسات الكتل إلى الكشف عن فجوات؛ أي نطاقات ال يوجد بها
ْ
تماما ،كما تقول فيكي
سوى عدد قليل من الثقوب السوداء ،أو تكون خالية منها ً
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كالوجيرا ،وهي عالمة في مجال الفيزياء الفلكية ،ضمن فريق مرصد «ليجو» بـجامعة
تحديدا إن "عدد الثقوب السوداء
نورث ويسترن في إيفانستون بإلينوي .وتضيف قائلة
ً
في نطاق أ
الحجام الصغيرة من المفترض أن يكون ً
قليل للغاية" ،ألن المستعرات
نجوما نيوترونية ،وليس ثقوبًا سوداء،
نسبيا
عادة ما تخلِّف وراءها ً
العظمى الصغيرة ًّ
نطاق أ
كبقايا منها .أما في
الحجام الكبيرة  -التي تبلغ نحو خمسين مرة كتلة الشمس
 يتوقع الباحثون أن يروا َعقبة أخرى .ففي النجوم الكبيرة للغاية ،يُعتقَد أن مستوىانفجارا
الضغط في ل ُّبها من شأنه أن يُ ِنتج في نهاية المطاف مادة مضادة ،وهو ما يسبب
ً
عنيفًا للغاية ،حتى إن النجم يتحلل ببساطة من دون تَ ْرك أي بقايا على إالطالق .وقد
جرى تصور هذه أ
الحداث الفلكية  -المسماة مستعرات عظمى مزدوجة عدم االستقرار
ُّ
آ
 -بشكل نظري ،لكن ال يدعم وجودها إلى الن سوى أدلة رصدية شحيحة للغاية.

يقول راينر فايس ،وهو عا ِلم فيزياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في
كامبريدج ،وكان المصمم الرئيس لمرصد «ليجو» ،إن عمليات الكشف عن الثقوب
السوداء ستؤدي في نهاية المطاف إلى رسم خريطة للكون على غرار طريقة عمليات
قائل إنه بمجرد أن تزداد أ
حاليا .ويضيف ً
العداد "سيمكننا حقًّا أن
المسح
المجري ًّ
ِّ
نبدأ في رؤية الكون كله من منظور الثقوب السوداء .وكل جانب من مجال الفيزياء
الفلكية سيستفيد شي ًئا من ذلك".
لزيادة هذه المشاهدات ،وضع مرصدا «ليجو» و«فيرجو» خططًا لتحسين
مزيد من أحداث االندماج،
حساسيتهما ،وهو ما سيؤدي ليس فقط إلى الكشف عن ٍ
أيضا عن مزيد من التفاصيل حول كل عملية اندماج .ويتوق الفيزيائيون
وإنما سيكشف ً
 من بين أمور عدة  -لرؤية الموجات "المستقرة" التفصيلية التي يطلقها الثقب أالسود
المشاهدات التي قد تكشف
الناتج عن االندماج وهو يستقر في شكل كروي؛ وهي من
َ
عن ثغرات في نظرية النسبية العامة.

حـقــا أن نـبــدأ
«يـمـكـنـنــا ًّ
فـي رؤيــة الـكــون كـلــه مــن
مـنــظــور الـثـقــوب الـســوداء».
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إطالق صافرات اإلنذار

بالشارة  ،GW170817التي ُر ِص َدت عبر كل من موجات
الشارات الشبيهة إ
إن إ
الجاذبية والضوء ،من الممكن أن تحمل تداعيات بالغة أ
الثر على ِعلْم الكون .ووفق
الحسابات التي أجراها شوتز في عام  ،1985فإن تردد الموجات آ
التية من أجرام
بالضافة إلى المعدل الذي تزداد به هذه الحدة ،يكشفان عن
دوارة ،أو حدتها ،إ
معلومات بشأن الكتلة الجمالية أ
للجرام .4ويحدد ذلك مدى القوة التي يجب أن
إ
تكون عليها الموجات عند المصدر .وعن طريق قياس قوة الموجات التي تصل إلى
أ
الشارة التي تلتقطها مقاييس التداخل بالفعل  -يصبح بمقدور
الرض – أي سعة إ
المرء تقدير المسافة التي قطعتها الموجات من المصدر .وفي ظل تَساوي كل
العوامل أ
الخرى ،فإن المصدر الواقع على مسافة مضاعفةً ،
مثل ،سينتج إشارة
أضعف بمقدار النصف .وهذا النوع من إالشارات يُسمى صافرة إنذار قياسية ،اقتدا ًء
بالطريقة المتبعة لقياس المسافات في ِعلْم الكون ،فالنجوم المسماة الشموع
جيدا ،ما يُ َمكِّن الباحثين من حساب المسافات التي
المعيارية لها سطوع معروف ً
تفصلها عن أ
الرض.
بالشارة  ،GW170817والتقدير
الجمع بين قياس المسافة الخاص إ
وعن طريق ْ
التي تبتعد بها المجرات في تلك المنطقة عن أ
الخاص بالسرعة
الرض ،تَ َو َّصل شوتز
تماما لثابت «هابل» ،وهو معدل التمدد
ومستقل
جديد
تقديري
قياس
ومعاونوه إلى
ً
الحالي للكون (انظر« :معالم كونية») .وهذه النتيجة ،5التي تُ َعد حصيلة جز ًءا من
مجموعة من أ
الوراق البحثية الصادرة عن فريق مرصدي «ليجو» و«فيرجو» ،وحوالي
 70فريقًا آخر بمجال علم الفلك في السادس عشر من أكتوبر (انظرgo.nature. :
" ،)com/2gbsgnqتدشن حقبة جديدة لكل من ِعلْم الكون ،والفيزياء الفلكية"،
كما تقول ويندي فريدمان ،عالمة الفلك في جامعة شيكاجو بإلينوي ،التي أجرت
قياسات عالية الدقة لثابت «هابل» ،باستخدام أساليب تقليدية ،لكنها أقل مباشرة.
ًّ
ومستقل لهذا الثابت،
مباشرا
قياسا
وباستطاعة صافرات إالنذار القياسية ،بوصفها ً
ً
أحدث أ
الساليب المتبعة،
أن تساعد على حل أحد الخالفات بين علماء الكون ،فإن
تقدم
والمنقَّحة على مدار حوالي قرن من العمل الذي بدأه إدوين هابل نفسهِّ ،
ال ُن تقديرات تتباين فيما بينها بنسب مئوية قليلة .وهذا القياس أ
آ
المعتمد
الول
ِ
على صافرات إالنذار القياسية ال يحل الخالف ،إذ يقع معدل التمدد الذي ينتبأ به
مبنيا على حدث اندماج
كبيرا ،لكونه ًّ
في منتصف النطاق ،كما أن به هامش خطأ ً
واحد فقط ،لكن يتوقع الباحثون في المستقبل أن تحدد صافرات إالنذار القياسية
ثابت «هابل» بهامش خطأ يقل عن  .%1وإلى آ
الن ،حققت الشموع المعيارية ذلك

بمعدالت دقة بين  2و 3في المائة.
ومن الممكن أن تصبح صافرات إالنذار القياسية أدوات أقوى من ذلك ،بفضل
أجهزة قياس التداخل الفضائية ،مثل المرصد المعروف باسم هوائي مقياس التداخل
الليزري الفضائي («ليزا»  ،)LISAوهو مجموعة من ثالثة مسابير تخطط وكالة الفضاء
أ
الوروبية التي تقود المهمة إلطالقها في ثالثينيات هذا القرن .يهدف مرصد «ليزا» إلى
أ
التقاط الموجات ذات التردد المنخفض ،التي تعجز المراصد الرضية عن التقاطها.
تطلق موجات جاذبية
ومن شأن ذلك أن يتيح له االطالع على منظومات أكثر ضخامةِ ،
صافرات النذار آ
التية
أقوى .ومن الناحية النظرية ،يستطيع مرصد «ليزا» التقاط
إ
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SOURCE: NASA; DESIGN BY JASIEK KRZYSZTOFIAK/NATURE

إن إجراء مزيد من المشاهدات حول العالم سيكون ضروريًّا .قد يبدأ الكاشف
«كاجرا»  - KAGRAالذي ال يزال تحت النشاء في مكان عميق تحت أ
الرض في اليابان
إ
وتحديدا اتجاهه،
موقعه
شأن
ومن
.2019
 في جمع البيانات بحلول أواخر عامً
نسبةً إلى الموجات الواردة  -أن يتمم عمل كل من مرصدي «ليجو» و«فيرجو» ،ويمكِّن
الباحثين من أن يحددوا بدقة استقطاب موجات الجاذبية ،الذي يحمل معلومات
أ
الدوارة .كما تخطط الهند لبناء مرصد
حول اتجاه المستوى المداري ،ودوران الجرام َّ
آخر في العقد القادم ،مصنوع بشكل جزئي من أجزاء فائضة من مرصد «ليجو».
رصد أحداث اندماج النجوم
وهناك كنز أكبر آ من االكتشافات ،قد يأتي من ْ
الن ،أعلن الباحثون عن عملية رصد واحدة فقط من هذا النوع،
النيوترونية .وإلى
تحمل االسم  .GW170817وهذه إالشارة  -التي ال ُتقطَت في أغسطس الماضي -
كانت  -بشكل شبه مؤكد  -أكثر أ
الحداث الفلكية خضو ًعا للدراسة المكثفة في تاريخ
أ
علم الفلك .وقد حلَّت عد ًدا من اللغاز القائمة منذ أمد بعيد بضربة واحدة ،بما في
ذلك منشأ عنصر الذهب ،وغيره من المعادن الثقيلة في الكون ،2إضافة إلى السبب
وراء عدة دفقات من أشعة جاما.3
أ
ِومن الممكن أن تتيح المشاهدات المتزايدة للعلماء استكشاف خفايا هذه الجرام.
فالنجوم النيوترونية يُعتقَد أنها أشد الصور التي يمكن أن تكون عليها المادة كثافةً ،
ثقبا أسود ،غير أن المقدار المحدد لهذه الكثافة ال يزال
من دون أن تنهار ل ُتك َِّون ً
بمقدور أي تجربة معملية دراسة هذه أ
الوضاع ،كما يوجد
موضع تخمين؛ فليس
عشرات المقترحات المتعلقة بما يحدث فيها .تتنبأ نظريات بأن الكواركات – تلك
أ
المكونة للبروتونات والنيوترونات  -من المفترض أن تتحرر من
الجزاء دون الذرية،
ِّ
أ
بعضها البعض ،وأن تهيم في الرجاء ،ربما في حاالت من التوصيل الفائق ،والميوعة
أ
تتكون وتصير
الفائقة .في حين تقترح نظريات أخرى أن الكواركات الثقل و"الغريبة" ّ
جز ًءا من جسيمات عجيبة شبيهة بالنيوترونات.
إن التحديد الدقيق ألنصاف أقطار النجوم النيوترونية قد يمكِّن الفيزيائيين
من تقييم النظريات ،ألنها تتنبأ بـ"معادالت حالة" مختلفة؛ أي معادالت تربط بين

وتحدد مثل هذه المعادالت إلى أي مدى
الضغط ،ودرجة الحرارة ،وكثافة المادةِّ .
يمكن أن تنضغط المادة ،ومدى عرض النجم النيوتروني ذي الكتلة المحددة ،ومدى
الضخامة التي يمكن أن تصل إليها هذه النجوم.
بلغت
في نهاية المطاف ،صارت إالشارة التي
ستقبلة في
والم
ثانية،
مائة
تها
د
م
ُّ
ُ َ
أغسطس الماضي ،أعلى حدة مما يستطيع مرصدا «ليجو» و«فيرجو» التقاطه ،وهو
ما منع المرصدين من رؤية اللحظات أ
الخيرة للنجمين النيوترونيين ،التي يُفترض
َ
فيها َأن يشوه أحدهما آ
الخر بطرق ِمن شأنها أن تكشف عن حجمهما وصالبتهما ،أو
مقاومتهما لالنضغاط .ومع ذلك ،حسب قول بي .إس .ساتيابراكاش ،وهو عا ِلم في
مجال الفيزياء النظرية ضمن فريق «ليجو» من جامعة والية بنسلفانيا في يونيفرسيتي
بارك ،فإن ذلك الحدث الواحد "يُ َمكِّ ننا من استبعاد معادالت الحالة التي تسمح
كيلومترا"؛ وهو رقم يتفق مع
بوجود نجوم نيوترونية ،تزيد أنصاف أقطارها عن 15
ً
القياسات أ
الخرى ،ويؤيد وجود مادة "أقل صالبة".
قدرا أكبر
ستمنحنا عمليات الكشف المستقبلية ،وكذلك أجهزة الكشف المستقبلية ً
بكثير من التفاصيل .يقول ساتيابراكاش إن تليسكوب أينشتاين  -وهو مرصد مستقبلي
محتمل ،حلم به فريق في أوروبا  -من الممكن أن يأخذ الفيزيائيين إلى ما وراء الحد
أ َ
العلى بكثير .وعن هذا يقول" :نحن نريد أن نكون قادرين على أن نحدد نصف القطر
نظرا إلى أن هذه
بدقة تصل إلى مستوى المائة متر"؛ وهو مستوى مذهل من الدقةً ،
أ
الجرام تبعد عنا ماليين السنوات الضوئية.

ﻃﻴﻒ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ

ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ،ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﺮام ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮددات .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻷرﺿﻴﺔ  -ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻠﻴﺰري "ﻟﻴﺠﻮ"،
وﻣﺮﺻﺪ "ﻓﻴﺮﺟﻮ"  -اﻟﺘﻘﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺮددات ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ "رؤﻳﺔ" ﻇﻮاﻫﺮ
ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺳﻴﻌﺠﺰ ﻫﺬان اﻟﻤﺮﺻﺪان ﻋﻦ رﺻﺪ ﺗﺼﺎدم اﻟﺜﻘﻮب اﻟﺴﻮداء ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ،
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻤﺠﺮات ،ﻏﻴﺮ أن أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺎط ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.

اﻟﻤﺼﺎدر
ﻧﺠﻮم ﻧﺎﺑﻀﺔ ،وﻣﺴﺘﻌﺮات ﻋﻈﻤﻰ

ﺗﺮدد
اﻟﻤﻮﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺮﺗﺰ

ﺛﻘﻮب
ﺳﻮداء ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ

ّﻣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﻧﺠﻮم ﻧﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ

10 2

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺸﻒ
 400ﻫﺮﺗﺰ –  30ﻫﺮﺗﺰ
)ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺪاﺧﻞ أرﺿﻲ(

ﻣﺮآة

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺻﺪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  -ﻛﻤﺮﺻﺪ "ﻟﻴﺠﻮ"
 رﺻﺪ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰﻃﻮل أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺸﻒ ) 4–3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات(،
واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
ﺑﻀﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
وﺑﻀﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺮآة
اﻟﻤﺪﺧﻼت
ُ
ﻟﻴﺰر

ﺷﺎﻃﺮ
اﻟﺸﻌﺎع

ﻛﺎﺷﻒ ﺿﻮﺋﻲ

1

اﻷرض
10 –2

ﺳﺎﻋﺎت

أﺣﺪاث اﻧﺪﻣﺎج
ﺛﻘﻮب ﺳﻮداء
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
اﻟﻜﺘﻠﺔ

 100ﻣﻠﻲ ﻫﺮﺗﺰ –  0.1ﻣﻠﻲ ﻫﺮﺗﺰ
)ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻀﺎﺋﻲ(

10 –4

ﺳﻴﻤﺘﻠﻚ ﻣﺮﺻﺪ "ﻟﻴﺰا"  -وﻫﻮ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻴﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰم إﻃﻼﻗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ  -أذرع
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻄﻮل ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات،
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﻮﺟﺎت
ﺳﺘﺠﻌﻠﻪ
ً
ذات ﻓﺘﺮات ﻳﺘﺮاوح ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﻴﻦ
ﻋﺸﺮات اﻟﺜﻮاﻧﻲ ،وﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت.

ﺛﻼث ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺸﻤﺲ

10 –6
 320ﻧﺎﻧﻮ ﻫﺮﺗﺰ –  1ﻧﺎﻧﻮ ﻫﺮﺗﺰ
)ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ(
ﺳﻨﻮات

10 –8

ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻣﺠﺮات ﺑﻌﻴﺪة
ً
ﺑﻴﻦ اﻷرض وﻧﺠﻮم ﻣﺠﺮة درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ.
ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ رﺻﺪ ﻣﻮﺟﺎت ﺗﻤﺘﺪ
ﻓﺘﺮاﺗﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرات اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ
اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺪوارة،
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ.

ﺷﻌﺎع
رادﻳﻮي

ﻧﺠﻢ ﻧﺎﺑﺾ

اﻷرض

10 –10

10 –12

ﺣﻮاﻟﻲ  16-10– 13-10ﻫﺮﺗﺰ
)ﻗﻴﺎﺳﺎت إﺷﻌﺎع اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻴﻜﺮوي اﻟﻜﻮﻧﻲ(

10 –14
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ

10 –16

ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ أﻗﺪم إﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮن
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس )إﺷﻌﺎع اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
اﺧﺘﺼﺎرا
اﻟﻤﻴﻜﺮوي اﻟﻜﻮﻧﻲ ،وﻳﺴﻤﻰ
ً
ً
(CMB
أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﺎت ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر
ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﻈﻴﻢ .وﻟﻦ ﻳﻜﻮن
اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ رﺻﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺎت ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻓﺒﺤﻠﻮل
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻣﺘﺪت ﻋﺒﺮ
ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮن اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺻﺪ.

اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻳﺔ

اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
اﻷرض
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ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻛﻮﻧﻴﺔ

ﺗُ َﻌﺪ أﺣﺪاث اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﻴﺎس ﺛﺎﺑﺖ "ﻫﺎﺑﻞ" ،وﻫﻮ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﺪد اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮن.
إﺷﺎرة ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ

اﻷرض

ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام إﺷﺎرة ﻣﻮﺟﺔ
اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ
اﻷرض إﻟﻰ زوج اﻟﻨﺠﻮم
اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ؛ ﻟﻘﻴﺎس
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺑﻬﺎ
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺮة واﻟﻤﺠﺮات
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻷرض.

زوج ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم
اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺠﺮة

إذ ُﻳ ْﻄﻠِ ﻖ ﺣﺪث اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻀﻮء
أﻳﻀﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام
ً
ﺗﻠﻴﺴﻜﻮﺑﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ.

ﺗﻌﺮض ﻻﻧﺰﻳﺎح ﻧﺤﻮ اﻷﺣﻤﺮ
ﺿﻮء ﱠ

اﻵﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺪد
ِ
اﻟﻜﻮن

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  -اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻫﺬه  -ﻟﺤﺴﺎب ﺛﺎﺑﺖ "ﻫﺎﺑﻞ" ،اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
واﻟﺴﺮﻋﺔ )اﻟﻤﺠﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ(.
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من أقصى أطراف الكون .وبمساعدة التليسكوبات التقليدية ،فهو ال يستطيع فقط
قياس معدل التمدد الكوني الحالي ،وإنما سيقيس كذلك الكيفية التي تَط ََّور بها هذا
المعدل على مر العصور .وبهذا ،يستطيع المرصد المساعدة في حل أكبر ألغاز ِعلْم
المكون الكوني غير المعروف بعد ،الذي
الكون ،وهو طبيعة المادة المظلمة؛ ذلك ِّ
يدفع بتسارع التمدد الكوني.
وفي الوقت الذي ترصد فيه أجهزة قياس التداخل أ
الرضية أ
الحداث الوجيزة التي
تفصل بينها فترات بعيدة ،من المتوقع أن يلتقط مرصد «ليزا» مجموعة متنافرة من
الشارات بمجرد تشغيله ،بما في ذلك جوقة متصلة من أ
القزام البيضاء الثنائية
إ
أ
حجما ،والمنتشرة في كل الرجاء -
الشمس
تماثل
التي
النجوم
بقايا
وهي
–
المتقاربة
ً
مجرتنا .تقول مونيكا كولبي ،وهي عالمة في مجال الفيزياء الفلكية بجامعة ميالنو
داخل
بيكوكا في ّإيطاليا ،وعضو بإحدى اللجان التي تحدد أ
الهداف العلمية للمهمة" :يبدو
أ
المر كما لو كنا نعيش داخل غابة صاخبة ،وتَ َع َّين علينا عزل أصوات الطيور المنفردة".
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ويُفترض أن يرصد «ليزا» من حين إلى آخر أحداث اندماج ثقوب سوداء ،كتلك
كثيرا .يُعتقَد أن أغلب المجرات
التي يلتقطها مرصد «ليجو» ،لكن على نطاق أوسع ً
ثقبا أسود فائق الكتلة ،يزن ماليين  -بل وربما مليارات  -الكتل
ً
تقريبا تُؤوي في مركزها ً
المليارات من أ
الشمسية .وعلى نطاق
العوام ،قد تندمج المجرات عدة مرات .وفي
النهاية قد تندمج الثقوب السوداء المركزية الخاصة بها أيضا .إن وقوع هذه أ
الحداث
ً ّ
نظرا إلى وجود تريليونات المجرات في الكون
ال يشيع في حالة المجرات المنفردة ،لكن ً
المرصودِ ،فمن المفترض حدوث عملية اندماج قابلة للرصد في مكان ما بضع مرات
على أ
ً
القل كل عام .كما يتبع العلماء ً
منفصل لرصد موجات الجاذبية المنبعثة
سبيل

من أزواج من هذه الوحوش العمالقة في مراحل مبكرة من مداراتها .وباستخدام
مجرة درب التبانة ،ويبحثون
التليسكوبات الراديوية ،يراقب العلماء ً
نجوما نابضة داخل ّ
يسببه مرور موجات الجاذبية عبر المجرة .واليوم،
عن تفاوت ضئيل في إشاراتهاِّ ،
توجد ثالث "مصفوفات لتحديد توقيت النجوم النابضة" في أستراليا ،وأوروبا ،وأمريكا
الشمالية ،ويجري تشييد مصفوفة رابعة في الصين.
والشارات القوية التي
وبفضل الحساسية المخطَّط أن يتمتع بها مرصد «ليزا» ،إ
قادرا
تنتجها الثقوب السوداء
الدوارة فائقة الكتلة ،من المفترض أن يكون المرصد ً
على التقاط موجات الجاذبية آ
التية من أزواج الثقوب السوداء فائقة الكتلة قبل أشهر
من اندماجها ،وكذلك رؤية حدث االندماج بالوضوح الكافي الختبار النسبية العامة
جمع ما يكفي من
بدقة عالية .وبعد سنوات من العمل ،سيكون بإمكان مرصد «ليزا» ْ
أ
للمجرات عبر تاريخ الكون،
الحداث البعيدة؛ ليعيد الباحثون بناء التكوين الهرمي
ّ
أي معرفة كيف اتحدت المجرات الصغيرة؛ لتكوين مجرات أكبر وأكبر.
أيضا ،يبدأ الفيزيائيون تجربة بعض "المغامرات الجديدة
وعلى أرض الواقع ً
كوني (Cosmic
لمستكشف
ا
تصور
أمريكي
فريق
ويضع
فايس.
الكبيرة" ،حسب وصف
ً
ّ
كيلومترا – أي أطول من تلك الخاصة بمرصد
40
بطول
ف
كش
 ،)Explorerله أذرع
ْ
ً
بحساسية تتيح لها التقاط الشارات آ
«ليجو» بعشر مرات  -من شأنها أن تتسم
التية
إ
من أحداث أبعد كثيرا ،ربما على الجانب آ
الخر من الكون المرصود كله.
ً
تليسكوب أينشتاين أ
الوروبي بوجود كاشف له أذرع بطول 10
يقضي مفهوم
كيلومترات ،مرتبة على صورة مثلث متساوي أ
الضالع ،وموضوعة في أنفاق على عمق
َّ
 100متر ،أو ُ َنحو ذلك تحت أ
الرض .بإمكان الظروف الهادئة هناك أن تساعد على

ً
توسيع نطاق مجال المرصد،
وصول إلى ترددات مقدارها ُعشر تلك القابلة للرصد
في المراصد الحالية .وربما يمكِّن هذا العلماء من العثور على ثقوب سوداء فيما وراء
النطاق الذي يُعتقَد أنها ال توجد فيه بفعل المستعرات العظمى مزودوجة عدم
االستقرار ،فعند الكتل العالية بما يكفي يُفترض أن تكون للنجوم آلية انهيار مختلفة،
عادل كتلتها  100كتلة شمسية ،أو أكثر.
وأن تكون قادرة على تكوين ثقوب سوداء ،تُ ِ
أيضا االطالع على
وإذا حالف الحظ العلماء ،قد تتيح لهم موجات الجاذبية ً
العمليات الفيزيائية الخاصة باالنفجار العظيم ذاته ،في حقب زمنية ال يمكن رصدها
بأي وسيلة أخرى .ففي اللحظات أ
الولى من عمر الكون ،كانت اثنتان من القوى
أ
الساسية  -القوة الكهرومغناطيسية ،والقوة النووية الضعيفة  -ال يمكن التمييز بينهما.
أ
وحين انفصلت إحدى هاتين القوتين عن الخرى ،ربما أنتجتا موجات جاذبية ،من
الممكن أن تظهر اليوم على صورة "هسهسة عشوائية" قابلة للرصد من ِق َبل مرصد
المفترضة عن أي إشارة ذات طول موجي
«ليزا» ،كما يقول شوتز .وتختلف هذه إالشارة ُ
كثيرا آتية حتى من حقبة سابقة ،وقد تظهر في أقدم إشعاع مرئي بالكون؛ وهو
أطول ً
إشعاع الخلفية الميكروي الكوني .وفي عام  ،2014أفاد فريق بحثي 6بأنه قد رصد
هذا التأثير باستخدام التليسكوب  BICEP2في القطب الجنوبي ،غير أن الباحثين
أَق َُّروا الحقًا بوجود مشكالت متعلقة بهذا التفسير.7
ومع إعادة فتح مرصدي «ليجو» و«فيرجو» في وقت الحق من هذا العام ،سيكون
االكتشاف الكبير التالي على قائمة أمنيات فايس هو الشارة آ
التية من أحد النجوم
إ
أيضا أن يرصدوه كنوع من المستعرات
المنهارة؛ وهو شيء قد يستطيع علماء الفلك ً
العظمى ،لكن تحدو فايس آمال عظمى نحو ما يمكن أن يكون في أ
الفق غير ذلك.
ْ
بالحباط"■ .
ويقول" :إذا لم َنر شي ًئا لم يخطر لنا على بال ،فسأشعر إ
كاستيلفيك مراسل أول ،يعمل لصالح دورية  Natureف ي� لندن.
دافيديه
ي
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

كيف ننقذ

أعالي البحار؟
ال تخضع مساحات شاسعة
من جنوب المحيط الهادئ

 التي تظهر في الصورة -لحماية القانون.

بحارة برتغاليون إلى
في أوائل القرن الخامس
عشر ،وصل ّ
منطقة هادئة من المحيط أ
الطلنطي ،تغطيها طبقات من
عشب بحري ذي لون بني مائل إلى الذهبي .وفي أجواء سكنت
البحارة في هدوء مع حركة التيارات
فيها الرياح ،سارت مراكب ّ
البحرية .وأطلقوا على ذلك العشب البحري اسم السرجس
اسما مشاب ًها،
 ،Sargassumلتشابهه مع نبات برتغالي يحمل ً
ثم ُع ِرفت المنطقة بأسرها في النهاية باسم بحر سارجاسو.
وهذه المنطقة من المحيط أ
الطلنطي  -التي ساد
أ
عرف
اعتقاد في بادئ المر أنها قاحلة كالصحراء  -تُ َ
آ
الن بأنها أشبه بغابة مطيرة في الماء ،حيث تُ َعد أحد
أ
أكثر النظمة البيئية البحرية ندرة وقيمة على سطح
الكرة أ
الرضية ،وهي غنية للغاية بالمغذيات ،لدرجة أن
أ
النقليس (ثعبان البحر) يسافر آالف الكيلومترات من
أ
أ
النهار في أوروبا والمريكتين من أجل التكاثر هناك.
أيضا أحد أكثر مناطق المحيط
لكن بحر سارجاسو هو ً
تضررا ،إذ تحتجز دوامة التيارات البحرية
المفتوح ُّ
تلوثًا ،وأكثرها ً
تحد هذا البحر الخالي من الشواطئ  -كميات هائلة من
 التي ّالنفايات البالستيكية ،وتتراجع الثروة السمكية في هذه المنطقة،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

هددة في المحيطات.
الم َّ
أو المحافظة على النظم البيئية ُ
وثمة حالة من الزخم تتولد في الوقت الراهن لحماية أعالي
البحار .ففي سبتمبر القادم في مدينة نيويورك سيتي ،سوف
تبدأ مفاوضات حول معاهدة أ
للمم المتحدة  -من المرجح
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بينما تتأهب منظمة األمم
المتحدة لمعاهدة تاريخية
لحماية المحيطات ،يسلط
العلماء الضوء على ما هو
مطلوب لتحقيق نجاحها.

التي أصبحت آ
مزدحما.
الن طريق شحن بحري
ً
يرغب العلماء في المحافظة على النظام البيئي لبحر
ووقَّعت عشر حكومات على اتفاق غير ُم ِلزم
سارجاسوَ ،
لحمايته ،لكن جهود هذه الحكومات تتسم بالمحدودية،
نظرا إلى وجود ثغرة كبيرة في السياسة الدولية؛ فبحر
ً
سارجاسو  -شأنه شأن نصف كوكب أ
الرض  -ال يخضع
أي دولة واحدة بمفردها .وبمقدور الدول حماية
لسلطة ّ
أو استغالل مياه هذا البحر لمسافة ال تتجاوز  200ميل
كيلومترا) من سواحلها ،لكن كل شيء خارج
بحري (370
ً
مياها دولية،
هذه "المناطق االقتصادية الحصرية" يُ َعد ً
أو ما يعرف بأعالي البحار.
تش ُكّل َ أعالي البحار ثلثي مساحة المحيطات على أ
الرض،
ُ
وتوفِّر  %90من موئلها المتاح للكائنات الحية ،كما يعود إليها
الفضل في مبلغ يصل إلى  16مليار دوالر أمريكي سنويًّا
أ
أيضا مكانًا
من حصيلة مصائد السماك .تم ّثل المحيطات ً
أساسيا الكتشاف الرواسب المعدنية عالية القيمة ،والمواد
ًّ
الفعالة ،واحتياطيات النفط والغاز .وتنظم اتفاقية
الدوائية ّ
أ
أ
مارس في المياه
المم المتحدة لقانون البحار النشطة التي تُ َ
ومد الكابالت،
الدولية ،بما في ذلك التعدين في قاع البحارّ ،
مكونة من  20منظمة  -أو نحو ذلك  -على
شرف مجموعة ّ
كما تُ ِ
بالضافة إلى صيد
جوانب الشحن الدولي ،وصيد الحيتان ،إ
أ
السماك ،والمحافظة على البيئة على المستوى إالقليمي ،لكن
آ
ال توجد معاهدة شاملة حتى الن لحماية التنوع البيولوجي،

أن تلحق باتفاقية أ
المم المتحدة لقانون البحار  -بُغية االتفاق
ُ َ
على كيفية حماية هذا المورد المشترك الشاسع ،عن طريق
تخصيص مناطق للمحافظة على البيئة ،ووضع قوانين ألنشطة
معينة مثل التعدين في أعماق البحار .ويمكن للمعاهدة
أيضا إيجاد سبل لمساعدة جميع الدول على االستفادة من
ً
أ
جرى على أنواع الكائنات التي تعيش في أعماق
ت
التي
بحاث
ال
ُ
َ
أ
البحار  -بما في ذلك البحاث التي تتناول ما إذا كانت جينات
أساسا ألدوية أو
وبروتينات الكائنات البحرية يمكن أن تشكِّل ً
مواد جديدة ،أم ال – سواء أكانت هذه االستفادة من الناحية
المالية ،أم من خالل نقل التكنولوجيا .وتم الترويج لهذه
المحادثات على أنها ستكون اتفاق باريس للمناخ القادم ولكن
فيما يخص المحيطات؛ فهي فرصة بالغة أ
الهمية للحفاظ
على هذه المنطقة ،التي تعد أ
القل استكشافًا على سطح
َُ
كوكبنا .ويقول في هذا الصدد النس مورجان ،رئيس معهد
المحافظة على البيئة البحرية  -غير الهادف إلى الربح  -في
سياتل بواشنطن ،الذي يركز على حماية المحيطات" :لدينا
فرصة ال تحدث إال مرة واحدة في العمر ،إلبرام معاهدة
ستتيح للبلدان إدارة أنشطتها في أعالي البحار".
وضعت بالفعل منظمةُ أ
المم المتحدة ،ومنظمات
َ َ َ
أ
القليمية ،والهيئات غير الربحية قائمة
مصائد السماك إ
قصيرة بالعديد من المناطق البحرية الدولية الجديرة
لكن الباحثين غير متيقنين
بالحماية ،مثل بحر سارجاسوّ ،
مما إذا كان الساسة سيبالون بالمشورة العلمية في اختيار
الحكام عن آ
المناطق التي تجب حمايتها ،وفي إصدار أ
الثار
قدم دورية Nature
البيئية ،أم ال .واستباقًا للمفاوضات ،تُ ِّ
هذا الدليل التوجيهي لحماية أعالي البحار ،إلى جانب عرض
المناقشات العلمية الدائرة حول هذا الموضوع.

أخبـــــــــــار تحقيقات

المالذات ِ
اآلمنة في المحيطات
ال تعوزنا أ
الفكار بشأن المناطق المحمية البحرية في أعالي البحار .فقد أدرجت منظمات
أ
المم المتحدة عشرات النظم البيئية المعرضة للخطر ،وكذلك فعلت الهيئات إالقليمية
أ
لمصائد السماك ،والمنظمات غير الحكومية .وتسلط هذه الخريطة الضوء على عشرة
تنوع النظم البيئية في أعالي البحار ،ومجموعة التهديدات التي تواجهها.
مواقع توضح ّ
والبيانات الموضحة في هذه الخريطة واردة من معهد المحافظة على البيئة البحرية،
يقدم نسخة تفاعلية منها على الرابطgo.nature.com/2hlkked :
الذي ّ
تسبب الملوثات الناتجة عن الصرف الزراعي إزهار
-1المناطق الميتة :يمكن أن ِّ
العوالق في خليج البنغال ،وهو جزء ضحل دافئ من المحيط الهندي .وتمتص هذه
الزهار أ
أ
الكسجين ُمخلِّفةً وراءها مناطق ميتة ،تبلغ مساحتها إالجمالية  60ألف كيلومتر
ُ
أ
مربع على القل .كذلك يمكن أن يؤدي الجريان السطحي الزائد ،أو التغير في الرياح
الموسمية إلى استنفاد أ
الكسجين على نطاق واسع ،ما من شأنه إحداث تغيير جذري
أ
غذائيا لكثر من  100مليون شخص.
في نظام بيئي يوفر وظائف وأم ًنا ًّ

أ

 .9ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻼﺟﻮس

« -4مقهى» أسماك القرش :تبحث المئات من أسماك القرش أ
البيض الكبير
( )Carcharodon carchariasعن الطعام ،وتتكاثر في هذا المكان ،وهو منطقة مهددة
بالخطر ،من جراء صيد أ
السماك ،والشحن البحري .ويتميز هذا النوع من أسماك القرش
ّ
بأنه مجموعة مميزة من الناحية الوراثية ،كما أنه مصدر قلق أكبر حتى من غيره من أسماك
البيض الكبيرة أ
القرش أ
الخرى؛ إذ ال يتجاوز عدد أفراده إالجمالي  3,500في البرية.

كيفية إنشاء طوق حماية حول المحيطات
من بين الجوانب الرئيسة التي ستركز عليها المعاهدة االتفاق
على عملية إلنشاء مناطق محمية بحرية ،وهي مناطق تحظر
فيها ممارسة بعض أنواع النشاط التجاري ،على أقل تقدير.
ويمكن لهذه المناطق  -في حال إنشائها كما ينبغي  -أن تعزز
التنوع البيولوجي في المناطق التي تعرضت للتدمير في أوقات
سابقة .وصحيح أنها ال تستطيع منع المواد البالستيكية من دخول
المحيط ،أو إيقاف زيادة سخونة أو حمضية المياه ،لكن بإمكانها
زيادة حجم المجموعات البحرية وتنوعها؛ ما يمنحها قدرة أكبر
جهدة.
على الصمود في وجه هذه العوامل ُ
الم ِ
يقول العلماء إنه ينبغي تطويق مساحة ال تقل عن  %30من
المحيط العالمي ،موزعةً بالتساوي بين النظم البيئية للمحيطات،
لتجنب االنقراض الجماعي للكائنات الحية البحرية .وعلى الورق،
حاليا؛
يُفترض أن حوالي  %7من المحيط العالمي يخضع للحماية ًّ
فعلى مدار السنوات الثالث الماضية ،أُنشئت في المياه الساحلية
 13منطقة من أكبر المناطق المحمية البحرية في العالم،
تزيد مساحة كل محمية منها عن  100ألف كيلومتر مربع .وكان
الدافع الرئيس وراء هذه الخطوة هو هدف وضعته منظمة
أ
المم المتحدة ،يرمي إلى حماية  %10من المحيط بحلول عام
فغالبا ما تكون هذه الحماية دون
 ،2020أما على أرض الواقعً ،
فعالة ،ينبغي أن
البحرية
المحمية
المستوىِ .فلكَي تكون المناطق
ّ
| 30
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 .8اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺤﺮاري
اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة
ﺷﻤﺎل
اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻷﻃﻠﻨﻄﻲ

اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﻨﺪي

 -2المنطقة المحمية البحرية الجديدة الولى :تم ِّثل منطقة شرق القارة
نسبيا من المحيط الجنوبي ،الذي يُ َعد موط ًنا للبطريق
القطبية الجنوبية  -وهي جزء ِبكر ًّ
اضحا إلقامة منطقة محمية بحرية في أعالي البحار ،لكن الصين
خيارا و ً
والمرجان ً -
وروسيا لديهما مصالح تتعلق بصيد الكريل في هذه المنطقة .وفي عام  ،2017رفضت
لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا للسنة السادسة على التوالي اعتبار
المنطقة منطقة محمية بحرية.
وج ُزر ألوتيان ،توفِّر
 -3أزمة المرجان :في المناطق الواقعة ما بين ُج ُزر هاوايُ ،
سلسلة من البراكين الواقعة في أعماق البحر مياهً ا غنية بالمغذيات لطيور القطرس،
والحيتان ،وأسماك التونة المهاجرة .وقد تَعرض المرجان و أ
السماك لضرر بالغ ،من
ِ
َ َّ
الجرافة ،وتكافح هذه الكائنات في الوقت الحالي
جراء الصيد باستخدام ِّ
الش َباك ّ
ّ
من أجل التعافي.

 .10ﺣﺎﻓﺔ ﺟﺎﻛﻞ

 .6ﻗﺒﺔ
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

ﺟﻨﻮب
اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻷﻃﻠﻨﻄﻲ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري

اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  100أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 100أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة ﺑﻌﺪ

تتوفر فيها سمات رئيسة؛ هي :ال بد أن تكون مناطق "محظورة"،
تماما من النشاط التجاري ،وأن تبلغ مساحتها 100
أو مستثناة ً
كيلومتر مربع على أ
القل؛ وأن تكون مناطق دائمة ومعزولة بشكل
مادي عن البيئة غير المحمية المحيطة بها بالمياه العميقة أو
الرمال؛ وأن تتوفر لها إجراءات حماية جيدة التنفيذ .وقد أظهر
تحليل أُجري على  87منطقة محمية بحرية أن المناطق التي ال
تتوفر بها سوى سمة واحدة أو اثنتين من هذه السمات ال يمكن
تمييزها من الناحية البيئية عن مواقع الصيد.1
تجيز مناطق محمية بحرية ساحلية عديدة باستكشاف
النفط والغاز ،وحركة الشحن ،والصيد .ويُذكَر أن  %2فقط
من المحيط مساحة محظورة ،ومعظم هذه المناطق المحمية
تقع في المياه االستوائية العميقة ذات أ
الهمية الضئيلة لقطاع
الصناعة ،ومن ثم ال تسهم بالكثير في الحد من االستغالل
الشامل للمحيطات .أما فيما يخص أعالي البحار ،فإن المساحة
المحظور فيها االستغالل التجاري تبلغ  %0.5فقط( .تم ّثل
أكبر منطقة محمية بحرية على مستوى العالم  -التي تقع
في بحر روس قبالة القارة القطبية الجنوبية ،وأنشأها مجلس
إقليمي يضم  25دولة  -الجزء أ
الكبر من هذه المساحة) .وتقول
الدارة البيئية بكلية
إليزابيث دي سانتو ،وهي أخصائية في إ
فرانكلين ومارشال في النكستر بوالية بنسلفانيا" :وكما هو الحال
عاد ًة في المناطق أ
القرب إلى الشاطئ ،ثمة خطر كبير يتم ّثل

في أن المناطق المحمية البحرية في أعالي البحار ستقع في
بت بعد في كيفية
مناطق ذات أهمية تجارية منخفضة" .ولم يُ ّ
االستفادة من المشورة العلمية بشأن المناطق المحمية البحرية
في معاهدة أ
المم المتحدة.
الرقابة والتنفيذ
بمجرد أن يتم االتفاق على المناطق المحمية من المحيطات،
من أ
الهمية بمكان جمع بيانات أساسية في هذا الشأن .وقد
قدم مشروع نُفِّذ في الفترة ما بين عامي  ،2000و - 2010تحت
ّ
كثيرا من المعلومات التي يعرفها
البحرية"
الحياة
"تعداد
اسم
ً
الباحثون عن الحياة في أعالي البحار ،لكن المحيطات أصبحت
أكثر دف ًئا وحمضية ،وزاد الصيد فيها بكثافة أكبر منذ ذلك الحين.
حافزا لبدء
وهذه الحاجة إلى بيانات جديدة ،يمكن أن تكون ً
مرحلة جديدة من االستكشافات.
يمكن رصد انتهاكات المناطق المحمية البحرية بفضل
تكنولوجيا أ
القمار الصناعيةً .
فمثل ،تتيح «منصة رصد الصيد
أ
العالمي»  -وهي مبادرة للمراقبة باستخدام القمار الصناعية،
الربحيتين «سكاي
أطلقتها في عام  2014المؤسستان غير
ّ
تروث» ،و«أوشيانا» ،بالتعاون مع شركة جوجل  -ألي شخص
يمتلك وسيلة اتصال السلكية (واي فاي) تعقُّب الصيادين في
الزمن الحقيقي .وتشير هذه البيانات إلى أن الصيد التجاري
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

 .4ﻣﻘﻬﻰ أﺳﻤﺎك
اﻟﻘﺮش اﻷﺑﻴﺾ

 -5التعدين في قاع البحار :تنتشر في قاع البحر وأسفله تريليونات من
العقَيدات ،وهي رواسب شبيهة بالصخور ،في حجم ثمرة البطاطس ،وتتسم بأنها
ُ
أيضا أنوا ًعا نادرة من الكائنات
لكن
الثمينة.
المعادن
من
بالعديد
غنية
تضم المنطقة ً
ّ
البحرية ،منها أحد أنواع أ
الخطبوط الشبح ،الذي اك ُت ِشف في عام  .2016وقد أصدرت
السلطة الدولية لقاع البحار َ 16عق ًْدا الستكشاف المنطقة؛ بح ًثا عن المعادن .ويقول
العلماء إنه ينبغي أن يُحظَر التعدين في مساحة ال تقل عن ثُلث هذه المنطقة ،مع
أ
سمح فيها بالتعدين.
وضع ضوابط في الماكن التي يُ َ
ﺷﻤﺎل
اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

ُجبر المياه
 -6القبة الديناميكية :تدفع الرياح القوية التيارات البحرية التي ت ِ
الباردة الغنية بالمغذيات على التدفق من أ
العماق إلى ما تحت السطح مباشرة .وتأتي
إلى هذه المنطقة أنواع خالبة من كائنات المحيطات ،منها أسماك الماهي ماهي،
الحيتانيات ،والسالحف البحرية المهددة باالنقراض.
الحبار ،و
ّ
والخرمان ،والقرش ،و ّ
موسميا في أعالي البحار،
إال
َنشأ
ت
وال
وضعها،
ر
ُغي
ت
ارية"
غير أن هذه "القبة الحر
ًّ
ِّ
ولذا ،تصعب حمايتها.

 .3ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺟﺒﺎل إﻣﺒﺮور اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

.1ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﻨﻐﺎل
 .5ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻼرﻳﻮن
ﻛﻠﻴﺒﺮﺗﻮن

ُعرف
« -7الغابة المطيرة» البحرية :ت َُعد منطقة سارجاسو إحدى  37منطقة ت َ
أحيائيا" في أعالي البحار .وت ُِّبين هذه التسمية
بيئيا أو
ًّ
باسم "المناطق البحرية المهمة ًّ
 التي وضعتها منظمة أالمم المتحدة  -مدى أهمية هذه المناطق لعمل المحيطات
بصورة سليمة ،لكنها ال توفِّر الحماية لها.
 -8الحقل المائي الحراري :يمكن لنظام "المدينة المفقودة" ،الذي اك ُت ِشف
في عام  2000أن يقدم أدلة على بشائر الحياة على أ
الرض .ويمتد هذا النظام البيئي
الحمضي الساخن ،الذي يقع على عمق  800متر ،لما يقرب من  400متر على طول قمة
جبل تحت الماء ،يعرف باسم "نَجد أطالنتس" .وقد اقترحت منظمة أ
المم المتحدة
ُ َ
كيلومترا.
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إنشاء منطقة عازلة بمساحة 20
ً

ﺟﻨﻮب
اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

 .2ﺷﺮق أﻧﺘﺎرﻛﺘﻴﻜﺎ

DAVE FLEETHAM/GETTY

يغطي أكثر من نصف مساحة المحيط ،ويمتد على مساحة
قدر بأربعة أمثال المساحة المزروعة على سطح اليابسة.2
تُ َّ
على أن مالحقة االنتهاكات التنظيمية مسألة سياسية،
وتخضع إلرادة كل دولة على حدة .وقد وجد تحليل
لمئات المناطق المحمية البحرية الساحلية أن عدد العاملين
والميزانيات هما أقوى عاملَين يتنبآن بما إذا كانت منطقة بحرية
محمية بعينها سيكون لها تأثير في المحافظة على البيئة ،أم ال.3
وتوصل الباحثون إلى أن آ
الثار البيئية للمناطق المحمية البحرية،
ّ
كافيا من الموظفين لرصد النشاط داخل المحمية
التي تضم عد ًدا ً
تقريبا آثار المحميات البحرية
ومراقبته تفوق بنسبة ثالث مرات ً
كاف.
التي ال تتوفر لديها هذه القدرة بشكل ٍ
التقييمات البيئية
يتعين أن تخضع أ
النشطة التجارية الجديدة على اليابسة،
أ
وفي المياه الساحلية  -على حد سواء  -لتقييم الثر البيئي؛
أي فوائد في مقابل الضرر الذي ِمن المحتمل
من أجل تقدير ّ
أن يلحق بالحياة البرية المحلية.
وفي أعالي البحار ،ال يخضع لمثل هذا التنظيم سوى
أ
بالش َباك الجرافة
بعض النشطة ،حيث لم تخضع تقنية الصيد ِّ
في قاع البحار  -وهي طريقة للصيد مدمرة للغاية  -لتقييم
أ
الثر البيئي ،إال بد ًءا من عام  .2006وقبل ذلك ،دمرت هذه
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

«تبلغ المساحة المحظور فيها
ممارسة االستغالل التجاري
 %0,5فقط من أعالي البحار».
الطريقة المرجان في أعماق البحار .وحتى في الوقت الحاضر،
فإن مصائد أ
العماق المتوسطة ،ومزارع أ
السماك في أ
السماك
في المياه المفتوحة ،وعمليات إطالق الصواريخ (التي تتخلص
من نفاياتها في البحر) ليست مرغَمة على وضع الضرر البيئي
المحتمل في االعتبار .ولذا ،يرغب العلماء في أن يروا أ
النشطة
التجارية الجديدة في أعالي البحار تخضع لتنظيمات صارمة.
ومن المحتمل أن يؤدي التعدين في أعماق البحار  -على وجه
الخصوص  -إلى إشعال الجدل في محادثات أ
المم المتحدة.
اعتمدت السلطة الدولية لقاع البحار ،التي أُنشئت بموجب
اتفاقية أ
المم المتحدة لقانون البحار 29 ،ترخيص استكشاف
لشركات معينة ،مثل «لوكهيد-مارتن»؛ إلجراء عمليات مسح ،التي
يكون معظمها على طول الحيود الواقعة في المحيطات ،وعند
حاليا لوائح تنظيمية
المنافس
َ
الحرارية المائية .وتضع السلطة ًّ
لتقييمات أ
الثر البيئي ،التي يتعين على شركات التعدين إجراؤها.

الفعالة :أُ ِنشئ هذا المالذ  -الذي يُ َعد أول منطقة محمية بحرية
 -9المحمية غير ّ
الحيتانيات،
اع
و
أن
من
العديد
لحماية
1999
عام
في
طالق
في أعالي البحار على إال
ّ
لكن هذا المالذ يفتقر إلى إالدارة ،ولم يحقق سوى قدر
المنطقة،
التي تزور مياه هذه
ّ
ضئيل من التأثير .وفي حال توسيع هذه المحمية ،وتشغيلها بشكل صحيح ،من الممكن
أن توفر مالذًا ألسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء ،والقروش ،وسمك «أبو سيف».
-10النفط والغاز :تضم هذه السلسلة الجبلية  -التي يبلغ ارتفاعها  1,800كيلومتر
 براكين نشطةَ ،ومنافس مائية حرارية ،ومخلوقات فريدة من نوعها ،مثل الروبيان عديمأ
العين ( ،)Rimicaris exoculataيمكن أن تتأثر بحركة الشحن البحري ،وعمليات التنقيب
عن النفط والغاز ،مع ارتفاع درجة حرارة المنطقة .القطبية الشمالية.

تقول سيندي فان دوفر  -عا ِلمة أحياء أعماق البحار بجامعة
ديوك في دورهام بوالية كارولينا الشمالية  -إن العلماء يساورهم
القلق من ك َْون هذه اللوائح التنظيمية غير صارمة بما فيه الكفاية.
حسم بعد فيما إذا كان بإمكان
وتتم ّثل إحدى المسائل التي لم تُ َ
المنافس الحرارية المائية
مواقع
الشركات ممارسة التعدين في
َ
النشطة التي تؤوي مجتمعات أحيائية كبيرة ومتنوعة ،أم ال.
المنافس الحرارية
وتقول فان دوفر" :نحن نرى وجوب حماية َ
المائية النشطة" .وال يعرف العلماء بعد ما إذا كان يمكن لهذه
المجتمعات التعافي من آثار التعدين ،أم ال .ويقول في هذا
الصدد بول سنيلجروف ،وهو عا ِلم أحياء أعماق البحار بجامعة
ميموريال في سانت جونز بكندا" :ما علمناه من تأثير طريقة
بالشباك الجرافة في قاع البحار هو أن مدة التعافي،
الصيد ِّ
وخاصة بالنسبة إلى الموائل المعقدة ،مثل المرجان في المياه
تقبل فكرة
العميقة ،قد تستغرق مئات السنين .أعتقد أنه علينا ُّ
العلْم لن يكون العامل الحاسم الوحيد ،لكننا نأمل بالتأكيد
أن ِ
أن يكون أحد االعتبارات الرئيسة"■ .

أوليف هيفرنان كاتبة علمية تقيم ف ي� دبلن.
1. Edgar, G. J. et al. Nature 506, 216–220 (2014).
2. Kroodsma, D. A. et al. Science 359, 904–908 (2018).
3. Gill, D. A. et al. Nature 543, 665–669 (2017).
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اسمحوا
للجراثيم
بالدخول
ُت َّ
نظف ً
عادة فئران التجارب نظافة فائقة ،إال
أن بعض علماء المناعة يعتقدون أن بعض
االتساخ قد يجعلها أكثر نفعً ا ِ
للع ْلم.
كاساندرا ويليارد

في أحد أيام فبراير الدافئة ،على غير العادة ،قاد مارك بيرسون سيارته لمدة عشرين
دقيقة؛ كي يصل إلى أحد متاجر الحيوانات أ
الليفة الكبيرة في مدينة مينيابولس.
يذهب بيرسون  -الباحث في مختبر لعلم المناعة بجامعة مينيسوتا  -إلى ذلك المتجر
بعضا من الفئران .ولذا ،فإن أغلب العاملين في المتجر يعرفونه .وفي
كثيرا؛ ليشتري ً
ً
ذلك اليوم ،طلب بيرسون عشرة فئران ،فأخرجهم أحد الموظفين من داخل صندوق
أ
حجما ،ألنها تكون عاد ًة أصغر س ًّنا ،لكنه لم
زجاجي .طلب بيرسون الفئران الصغر ً
أ
كثيرا في اختياره؛ إذ إن الفئران كلها تحمل  -على الرجح  -ما يريده؛ أال
يكن دقيقًا ً
وهو "الجراثيم".
إحكاما من
توشك هذه الفئران على دخول أحد أكثر مختبرات الواليات المتحدة
ً
الساس لدراسة مسببات أ
حيث الرقابة ،وهو منشأة مخصصة في أ
المراض الخطيرة،
ِّ
أ
مثل السل ،وفيروس الشيكونجونيا .وال تحمل هذه القوارض  -على الرجح  -عدوى
خطيرا لمئات الفئران
تهديدا
خطيرة للإ نسان ،لكنها تحتوي بالتأكيد على أمراض تُشكّل
ً
ً
البحثية أ
الخرى في المبنى.
أ
ستحصل فئران متجر الحيوانات الليفة على زمالء جدد؛ فسيشارك كل فأر مجموعة
متقاسما معها الطعام والماء والفراش،
من فئران التجارب السوداء
الالمعة حياتها ،آ ً
والهم من ذلك ،مسببات أ
أ
الن ،كانت تُحفَظ فئران التجارب في
المراض .وحتى
أ
بيئة فائقة النظافة ،وخالية من معظم المراض ،ولذا ،فإن بعض فئران بيرسون
وستطور البقية أجهزة مناعية أقوى ،أشبه بأجهزة الفئران البرية،
سيمرض ويموت،
ِّ
أيضا.
وربما البشر ً
إن ما يفعله بيرسون يخالف القواعد .فقد عمل العلماء أ
عاما على
50
من
كثر
ل
ّ
ً
حاليا ،تُعقَّم أقفاص
جعل فئران التجارب أكثر نظافة .وفي معظم المختبرات ً
الحيوانات ،وزجاجات المياه ،والمواد الغذائية الخاصة بها .ويقول ديفيد ماسوبست،
وهو عا ِلم مناعة في جامعة مينيسوتا ويرأس المختبر الذي يعمل فيه بيرسون" :إننا
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الصابة بأنواع العدوى الطبيعية" .وقد
نبذل مجهودات هائلة حقًّا؛ لتجنيب الفئران إ
الثار المربكة لمسببات أ
جنت هذه الجهود ثمارها؛ فمن خالل التحكم في آ
المراض،
ُ ِ
أصبحت تجارب الفئران أقل عرضة للتفاوت.
حاليا إلى أن هذه النظافة لها ثمن؛ فهي تترك
تشير مجموعة كبيرة من الدراسات ًّ
أجهزة المناعة لدى القوارض ناقصة النمو .ففي ظل السعي للوصول إلى فئران
نموذجا أقل تشاب ًها مع
نموذجية خالية من العيوب ،جعل العلماء هذه المخلوقات
ً
يعج بالميكروبات .ويمكن أن تكون
أجهزة المناعة البشرية ،التي
تتطور في عالَم ّ
ّ
لذلك تداعيات خطيرة على الباحثين الذين يعملون على نقل العالجات واللقاحات من
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ILLUSTRATION BY GOSIA HERBA

المختبر إلى العيادات .وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن حتى آ
الن تحديد أوجه
المعتمد على النظافة الفائقة لنماذج الفئران المعيارية ،فإن
بعينها لفشل هذا النهج
ِ
تأثيرا ما .وال يخفى على أحد
لها
يكون
أن
بد
ال
االصطناعية
البيئة
ماسوبست يعتقد أن
ً
النسان في غاية السوء .فوفقًا
أن معدل النجاح في نقل العالجات من الحيوان إلى إ
أ
أ
1
الكلينيكية تفشل.
ُوحظ أن  %90من الدوية التي تدخل التجارب إ
لحد التقديرات  ،ل ِ
حصلت أحيانًا على معلومات
ويقول ماسوبست" :ال بد أن يصيبك الذهول ،إذا ما
َ
ُمضلّلة ،لمجرد وجودك في بيئة نظيفة".
يطور ماسوبست وباحثون آخرون نماذج أقل نظافة ،تعكس  -على نحو أفضل
لهذا ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 كيفيةتطور جهاز المناعة في العالَم الطبيعي .فقد أعطت ِف َرق من الباحثين فئرانها
أنواعا من ّالعدوى  ،3،2والبعض آ
5،4
لكن إيواء
.
طبيعية
أكثر
بميكروبيوم
حقنها
خر
ال
ً
ّ
الفئران أ
اتساخا قد يكون محفوفًا بالمخاطر .يقول آرون إريكسون  -الباحث في
الكثر
ً
الميكروبيوم بجامعة ميزوري في مدينة كولومبيا  -إن فئران متاجر الحيوانات أ
الليفة
تحمل الكثير من أنواع العدوى ،وكأنها جاءت من "دار أيتام بإحدى روايات تشارلز
ديكنز" .ويهتم القائمون على رعاية حيوانات التجارب أ
بالمن البيولوجي
اهتماما جديًّا،
ً
وتعد الفئران أحد الموارد القيمة في أ
البحاث .ويضيف إريكسون ً
قائل" :بالتأكيد ،ال
َُ
ّ
أحد يرغب في أن يتفشى مرض ما".
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«هل تكمن
المشكلة
في الفئران
عمومً ا؟ أم
أنها  -في
حقيقة األمر
 مشكلةّ
تخص فئران
التجارب
فقط؟»
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بدأت مشكلة النظافة تشغل بال ماسوبست منذ أكثر من عقد من
الزمان .فقد أذهله مدى االختالف بين تكوين جهاز المناعة لدى
فئران التجارب ،ومثيله لدى البشر .في ذلك الوقت ،كان الكثير من
الباحثين يعزون هذه االختالفات إلى أسباب وراثية ،إال أن ماسوبست
اشتبه في أن يرجع أحد أسباب اختالف فئران التجارب إلى المكان
عموما؟
الذي تعيش فيه.
وتساءل" :هل تكمن المشكلة في الفئران ً
أم أنها  -في حقيقة أ
المر  -مشكلة تخص فئران التجارب فقط؟"
وللإجابة على هذا السؤال ،بدأ ماسوبست في مقارنة أجهزة
المناعة لدى فئران التجارب ،ومثيالتها لدى فئران كان قد اصطادها
من الحظائر ،أو اشتراها من متاجر الحيوانات أ
الليفة؛ فوجد أن
فئران التجارب كان لديها عدد أقل بكثير من الخاليا الذاكرة التائية
المضادة للسرطان والعدوى في دمها ،وهي خاليا مناعية كانت
قد تعرضت من قبل لمسببات أمراض .وكانت هذه الفئران تفتقر
النسجة أ
أيضا  -على نحو شبه كامل  -للخاليا التائية في أ
الخرى
ً
في الجسم .أما البشر ،والفئران البرية ،وفئران متاجر الحيوانات
أ
الليفة ،فتفيض أجسامها بالخاليا الذاكرة التائية الموجودة في
أ
النسجة .وبوجه عام ،بدت أجهزة المناعة لدى فئران التجارب
أقل خبرة ،شأنها شأن جهاز مناعة طفل رضيع ،بالمقارنة بنظيره
لدى شخص بالغ.
اشتبه ماسوبست في أن يكون للعدوى السابقة دور مهم في
قادرا على
هذه المسألة .وإذا
كان ظنه في محله ،فربما يكون ً
إحداث تغييرات في أ
الجهزة المناعية لفئران التجارب ،من خالل
تعريضها لمسببات للعدوى .فإذا كانت مشكلة فئران التجارب هي
اتساخا؟
النظافة الفائقة ،فهل يمكن أن يجعلها أكثر
ً
فأرا من فئران
يضع
فيها
ابتكر ماسوبست تجربة تبدو بسيطة،
ً
متاجر الحيوانات أ
الليفة داخل قفص مع العديد من فئران
التجارب ،فتلتقط فئران التجارب ما يحمله فأر المتجر  -أيًّا كان،
ً
عث الفراء ،والديدان الدبوسية،
وصول إلى التهاب الكبد
بد ًءا من ّ
الوبائي الذي يصيب الفئران  -لعلها تصبح شبيهة بفأر المتجر
من الناحية المناعية .وهذا النهج المتم ّثل في التسكين المشترك
داخليا،
للفئران يسمح للباحثين بأن "يأخذوا السالالت المستولدة
ًّ
جيدا من الفئران التي تخضع لعناية فائقة ،ويجعلوها
والمحددة ً
تتعرض لظروف أقرب إلى الظروف المناعية الطبيعية التي يمر
النسان" ،حسبما يقول ستيفن جيمسون ،عا ِلم المناعة في
بها إ
جامعة مينيسوتا ،الذي يتعاون مع ماسوبست.
ولكن كانت هناك عقبة رئيسة واحدة؛ أال وهي أنه لم يكن لدى
الباحثين مكان ليحتفظوا فيه بالقوارض الحاملة للجراثيم .يقول
ماسوبست" :بالطبع ،لما تكن لدي رغبة في تلويث مستعمرات
الفئران الخاصة بزمالئي" .ويضيف ً
قائل إنه عندما ناقش التجربة
ألول مرة مع الموظفين المسؤولين عن الموارد الحيوانية" ،تسببت
لكن من حسن الحظ أن الجامعة
في خفقان قلوبهم بال شك"ْ ،
كانت تعتزم آنذاك بناء مختبر ُمحكَم االحتواء في المبنى الذي
وص ِّمم هذا المختبر إلجراء أبحاث في
يعمل فيه ماسبوستُ .
المستوى الثالث من السالمة البيولوجية ،ما َع ِن َي أنه كان سيحتوي
 على نحو ِآمن  -على مسببات أمراض قد تصيب البشر ،لكنه كانسيحول أيضا دون انتقال مسببات أ
المراض الموجودة لدى الفئران
ً
إلى فئران أخرى .وفي عام  ،2013تمكّن ماسوبست وزمالؤه من
الحصول على غرفة في ذلك المختبر .ويعلّق على ذلك ً
قائل:
"كنت محظوظًا ،وكان المكان غير مستغَ ل ،وكان القائمون عليه
متقب ِلين الفكرة" .واليوم ،تضم
بحاجة إلى إيرادات ،ما جعلهم ّ
هذه الغرفة  500فأر في أقفاص بالستيكية ،يحتوي ٌّكل منها على
مجموعة قليلة من فئران التجارب النظيفة ،وفأر واحد في حالة
رثة ،قادم من متجر الحيوانات أ
الليفة.
ِ
أ
بعد شهر من العيش بجوار فأر متجر الحيوانات الليفة،
اكتسبت فئران التجارب حديثة التلوث الكثير من الخصائص
المناعية الموجودة لدى الفئران البرية ،أو فئران متاجر الحيوانات
أ
2
تمايزا لديها ،مقارنةً
الليفة  ،فصارت الخاليا الذاكرة التائية أكثر ً

بفئران التجارب العادية ،كما نشأت لديها خاليا ذاكرة تائية داخل
أ
مشابهة من الناحية
النسجة .وبدت فئران التجارب القياسية
ِ
أ
المناعية للطفال حديثي الوالدة من حيث جيناتها النشطة نو ًعا ما،
لكن أنماط النشاط الجيني لفئران متجر الحيوانات أ
الليفة ورفاقها
في التسكين من فئران التجارب كانت أقرب إلى أنماط النشاط
الجيني لدى البشر البالغين .كذلك أظهرت الفئران غير النظيفة
عرضها الباحثون
مقاومةً أكبر بكثير من الفئران النظيفة ،عندما ّ
لعدوى بكتيريا الليستيريا المستوحدة Listeria monocytogenes؛
التعرض للعدوى ،انخفض عدد البكتيريا
فبعد ثالثة أيام من
ّ
التي حملتها هذه الفئران بمقدار يزيد على أربع مراتب أُسية ،ما
يُ َعد استجابة مماثلة الستجابة فئران التجارب التي سبق تطعيمها
ضد هذه البكتيريا.
بعد وقت قصير من بدء ماسوبست العمل في مختبر المستوى
الثالث من السالمة البيولوجية ،باشر هربرت فيرجن ،وهو عا ِلم
مناعة في جامعة واشنطن في سانت لويس بوالية ميزوري ،وزمالؤه
َ
العمل بشكل مستقل على مشروع مماثل لفهم أجهزة المناعة لدى
لكن ً
بدل من استخدام فئران متاجر الحيوانات
التجارب،
ان
فئر
ْ
أ
الليفة لنقل العدوى ،قرر فيرجن وزمالؤه نقل العدوى بأنفسهم،
تحكما أكبر من أسلوب التسكين المختلط للفئران.
وهو أسلوب وفَّر ً
وتقول تيفاني ريس ،التي كانت باحثة في مختبر فيرجن في ذلك
الوقت ،وتعمل آ
الن أخصائية مناعة فيروسية بالمركز الطبي
تلقيت
الجنوبي الغربي ،التابع لجامعة تكساس في داالس" :لكوني
ُ
أيضا ألكون أخصائية فيروسات ،فإنني أهتم بمعرفة ماهية
تدريبا ً
ً
مسبب المرض".
اختار فيرجن وزمالؤه أربعة مسببات أ
للمراض :نوعان من
سمى
الفيروسات الهربسية،
وفيروس إنفلونزا ،ودودة معوية تُ َّ
الدودة الطفيلية التي تصيب أ
المعاء الدقيقة للفئران بشكل مزمن.
أ
غالبا
وكانت جميع مسببات المراض مما ِثلة لتلك التي تصيب ً
أ
الطفال في الدول النامية .وأعطى الباحثون الفئران كل عدوى
على حدة ،وكانوا يتركون فرصة لكل فأر ليتعافى ،قبل أن يصيبوه
النسان
كثيرا الطريقة التي يُصاب بها إ
بعدوى جديدة ،فيما يشبه ً
بالعدوى ،ثم يتعافى ،ثم يُصاب بعدوى جديدة .وتلقت مجموعة
أخرى من الفئران تطعيمات وهمية بمحلول ملحي .وكان التحدي
أ
ستخدم
المناعي الخير هو التطعيم ضد الحمى الصفراء ،الذي يَ ِ
ً
حيا  -لكنه ضعيف  -من الفيروس.
شكل ًّ
أيضا
وكما حدث مع فريق ماسوبست ،الحظ هؤالء الباحثون ً
تغييرات مهمة في الفئران التي تمت إصابتها بالعدوى بشكل
متوال  ،3فاختلفت الفئران في أنماط التعبير الجيني واستجابتها
للتطعيم .في البداية ،كان لدى المجموعتين االستجابات نفسها
أ
لكن بعد شهر واحد ،كان لدى الفئران المصابة
للجسام المضادةْ ،
أ
بالعدوى المترافقة مستويات أقل من الجسام المضادة .ومن غير
الواضح ما إذا كان هذا االختالف قد أثَّر على مدى نجاح اللقاح،
أ
حسم بعد حول ما إذا
أم ال .يقول فيرجنِ :
"أعتقد أن المر لم يُ َ
الجراء منفعة محددة" .ومع ذلك ،فإنه يأمل أن تؤدي
كانت لهذا إ
فئران التجارب أ
الكثر تلوثًا إلى فهم يغلب عليه المزيد من الطابع
آ
اللي عن جهاز المناعة.
نداء البرية

تجنب باحثون آخرون متاجر الحيوانات أ
الليفة في بحثهم عن فئران
ملوثة ،فقد قاد ستيفان روسارت  -وهو عا ِلم مناعة في المعهد الوطني
أ
المريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في بيثيسدا بوالية
ميريالند  -سيارته لمئات الكيلومترات؛ لزيارة حظائر الخيول في جميع
أنحاء الوالية ومقاطعة كولومبيا؛ لجمع الفئران البرية.
كان روسارت قد انضم إلى مختبر عا ِلمة المناعة باربرا ريهرمان في
المعهد الوطني أ
المريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى
في عام  ،2013وبدأ االثنان في دراسة كافة المؤلَّفات التي تتناول
الميكروبيوم ،وهو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش على
حجما ،وداخله .أظهرت الدراسات أن الميكروبيوم
كائن حي أكبر ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

له تأثير كبير على الجهاز المناعي ،إال أن معظم أ
الوراق
مبنيا على مقارنة نوعين
البحثية التي توصال إليها كان ًّ
كتس ًبا من
م
ا
ميكروبيوم
من فئران التجارب :بعضها يحمل
ً ُ َ
المختبر ،والبعض آ
الخر ال يحمل أي ميكروبيوم على
الطالق .ويتساءل روسارت عما يمكن أن يحدث ،إذا
إ
إن ذلك سيحافظ على
ا؟
ي
بر
ميكروبيوم
مختبر
فأر
أعطى
ًّ ّ
الخصائص الجينية أ
الصلية للفأر ،لكنه سيجعل وظائف
أعضائه أكثر تشاب ًها مع الفئران البرية.
كانت لروسارت شروط محددة ،يجب توفرها في الفأر
البري المتبرع بالميكروبيوم؛ وهي :أن يكون بالغً ا،
ويشبه جينيا فأر التجارب ،وخاليا من مسببات أ
المراض؛
ً
كي ال يعر ًّض الفئران أ
الخرى في معاهد الصحة الوطنية
ِّ
أ
المريكية لخطر العدوى .وتقول ريهرمان" :حاولت إقناع
أ
روسارت بأن هذه الفكرة البحثية سيئة للغاية ،لنها
جدا" ،إال أنه لم يمكن إثناءه عن الفكرة.
صعبة التنفيذ ًّ
وعليه ،كان روسارت يقود سيارته كل صباح بين  3و10
حظائر ،ويفرغ أكثر من  100مصيدة فئران ،ثم يعود إلى
معاهد الصحة الوطنية ً
حامل الفئران البرية .بعد ذلك،
كان يُ َش ِّرحها ،ويحفظ نسيجها ،وبرازها .وفي المساء ،كان
يكرر الرحلة لجمع المزيد من الفئران ،وتزويد مصائد
فئران جديدة بطعوم من زبدة الفول السوداني .كان
صباحا ،وينتهي في منتصف
يومه يبدأ في الساعة 4:30
ً
تقريبا .واتبع هذا الروتين على مدار سبعة أيام
الليل أ ً
السبوع لمدة شهرين .ويقول" :عندما تفعل ذلك
في
ً
لكن بعد فترة من
ا،
ممتع
يكون
،
مثل
واحد
أسبوع
لمدة
ً
ْ
الزمن ،يصبح أ
المر شاقًّا للغاية".
في النهاية ،اصطاد روسارت أكثر من  800فأر ،واختار
مع زمالئه ثالثة فئران ،تتوفر فيها الجوانب الوراثية
المناسبة ،وال تحمل أي أثر لمسببات أمراض .ونقل
الفريق بعد ذلك الميكروبات من براز هذه الفئران إلى
فئران حبلى خالية من الجراثيم .وعندما وضعت هذه
الفئران صغارها ،نقلت هذا الميكروبيوم إليها .قارن
بعد ذلك الفريق بين هذه المجموعة من الفئران ،وأخرى
ميكروبيوما من
خالية من الجراثيم ،كانت قد اكتسبت
ً
المعقَّمة.
بيئة المختبر ُ
َحق ََن الباحثون ،بعد ذلك ،الفئران بفيروس
معد ل للفئران؛ فنجا  %92من الفئران
إنفلونزا
ِّ
الحاملة للميكروبيوم البري ،في مقابل  %17فقط من
الفئران التي تحمل ميكروبيوم المختبر المعياري .4
أيضا لدى الفئران التي تحمل الميكروبيوم
وظهر ً
عرضها الباحثون لمواد
عندما
حدة،
أقل
مرض
البري
َّ
كيميائية مسببة لسرطان القولون .وتقول ريهرمان:
جعلت
"إن الفرضية المثيرة لالهتمام هنا هي أنك إذا
َ
فأر تجارب ما أكثر شب ًها بفأر حقيقي في العالم
الطبيعي؛ فإنه سيصبح
نموذجا أفضل للبشر الذين
ً
أيضا في العالم الطبيعي".
يعيشون ً
ولكن الزيادة في الخصائص البرية ال تؤدي
هذا،
ّ
بالضرورة إلى تعزيز القدرة على مكافحة العدوى .ففي
شهر مارس الماضي ،أوضحت آندريا جراهام ،عا ِلمة
البيئة التطورية بجامعة برينستون في نيوجيرسي،
وزمالؤها أن السماح لفئران التجارب باكتساب
الخصائص البرية مجد ًدا يجعلها أكثر عرضة للإصابة
بعدوى الديدان  ،5فقد أعطت جراهام فئران التجارب
حيزات ُم َس َّيجة
بحرية في
بمختبرها فرصة
التجول ُ
ّ
ثمانية ّ
أطلقت ِّالدفعة أ
في الخالء .وعندما
الولى ،بدأت الفئران
جحورا،
على الفور في استكشاف المكان ،وحفرت
ً
وتذوقت طعام جديد .وتقول جراهام" :كانت السعادة
غامرة ،وأمضت الفئران بضع ليال دون نوم" .وأثّرت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كبيرا
تأثيرا ً
الميكروبات التي تعرضت لها هذه الفئران ً
على قدرتها على السيطرة على بعض أنواع الطفيليات.
وكانت الفئران في معمل جراهام تقاوم عادة العدوى
قدرا
الطفيلية بسرعةْ ،
لكن في الخالء" ،حملت الفئران ً
كبيرا من الديدان خالل أسبوعين فقط" ،حسب قول
ً
جراهام .وال يزال الباحثون يحاولون معرفة السبب وراء
ذلك ،ما قد يساعد في الكشف عن آلية عمل جهاز
المناعة في بيئة أكثر طبيعية .يقول روسارت إن الجهاز
المناعي ربما يعطي أ
الولوية لمكافحة الميكروبات
القاتلة  -الفيروسات والبكتيريا  -على أنواع العدوى
أ
القل خطورة ،مثل الديدان .ويضيف" :ال يمكن أن تكون
االستجابة المناعية مثالية ضد كل شيء".
الملوثة الكثير من الحماس .يقول
أثارت فكرة النماذج ّ
ألكساندر ماو ،وهو رئيس منتجات وخدمات الميكروبيوم
ومورد حيوانات
في شركة «تاكونيك بايوساينسز»ُ ،
ومربِّي ِّ
المختبرات ،ويقيم في رينسيالر بنيويورك" :تُ َعد هذه
نواح عديدة" ،حيث ستسمح
الدراسات عالمات بارزة من ٍ
الملوثة للباحثين "بالنظر في آليات مختلفة
هذه الفئران ّ
للمناعة الوقائية ،ال يمكن إيجادها في نموذج فأر
التجارب العادي" ،حسب قول ماو.

الملوثة تم ّثل الحالة البشرية بصورة أفضل من فئران
ّ
التجارب القياسية ،وتقدم أساسا أفضل الختبار أ
الدوية،
ِّ
ً
أم ال .والتجربة المثالية هي التي تتضمن تناول عالج
ال كلينيكية ،وإعادة اختباره في
ما فشل في التجارب إ
النماذج الجديدة؛ لمعرفة ما إذا كانت النتائج تتطابق
مع ما حدث في البشر ،أم ال.
هذا بالضبط ما يقوم به فريق ماسوبست ،الذي
يعمل مع شركتي أدوية .إحدى هاتين الشركتين لديها
عالج ،فشل في الدراسات التي أُجريت على البشر،
الملوثة
وترغب في معرفة ما إذا كان بإمكان الفئران
ّ
التنبؤ بهذا الفشل ،أم ال .أما الشركة أ
الخرى ،فطلبت
محتمل،
من ماسوبست أن يستخدم فئرانه الختبار عالج أ َ
الولية
ثبتت فاعليته مع الفئران النظيفة .وتشير البيانات
الملوثة.
إلى أن العالج لم يكن له تأثير كبير على الفئران ّ
الملوثة تظهر في أبحاث
بدأت مستعمرات الفئران
ّ
أخرى؛ فقد حصل دانييل كامبل ،أخصائي المناعة في
معهد بينارويا أ
للبحاث في سياتل بواشنطن ،على منحة
أ
من معاهد الصحة الوطنية المريكية في ديسمبر الماضي؛
إلنشاء مجموعته الخاصة من هذه الفئران .يرغب كامبل
طوروها من أجل المناعة
وزمالؤه في اختبار العالجات التي ّ

«أعتقد أننا بحاجة إلى العمل بشكل
أكبر مع علماء البيئة والحيوان ،وأن
نلتفت إلى العالم الواقعي».
رضي الجميع
نماذج تُ ِ

ال يعرف الباحثون حتى آ
الن أي نماذج الفئران تتوافق
على أفضل نحو مع أي أسئلة بحث .ففي تجربة
ماسوبست  -على سبيل المثال  -تتعرض كل مجموعة من
فئران التجارب لمجموعة متنوعة من مسببات أ
المراض.
ويعد ذلك سالحا ذا حدين ،حسب قول ماسوبست ،لنأ
َُ
ً
أيضا مختلفون .أما في تجربة فيرجن ،فالفئران
البشر ً
تلقَّت مجموعة محددة من مسببات أ
المراض ،غير أن
تأثير ذلك على جهاز المناعة لم يكن قويًّا للغاية.
تقول إليانور رايلي ،أخصائية المناعة في جامعة
إدنبره بالمملكة المتحدة ،إنه ال يمكن أل ّي ِمن هذه
النماذج أن يقدم صورة طبق أ
الصل لما يحدث في
الطبيعة  .6فالفئران البرية تختلف عن فئران التجارب
نواح عديدة؛ فالنظام الغذائي ،أو النوع ،أو ضوء
من ٍ
دورا
منها
كل
يلعب
أن
يمكن
ارة
ر
الح
درجة
أو
النهار،
ً
في هذا االختالف .وتضيف رايلي" :أعتقد أننا بحاجة إلى
العمل بشكل أكبر مع علماء البيئة والحيوان ،وأن نلتفت
إلى العالم الواقعي .ومن الخطورة َتب ِّني نهج يميل إلى
االختزال والتبسيط نو ًعا ما".
وإن إعادة إنتاج هذه النسخة المبسطة من
بل ّ
ل
ث
تم
المختبر
في
البرية
الطبيعة
كبيرا ،حسب
ا
ئ
عب
ّ
ً
ً
قول فيرجن ،الذي يضيف" :ال أعتقد أن الناس لديهم
فعليا
أي شك في أهمية ذلك ،إال أن إجراء التجارب ًّ
الب ْنية التحتية" .ويتفادى نموذج
يتطلب ً
كبيرا من ِ
قدرا ً
الميكروبيوم البري العديد من مشكالت التعامل مع
مسببات أ
المراض ،لكن اصطياد الفئران البرية  -كما
جيدا  -له صعوباته الخاصة به.
يعرف روسارت ً
وال يزال علينا التأكد بشكل قاطع مما إذا كانت الفئران

الذاتية ،والتي يبدأ فيها جهاز المناعة في مهاجمة أ
النسجة
السليمة .ويبدو أن العالجات لهذه الحاالت تكون فعالة
أ
لكن "الكثير من
في الفئران الخالية من مسببات المراضّ ،
النسان" ،حسب
كبيرا في إ
هذه العالجات لم يشهد ً
نجاحا ً
الملوثة ،التي لديها
ان
ر
الفئ
قول كامبل .ويعتقد كامبل أن
ّ
جهاز مناعة أكثر
تطورا من فئران التجارب القياسية ،قد
ً
نموذجا أكثر واقعية الختبار هذه العالجات .فعلى
تكون
ً
الملوثة للباحثين
ان
ر
الفئ
هذه
تسمح
قد
المثال،
سبيل
ّ
بالكشف بشكل أفضل عن آ
الثار الجانبية غير مرغوب فيها.
ويضيف كامبل ً
قائل" :ما يقلقنا هو السالمة".
يقول كامبل إن تطبيق نموذج تجربة التسكين
ً
سهل  ،لكنه يعتقد أن النتائج
المشترك لم يكن
تجعله يستحق العناء .ولدى الكثير من زمالء
كامبل فرضيات ،يو ُّد ون اختبارها باستخدام الفئران
الملوثة ،بمجرد أن تصبح المستعمرة جاهزة .ويقول
ّ
كبيرا بالموضوع،
"أعتقد أن هناك
كامبل:
ِ
ً
اهتماما ً
وأن الجميع سيرغبون في المشاركة".
حرة ،مقيمة ف ي� ماديسون
كاساندرا ويليارد صحفية ّ
بوالية ويسكونسن.
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تـعـليــقـات
استدامة القصص التي قد تُ ِلهم
علماء البيئة في المستقبل لمواجهة
أزمات كوكبنا ص42 .

علم نفس تجارب نفسية حول
الصراع والتعاون داخل معسكرات
أطفال صيفية ص40 .

تقدم باربرا
ملخصات الكتب ِّ
كايسر ملخصات لخمسة كتب علمية
منتقاة ص43 .

فيزيــاء إعــادة النظــر في
المقــوالت المنســوبة إلــى ألبــرت
أينش ــتاين ص44 .
CLAUDIA DAUT/REUTERS

رجل ينتظر العالج في مستشفى في هافانا ،حيث ثبتت فعالية عقار لعالج قرح القدم القدم السكرية في تجربة إكلينيكية.

ُ
التجارب
متى ستعكس
اإلكلينيكة التن ّوع؟

يكشف تود سي .نيبر ،وهوارد إل .ماكليود في تحليلهما لدراسات العقاقير عن أن معظم
المشاركين ُهم من ِالبيض ،بالرغم من إجراء التجارب في عدة بلدان.
ض
ـا�  ،تضاع ــف
من ــذ أواخ ــر تس ــعينيات الق ــرن الم ـ ي
تقريب ــا ع ــدد البل ــدان المس ــاهمة ببيان ــات التج ــارب
ً
ت
ـي تس ــتخدمها إدارة الغ ــذاء وال ــدواء
إ
ال كلينيكي ــة ال ـ ي
أ
العقاقـــر (انظـــر« :االتجـــاه
العتمـــاد
مريكيـــة
ال
ي
نح ــو العالمي ــة») ،وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ه ــذا التوس ــع
العالم ــي ف ي� مواق ــع الدراس ــة ل ــم تصحب ــه زي ــادة
ق أ
ســـج ي ن
ل�
مماثلـــة ف ي� التنـــوع
العـــر� للشـــخاص ُ
الم ّ
ي
ف ي� التجـــارب .ففـــي عـــام  ،1997كان  %92مـــن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ف
ن ف
و�
ي
البيـــض ،ي
المشـــارك� ي� هـــذه التجـــارب مـــن ِ
عــام  2014وجدنــا أن هــذه النســبة كانــت ال ت ـزال
ـوال .%86
حـ ي
يش ـ يـر ع ــدد ت ز
م�اي ــد م ــن المؤلَّف ــات العلمي ــة إىل
ـــببه ف ي� آثـــار
أن فعاليـــة أي عقـــار،
واحتمـــال تَ َس ُّ
جانبي ــة ،وطبيع ــة تل ــك آ
الث ــار ،يمك ــن أن تختل ــف
الشــخاص ذوي أ
ـن أ
بـ ي ن
الصــول المختلفــة  .1وتَ َحـ َّـدث
ض
الممولـــون والباحثـــون مـــر ًارا وتكـــر ًارا عـــن �ورة
ّ

أكـــر مـــن
تَ َض ُّمـــن التجـــارب إ
ال كلينيكيـــة أعـــدا ًدا ب
المنتمـــن إىل أقليـــات عرقيـــة .ف
ين
ين
و�
المشـــارك�
ي
الواقـــع ،طا لَـــب قانـــون إحيـــاء معاهـــد الصحـــة
أ
عام ــا ب ـ ش
ـإ�اك أع ــداد
الوطني ــة ال أمريكي ــة قب ــل ً 25
ن
أك ـ بـر م ــن الش ــخاص المنتم ـ يـن إىل أقلي ــات عرقي ــة
ف
ال كلينيكيـــة.
ي� التجـــارب إ
ومـــن وجهـــة نظرنـــا ،ينبغـــي عـــى مطـــوري
العقاقـــر االســـتفادة مـــن التوســـع العالمـــي
ي
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استكشاف البيانات

ولمعرفة أي القطاعات السكانية توفر معلومات عن
ت
ال� تستخدمها إدارة الغذاء
سالمة
ي
العقاق� وفعاليتها ي
والدواء أ
ت
ال� أصدرتها
االعتمادات
اجعنا
ر
مريكية،
ال
ي
ف
ف
ف ت
و�
إ
الدارة ي� خمس مراحل ي� أ الف�ة من  1997إىل ف .2014ي
ن
المشارك� ي� التجربة
ال
رق
ع
ّقنا
ث
و
اعتماد،
كل
شخاص
ي
ِ
الكلينيكية ،والبلد الذي أُجريت فيه التجربة( .كانت
إ
جميع هذه التجارب تجارب فعالية محورية ،تُ َعد بوجه
أ
العقاق� وسالمتها) .ولم
جزما لفعالية
ي
عام أك�ث الدلة ً
آ
أ
أ
نركز سوى عىل فئات "البيض" ،و"السود" ،و"السيوي"،
و"غ� ذلك" ،ألن هذه أ
العراق ذ ُِكرت عىل نحو متماثل
ي
ف ي� مختلف البلدان .وكانت البيانات المتعلقة بانتماءات
إثنية معينة ،مثل أ
ن
إسبا� ،أو يغ�
الشخاص من أصل
ي
ن
إسبا� ،متخبطة بسبب عدم اتساق ذكرها ،ومن ثم
ي
ُح ِذفت من التحليل.
كذلك ركّزنا عىل عالجات أمراض القلب ،والرسطان،
واضطرابات الجهاز
العص� المركزي؛ فنسبة %41
بي
ال� صدرت ف� ت
العقاق� ت
الف�ة ما ي ن
ب�
من اعتمادات
ي
ي ي
عامي  ،1997و 2014كانت لهذه المشكالت الصحية
2
وقيمنا اعتمادات إدارة الغذاء
العالمية أالشائعة  .أ ّ
والدواء المريكية ،لن بلدانًا عديدة تحذو حذو هذه
الدارة ف ي� قراراتها التنظيمية الخاصة.
إ
وطوال السنوات الخمس ت
ال� خضعت للتقييم
ي
( ،1997و ،2004و ،2009و ،2012و ،)2014حصل
عقاق� أمراض القلب ،واضطرابات الجهاز
عقارا من ي
ً 81
العص� المركزي ،والرسطان عىل اعتماد إدارة الغذاء
بي
والدواء أ
المريكية (انظر :المعلومات التكميلية) بنا ًء عىل
تجارب إكلينيكية شملت قرابة  150ألف شخص .وقد
أسهم تسعة ش
الكلينيكية
بلدا ببيانات التجارب إ
وع�ون ً
ف� كل عام من أ
العوام الخاضعة للتقييم .وزاد تمثيل
ي
أوروبا ش
ال�قية ،ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ،وأمريكا
الالتينية ،ومنطقة البحر
الكاري� خالل تف�ة الدراسة
بي
(انظر" :االتجاه نحو العالمية") .وقد ص ّنفنا المناطق
وفقًا للمجموعات القليمية أ
للمم المتحدة.
إ
ت
وعىل مدار هذه المراحل الزمنية الخمس ،ظلت ال�كيبة
نسبيا(انظر":االتجاهنحو
العرقيةللتجارب إالكلينيكيةمستقرة ًّ
ين
للمشارك�
العالمية") .وتراوحت النسبة المئوية المتوسطة
فريقي� و أ
أ
مريكي� من أصل أفريقي ف� كل تجربة ما ي ن
ال ي ن
ال ي ن
ب�
ي
آ
ت
 ،%1.8و .%3.5أما المشاركون السيويون ،ف�اوحت نسبتهم
ما ي ن
أي مجموعة يغ� محددة،
ب�  ،%0و .%7وتراوحت
نسبة ّ
آ
أ
أ
ن
أو يغ� موصوفة بالبيض ،أو السود ،أو السيوي ،يب� ،%1.4
و .%3.4ولفهم السياق المحيط ،وفقًا لتعداد السكان ف ي�
الواليات المتحدة ،كان  %72.7من سكان الواليات المتحدة
من البيض ذوي أ
الصول يغ� إالسبانية ف ي� عام  ،1997وبحلول
ِ
ف
عام  2014كانت هذه النسبة  .%62.2وكذلك ي� عام ،2015
كان يعيش قرابة % 75من سكان العالم ف ي� آسيا ،أو أفريقيا.3
وال شك أن تحليلنا يشوبه بعض أوجه القصور ،إذ يختلف
المثال لالنتماءات العرقية و إالثنية من بلد إىل آخر.
المزيج ي
وقد قارنا الخصائص الديموغرافية للتجارب بسكان الواليات
المتحدة ،ألننا استخدمنا بيانات تجارب ّقيمتها إدارة الغذاء
والدواء أ
المريكية.
تغيير المواقع

ين
المشارك�
تنوع
توجد عدة أسباب محتملة لعدم زيادة ّ
ف ي� التجارب مع توسع البلدان المساهمة ببيانات هذه
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اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ إدارة اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء
َﺿﺎﻋﻒ
ً
َ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،1997و2014؛ إذ زادت ﻣﻦ  32إﻟﻰ  .57وﻛﺎن
ً
ﺿﺌﻴﻼ.
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎرب
ّ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ*

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم 2014

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ

* أﻳﺮﻟﻨﺪا ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ
أي ﻣﺮﺿﻰ ﻓﻲ
ﻋﺎم 2014

ﺷﻬﺪت آﺳﻴﺎ أﻛﺒﺮ زﻳﺎدة
ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب
ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.

اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺛﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
 %0.25آﺳﻴﻮﻳﻮن
 %4أﻋﺮاق

 %3ﻣﻦ اﻟﺴﻮد

36,687

 %6آﺳﻴﻮﻳﻮن
 %3ﻣﻦ اﻟﺴﻮد

%92
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ

ﻣﺸﺎرﻛًﺎ

1997

التجارب .ويعود ذلك  -عىل أ
الرجح  -إىل تناقص أعداد
ت
ين
جرى
المشارك� ف ي� التجارب ،أو تناقص أعداد
ال� أتُ َ
التجارب ي
آ
ف
ف
ت
خ�ة.
ال� بدأت تسهم ببياناتها ي� الونة ال ي
ي� هذه الدول ،ي
ت
ال� أجريناها مع
وال توحي أي محادثة من المحادثات
العقاق� بأن هدف زيادة التنوع ي ن
السكا� ف ي� التجارب
مطوري
ي
ّ
ي
تغي� أماكن إجراء التجارب.
اء
ر
و
الدافع
هو
كلينيكية
إال
ي
الكب�ة ف ي� عدد البلدان
الزيادة
أن
نعتقد
ونحن
ي
الكلينيكية (من  32ف ي� عام
المساهمة ببيانات التجارب إ
ين
 1997إىل  57ف� عام  )2014ترجع إىل ي ن
رئيس�.
عامل�
أ ي
تز ف
�ن
العامل الول هو النقص الم�ايد ي� أعداد مواط ي
ين
المؤهل� للتجارب
البلدان ذات االقتصاد المتقدم،
ال كلينيكة .فالبلدان الغنية أك�ث قدرة عىل اعتماد
إ
عالجات جديدة ف ي� الرعاية المعيارية ،مقارنة بالبلدان
ض
المر� ف ي� الواليات
الكث� من
الفق�ة .لذا ،فإن
ي
ي
حاليا الحصول عىل
يمكنهم
الغربية
المتحدة وأوروبا
ًّ
العقاق� خارج إطار التجارب
مجموعة متنوعة من
ي
الكلينيكية .ودفعت ندرة َمن يعانون من حالة معينة،
إ
وال يحصلون عىل أدوية بالفعل — أي ض
المر� "الذين
العقاق� إىل
لم يتلقوا أي عالج من قبل" — مطوري
ي

 %5أﻋﺮاق

33,741

رﻏﻢ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻵﺳﻴﻮﻳﻴﻦ،
ﻓﺈن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ.

%86
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ

ﻣﺸﺎرﻛًﺎ

2014

ين
مشارك� من خارج البالد.
البدء ف ي� استقطاب
ن
الثا�  ،فهو انخفاض التكاليف .ففي
أما العامل ي
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ،عادة ما تُحمل
المستشفيات ومراكز الرعاية أ
العقاق�
الخرى مطوري
ي
ال كلينيكية ،مقارنة
تكاليف أك�ث الستضافة التجارب إ
بالمؤسسات المماثلة ف ي� أوروبا ش
ال�قية ،وآسيا .وكذلك
أ
ف
ين
الموظف� أقل عاد ًة ي� البلدان القل
تكون نفقات
بوت�ة أرسع.
فيها
اسات
ر
الد
استكمال
ثراء ،ويمكن
ي
فعالية العقاقير

يش� العديد من الدراسات إىل اختالف احتمال
ي
آ
وح ّدتها
حدوث الثار الجانبية للعقار ،وطبيعتهاِ ،
ين
ب� القطاعات السكانية  ،1فعىل سبيل المثال ،يقلل
عقار كلوبيدوجريل المضاد للصفيحات من احتمال
إصابة الشخص بنوبة قلبية ،أو سكتة دماغية ،بعد
خضوعه لبعض عمليات القلب .وقد كشفت دراسات
وغ�ها من الدراسات
االرتباط عىل نطاق الجينوم ي
الخرى عن أن أ
أ
متغ�ات وراثية
لديهم
الشخاص الذين
ي
ف
ن
إنزيما منشطًا
ج�  ،CYP2C19الذي يشفّر
معينة ي� ي
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SOURCE: US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

ف
ال كلينيكيـــة لتصميـــم
ي� مواقـــع التجـــارب إ
دراس ــات تم ّث ــل ع ــد ًد ا أك ـ بـر م ــن س ــكان العال ــم.
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للعقار ،قد يحتاجون إىل عالج مختلف أك�ث تكلفة .4
الصول آ
الشخاص ذوي أ
كما أن أ
السيوية أك�ث عرضة
أ
بثالث مرات إلنتاج إنزيمات  CYP2C19ضعيفة الداء،
بالشخاص ذوي أ
مقارنة أ
الصول البيضاء .6،5
وكذلك قبل حوال ش
عاما ،حددت الدراسات
ع�ين
الجينومية وغ�ها يمن الدراسات ً أ
الخرى ،ت
ال� أُجري
ي
ي
معظمها عىل مجموعات سكانية بيضاء ،واسمات جينية
ين
المصاب� بالرسطان النخفاض
تعرض
ي
تش� إىل خطر ُّ
خط� ف� عدد خاليا الدم البيضاء ،بعد معالجتهم بدوا�ئ
ي
7ي
ي
المناعة الذاتية  -6مركابتوبورين ( ،)6-MPأو أ
الزاثيوبرين .
ف
ن
سمى
وقد كانت الواسمات بمثابة ي
متغ�ات ي� ي
ج� يُ َّ
ض
 .TPMTوكشفت دراسات أُجريت بعد ذلك عىل مر�
من آسيا وأمريكا الجنوبية ممن يتناولون هذين العقارين،
المتغ�ات ف� ي ن
ج�  NUDT15تم ّثل ش
المؤ� الرئيس
عن أن
ي ي
ساما لخاليا الدم البيضاء لدى
العقار
كان
إذا
بما
للتنبؤ
ًّ
الشخص ،أم ال .9،8وظل العلماء ي ن
غافل� عن واسم مهم
لسالمة ض
المر� طوال ما يقرب من عقدين ،بسبب نقص
االختبارات الجينومية الشاملة.
التقدم إلى األمام
ّ

التنوع
ثمة
جهود متنوعة تُبذَ ل لزيادة الوعي بأهمية ّ
ن ف
ين
ولتحس� جودة
ال كلينيكية،
السكا� ي� التجارب إ
ي
ق
ت
والث�ن ي (انظر:
جمع عن االنتماء
العر� إ
ال� تُ َّ
ي
البيانات ي
فالكث� مما نعرفه عن االختالفات
التنوع").
ي
"توثيق ّ
القطاعات السكانية ف
ين
مستند
للعقاق�
االستجابة
�
ب�
ي
ِ
ي
إىل وصف لحاالت فردية ،أو مأخوذ من مالحظات عن
ض
الكلينيكية
عدد قليل من
المر�  .ومعظم التجارب إ
ض
كافيا من المر� من مختلف القطاعات
ال تضم عد ًدا ً
السكانية لتقدم إرشادات قاطعة.
العمل محاولة إجراء
ومن الواضح أنه من يغ�
ي
العقاق� عىل كل فئة معروفة من فئات
تجارب عىل
ي
ض
المر� ف ي� ربوع العالم ،إال أننا نعتقد أن المطورين
يفوتون عىل أنفسهم فرصة االستفادة من زيادة عدد
الكلينيكية ،إذ ينبغي عىل
الدول المستضيفة للتجارب إ
ين
الباحث� تصميم دراسات  -واختيار مواقع لها  -تجعل
�ث
الكلينيكية أك ثرا ًء بالمعلومات عن سالمة
التجارب إ
العقاق� وفعاليتها أل بك� عدد ممكن من سكان العالم.
ي
وهذا قد يع�ن ي إجراء تجارب إكلينيكية ف ي� أماكن
ض
المر� الذين يُستعان بهم
معينة ،أو زيادة أعداد
للمشاركة ف ي� تجارب معينة .ويمكن أن يتم ّثل خيار
آخر ف� إجراء دراسات "حساسية أ
العراق للعالجات".
ف ي
و� هذه الدراسات ،يكون هناك عقار قد خضع
ي
ف
خت� بعد ذلك
للتقييم ي� تجربة إكلينيكية ي
كب�ة ،ويُ ب َ
عىل عدد أقل من أ
ين
المنتم� إىل المجموعة
الفراد
آ
السكانية محل االهتمام ،لفهم المزيد عن الثار

الجانبية ،ومستويات الجرعات المناسبة لها ،وما إىل
ستخدم
ذلك مما يخص هذه المجموعة
ً
تحديدا .وتَ ِ
العقاق� ت
ال�
خت�
ت
ُ
ي
كث�ا؛ إذ ب َ
اليابان هذا النهج ي ً
ي
أظهرت التجارب العالمية أمانها وفعاليتها ف ي� وقت
الحق عىل ض
ين
ياباني� .10
مر�
�ث
وبإمكان الهيئات التنظيمية أن تفعل أك من ذلك؛
فتوجد بالفعل آليات تل� ي ز
ك� االهتمام عىل "قطاعات
العقاق� .فعىل سبيل
سكانية معينة" ف ي� تطوير
ي
أ
كث�ا من
المثال ،تطلب إدارة الغذاء والدواء المريكية ي ً
المطورين إجراء تجربة إضافية تركز عىل فئة عمرية
كب�ة ممن يُحتمل أن يتناولون
معينة ،إذا كانت نسبة ي
أك� من  75سنة ،عىل سبيل
العقار محل الدراسة ب
وغ�ها
والدواء
الغذاء
دارة
المثال .ويمكن كذلك إل
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

التنوع
توثيق
ّ
جهود تنظيمية
مساع دولية مختلفة تقديم إرشادات
حاولت
ٍ
تنوع الفئات السكانية
بشأن كيفية التفكير في ّ
في التجارب اإلكلينيكية ،وتوثيقه ،فأصدر

واألنواع البيولوجية الجديدة ،مثل األجسام
المضادة أحادية النسيلة .وأصدرت اإلدارة
تقارير تلخص هذه البيانات ،بما في ذلك تحليل

المؤتمر الدولي المعني بالمواءمة تقارير

"المشاركة العالمية في التجارب اإلكلينيكية"

بخصوص هذه المسألة .ويجمع هذا المؤتمر

باستخدام بيانات الفترة ما بين عامي ،2015

بين السلطات التنظيمية في أوروبا واليابان
والواليات المتحدة من جهة ،وخبراء صناعة

وافق هذا التقييم إلى حد كبير
وتبين تَ ُ
و.2016
ّ

مع النتائج التي توصلنا إليها.

التجارب اإلكلينيكية .ويحدد تقرير  E5الصادر عن

حدثت إدارة الغذاء
وبناء على هذه التقاريرّ ،
ً
والدواء األمريكية إرشاداتها حول كيفية جمع

األدوية من جهة أخرى؛ لوضع معايير إجراء
هذا المؤتمر كيفية تقييم تأثير االنتماء اإلثني

بيانات االنتماء العرقي واإلثني في التجارب

على فعالية العقار وسالمته .ويقدم تقرير E17

تصدر
ِ
اإلكلينيكية .وفي عام  ،2014بدأت اإلدارة

(الصادر عن المؤتمر في عام  )2017إرشادات

«لمحات من تجارب العقاقير»؛ وهي معلومات

بخصوص تخطيط وتصميم التجارب اإلكلينيكية

عامة عن المشاركين في التجارب اإلكلينيكية،

جرى في مواقع متعددة .11
التي تُ َ

دعمت اعتماد اإلدارة لعقاقير جديدة (تشمل
ّ

والع ْرق ،والعمر ،إلخ).
ِ
النوع االجتماعي،

وبالمثل ،في عام  ،2012صار من متطلبات
القانون األمريكي أن ّ
تبلغ إدارة الغذاء

ورغم صحة مسار هذه الخطوات ،فإنها

الديموغرافية الفرعية في الدراسات اإلكلينيكية

تنوع
لم تحقق حتى اآلن زيادة كافية في ّ
الم َّ
مثلة في التجارب
المجموعات السكانية ُ

والدواء األمريكية عن مدى تمثيل المجموعات
جرى على العقاقير ،واألجهزة الطبية،
التي تُ َ

من الجهات التنظيمية تطبيق آليات مما ِثلة بشأن
ق
الث�ن ي  .وبإمكان الجهات التنظيمية
االنتماء
العر� ،أو إ
ي
ش
المص ِّنعة حول كيفية
كات
لل�
إرشادات
تقديم
أيضا
ً
ُ
استغالل معلومات أ
الصول الوراثية ف ي� زيادة الضمانات
ال� يحصل عليها أ
ض
ت
والمر� بشأن سالمة العقار.
الطباء
ي
أك� من الفئات السكانية
وضمان تمثيل عدد ب
ف
المطورين
من
يتطلب
قد
ال كلينيكية
ي� التجارب إ
ِّ
والجهات التنظيمية وجهات أخرى التعامل مع بعض
ت
تحول دون المشاركة.
ال� ُ
العوائق االجتماعية ي
أ
تفضل مجموعات سكانية  -لسباب
ف ي� أي بلد ،قد ِّ
ف
ثقافية ،أو تاريخية  -عدم المشاركة ي� دراسة علمية
ما ،أو قد يصعب عليهم الوصول إىل المراكز الطبية
ت
ال كلينيكية .ويعمل بعض
ال� تُ ْج ِري التجارب إ
ي
أ
ف
ن
الحال عىل معالجة هذا المر،
الباحث� ي� الوقت
ي
ي
عن طريق محاولة بناء الثقة مع المجتمعات ت
ال�
ي
يعملون بها ،عىل سبيل المثال .وعىل حد علمنا،
ال تُبذَ ل هذه الجهود عىل نطاق واسع من جانب
الجهات التنظيمية ،أو ش�كات أ
الدوية.
ض
المثال ف ي� توفيق العالج للمر� ،
يتم ّثل الوضع
ي
ال�وتيومية ،أو يغ�ها
أو
اثية،
ر
الو
بياناتهم
استنا ًدا إىل
ب
النماط أ
من أ
الخرى .وهذا ،نظريًّا ،من شأنه أن يُغْ �ن
ِي
ق
�ن
الث ي  .ومع
عن الحاجة إىل مراعاة االتنماء
العر�  ،أو إ
ي
وضع هذا الهدف نصب أعيننا ،يجب أن تتضمن
ت
ال�
التجارب إ
ال كلينيكية تحديد االختالفات الفردية ي
تؤثر عىل مخاطر العقار وفوائده.
الباحث�  -عىل أ
ف
ين
ال قل
الحال  ،يجب عىل
و� الوقت
ي
ي
ف
ال كلينيكية ي� عدد
 استغالل حقيقة إجراء التجارب إأك� من الدول ،مقارنةً بما كان عليه الحال قبل
ب
عقدين من الزمان ،وأن يسعوا جاهدين للحصول
عىل صورة أك�ث
ً
اكتمال للمرض وكيفية معالجته،
يصب ف ي� صالح الجميع.
بما
ّ

اإلكلينيكية .تود سي .نيبر ،وهوارد إل .ماكليود

الشخص .
ني� متخصص ف ي� الطب
س .ب
ي
تود ي
وهوارد إل .ماكليود يشغل منصب رئيس قسم
طب الرسطان المخصص ف ي� معهد ديبارتولو للطب
الشخص أ
الرسي ف ي� مركز موفيت لعالج الرسطان
ي
الشامل ف ي� مدينة تامبا ،فلوريدا  ،33612الواليات
المتحدة أ
المريكية.
ن
ال�يد إ ت
و�todd.knepper@moffitt.org :؛
ب
اللك� ي
howard.mcleod@moffitt.org
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نجل�ية من هذا المقال عىل
تتوفر معلومات تكميلية بالنسخة إ
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تـعـليــقات كتب وفنون

علم نفس

الحـرب والسـالم في معسكـر صيـفي
قيم كتابًا عن تجارب نفسية مهمة حول الصراع والتعاون.
أليكس ْ
هاسالم يُ ّ
بعد الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات ،أجرى مظفر
ش�يف دراسة ميدانية ،قد تكون أ
تعقيدا عىل
ال ثك�
ً
الطالق ف ي� مجال علم النفس االجتماعي .ركزت هذه
إ
الدراسة  -ت
ال� جرت ف ي� معسكرات صيفية بأماكن متفرقة
ي
من الواليات المتحدة  -عىل الرصاع والتعاون داخل
ين
ين
صبيا
تتكون ٌّكل منهما
وب�
مجموعت�ّ ،
حوال ًّ 12
من ي
أ
ف ي� سن  11و 12سنة .لم يتم إخبار الطفال قط بأنهم
ف
ف
و� كل دراسة ،ض
ق� ش�يف
يشاركون ي� بحث علمي .ي
وزمالؤه الباحثون مدة تصل إىل ثالثة أسابيع متنكرين
وم� ي ن
ف ي� هيئة مرشدين ش
عدلوا خاللها ف ي� خصائص
ف�ّ ،
الف َرق،
إعدادات المعسكرات ،ال
سيما هيكل منافسات ِ
ال� كان عىل أ
ت
الطفال تجاوزها؛ لدراسة
والتحديات ي
أثرها عىل العالقات الجماعية.
تُخضع جينا يب�ي ،ف ي� كتابها «الصبية الضالّون» The
 Lost Boysهذه التجارب الرائعة للفحص الدقيق .وكما
هو الحال ف ي� كتابها «خلف جهاز الصدمات» Behind
 ،the Shock Machineالصادر ف ي� عام  ،2013الذي
ستانل ميلجرام
استطلعت فيه بحث عالم النفس
ي
عن الطاعة ،الذي أجراه ف ي� الستينيات ،تكشف يب�ي ف ي�
أيضا عن عدم رضاها عن أنصاف الحقائق
هذا الكتاب ً
ت
ال� تتناقلها الكتب الدراسية ف ي� تكاسل .وتهدف إىل
ي
ف
ز
حاليا حول التكرار،
تقديم إسهام ي
مم� ي� الجدل الدائر ًّ
وإمكانية الوصول إىل النتائج نفسها ف ي� علم النفس
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االجتماعي .فتبحث يب�ي ف ي� كواليس البحثُ ،م ِعيد ًة
ت
ال� تركها لنا
 عىل وجه الخصوص  -تقييم المعرفة يالمشارك� �ف
ين
ش�يف ،من خالل استعراض ذكريات
ي
ين
والمساهم� ف ي� البحث .وكانت نتيجة ذلك
الدراسة،
ين� العقول ،وحكاية رائعة.
كتابًا ي
تضمنت كل الدراسات الثالث ،ت
ال� أجراها ش�يف،
ّ
ي
مرحلة تنافست فيها المجموعتان عىل موارد شحيحة،
مثل المطاوي الثمينة .لكن تصميم الدراسات اختلف
نواح
كب�ا من
اختالفًا ي ً
نٍ
است�
ر
الد
ففي
أخرى.
ي
ين
اللت� أُجريتا خالل عامي
 ،1949و ،1953خاض
الصبية مرحلة تكوين
صداقات.
ووضع ٌّكل
ِ
منهم ،بعد ذلك ،ف ي� إحدى
ين
ين
مختلفت� ال
مجموعت�
تتضمنا أ
الصدقاء الذين تم
ف
ّ
التعرف عليهم ً
الضالون:
قبل .أما ي� الصبية
ت
ال� أُجريت خالل استطالع لتجارب
الدراسة ي
مت�ه روبرز «متنزّ ه روبرز كيف»
عام  1954ف� نز
ي
لمظفر شريف
كيف العام بأوكالهوما ،لم
جينا بيري
يمر الصبية بمرحلة تكوين دار نشر سكرايب
صداقات أولية .وإضافة ()2018

ين
المجموعت�
إىل ذلك ،تَلَت المنافسة تف�ة ،كان بإمكان
فيها الحصول عىل مكافأة ثمينة (مثل مشاهدة فيلم)،
ش�يطة أن تتعاونا فيما بينهما ً
(مثل عن طريق تجميع
وع�ت هذه الدراسات
أموال من أفراد المجموعة) .ب ّ
تعب�ا دقيقًا عن العرص الذي أُجريت فيه؛ فقد اختار
يً
العلماء صبية بيض بروتستانت ،اُع ُت ِب�وا "مستقرين"
نفسيا.
ًّ
أشار ش�يف وزمالؤه ف ي� كتابات الحقة  -أبرزها كتاب
وتعاونها» Group Conflict
«رصاع المجموعات،
ُ
 and Co-operationالصادر ف ي� عام  - 1966إىل أن
ت
كب� عىل
ال� قاموا بها قد أثّرت بشكل ي
التعديالت ي
سلوك الصبية .وعىل وجه التحديد ،أ ّدى التنافس -
بوجه عام  -إىل ثنائية "هم ونحن" فيما يتعلق بالهوية،
فتحول
وهو ما تنبأت به نظرية "الرصاع الواقعي"؛
َّ
عدواني� ي ِّ ز
ين
متح�ين .ومن
الصبية المهذبون إىل أعداء
ف
نز
مت�ه
اسة
ر
د
�
حدث
قد
المث� لالهتمام أن العكس
ي
ّ
ي
روبرز كيف ،الذي ط ُِلب فيه من الصبية التعاون ف ي�
أ
خ�ة من الدراسة.
المرحلة ال ي
يُ َعد بحث ش�يف أقل شهرة من بحث ميلجرام،
ت
ال� أجراها سولومان
أو الدراسات الكالسيكية الالحقة ي
آش عن االمتثال ،وفيليب زمباردو عن آليات السلطة
المستبدة (،)B. Maher Nature 523, 408–409 2015
لكن ما جعل ما تركه ش�يف من معرفة ث
وضوحا
أك�
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب وفنون تـعـليــقات

وجه تصميم
أثرا هو العمل النظري الدقيق الذي ّ
وأبقى ً
ش
متهورا ،وإنما كان
ا
ب
جر
م
ا
أبد
يف
�
يكن
فلم
اساته.
در
ً ُ ِّ ً
ً
مشهد
خلق
هو
الطموح
هدفه
تجري� ،قادر عىل أن
بي
يعكس ثراء العالقات االجتماعية من منظور شامل.
انعكاسا
كث�ة -
نواح ي
ً
وكان هذا االنشغال  -من ٍ
تسجل يب�ي بوضوح،
لحياته الخاصة المضطربة .فكما ِّ
نفسيا.
ا
ب
وعذا
خارجية،
شهدت هذه الحياة رصاعات
ً
ًّ
فقبل الحرب العالمية الثانية وبعدها ،ت َنقّل ش�يف
ب� بلده أ
ين
الم تركيا ،والواليات المتحدة ،ف ي� خضم
نز
تهديدات شكّلتها ال�عات القومية ،والنازية ،والمكارثية.
ف
عرضت هذه الضغوط
و� محطات ي
ي
كث�ة من حياتهّ ،
عمله  -وأحيانًا حياته  -للخطر ،وأ ّدت إىل اكتسابه
الكث� من الصداقات ف ي� أثناء ذلك.
وخسارته ي
يُ ِلقي كتاب «الصبية الضالّون» الضو َء عىل حياة
ش�يف ،وعرصه ،وكذلك عىل تاريخ تركيا ،وكيفية إجراء
الكب�ة .وتعطي تقارير ش�يف نفسه
الدراسات الميدانية ي
عن هذه الدراسات الميدانية انطباعا خاطئا بأن أ
الدلة
ً ّ
ً
الداعمة لفرضياته النظرية نشأت عىل نحو سلس  -إىل
ف
لكن ف ي� الواقع،
حد ي
كب�  -أمن التعديالت ي� الدراساتْ ،
لم يكن المر بهذه السالسةِ ،وفْق ما تكشف التحريات
لب�ي.
الدقيقة ي
ً
تغي�
حول
الصبية
أفعال
ردود
تنوعت
أول،
ي
عالقات المجموعات ،وتصعيد الرصاع ،ولم يكن من
دائما أن يدرج الباحثون هذه الردود المتباينة ف ي�
السهل ً
ثانيا ،كان الباحثون المساعدون شل�يف
واحد.
تقرير
يختلفون عاد ًة ًفيما بينهم ف� تفس� أ
الحداث ،ت
ح�
ي
ي
عند وصفهم للحدث نفسه .ثال ًثا ،كان من المستحيل
يش�ك الباحثون ف� تشكيل سلوك الصبية؛ ت
ّأل ت
فح�
ي
ف
ش
حد ذاته داللة (مثل
�ء" حمل ي� ّ
"عدم فعل أي ي
ئ
العدا�
السلوك
استنكار
عن
الباحثون
عندما امتنع
ي
ين
ين
المجموعت� ،وأ ّدت هذه الموافقة الضمنية إىل
ب�
أ
تس� المور
ابعا ،أحيانًا ال ي
تزايد هذا السلوك) .ر ً
وفق الخطة المرسومة .ويظهر ذلك ف
أوضح صوره
�
ي
ت ِ
ف
ت
وال� تحتم
ال� أُجريت ف ي� عام
ي� الدراسة ي
 ،1953ي
أ
بالحباط ،لن الصبية رفضوا
حذفها؛ ما أصاب ش�يف إ
االنخراط ف ي� الرصاع ،إلدراكهم أن التوترات بينهما
تعمدة.
كانت ُم َّ
وقد قامت يب�ي بعمل مذهل ف ي� توثيقها لهذه
ين
المشارك� ،الذين وصل
التفاصيل .فقد تتبعت
الكث�ون منهم آ
الن إىل سن التقاعد ،ونقلت ردود
ي
أفعالهم عندما اكتشفوا  -ألول مرة  -أنهم شاركوا �ف
ي
ين
متلهف�
شه�ة .ساور الفضول معظمهم وكانوا
دراسة ي
للحصول عىل معلومات ،فيما كان لدى البعض آ
الخر
مشاعر متضاربة .وشعرت يب�ي  -ولها الحق ف ي� ذلك -
خال� لتتبع آ
أ ق
الثار النفسية بهذه
البعد ال ي ُّ
بالقلق بشأن ُ
الطريقة.
وعىل الرغم من ذلك ،فإن محاوالت يب�ي لملء
ف
مقنعة ،إذ
دائما ِ
الفراغات الحتمية ي� مصادرها ليست ً
"التخيل" الزائد عن الحد نو ًعا ما؛
تقوم أحيانًا بق َْدر من
ّ
ين
الباحث� ،وردود
من أجل رسم صورة متكاملة ألفعال
ين
إشكاليا عىل نحو خاص
المشارك� .ويُ َعد ذلك
أفعال
ًّ
غ� المتسامحة عىل عيوب مماثلة
تعليقاتها
ظل
ف ي�
ي
ف
قدمها ش�يف وفريقه .فبالرغم من أن يب�ي
ي� تقارير ّ
ف
جمع ش�يف للبيانات كان مجرد توضيح
تشكك ي� أن ْ
متصور مسبقًا ،فهي نفسها لم تكن معصومة
لسيناريو
َّ
من هذه التهمة.
ف
ت
ال�
وتكمن مشكلة ب
أك� ي� أن يب�ي لم توظف المادة ي
ثع�ت عليها توظيفًا أفضل .فلو أنها كانت استطلعت
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بدقة أك� أ
البحاث النفسية االجتماعية المعارصة حول
ب
وتعاونها؛ لوجدت أدلة مهمة تتناسب
رصاع المجموعات
ُ
أ
ت
ال� كشفت عنها ،وتمهد الطريق
بشكل وثيق مع ال فدلة أ ي
ت
ال� طرحها ش�يف.
تقدم ي
إلحراز ُّ
كب� ي� السئلة ي
عل سبيل المثال ،الحظ مايكل بيلينج ف ي� الدراسة
ي
ت
ال� أجراها ف ي� عام  ،1976بعنوان "علم
المتخصصة ي
النفس االجتماعي والعالقات ي ن
ب� المجموعات" ،أن
أ
ساس ف ي� تجربة ش�يف هو عدم
الخطأ النظري ال ي
ف
ين
الباحث� أنفسهم ي� االعتبار بوصفهم مجموعة
َو ْضعه
ثالثة ف� الدراسات .وقد أشار مايكل بالتو ،وجون هان�ت
ي
إىل أن ش�يف نفسه أدرك أن آثار االنتماء إىل مجموعة ما
(مثل الوئام داخل المجموعة الواحدة) سبق المنافسة،
ولذا ،فإن هذا االنتماء يعتمد عىل هوية المجموعة
كتسبة بقدر ما يعتمد عىل الرصاع عىل الموارد
ُ
الم َ
الشحيحة (بطرق حللها ن
ه�ي تاجفيل ،وجون ترنر
فيما بعد ف ي� نظريتهما عن الهوية االجتماعية) .وبوجه
سيس� المشاركون
أعم ،أخفق ش�يف ف ي� تقدير كيف
ي
ّ
والباحثون عىل خطاه (خاصةً ف ي� غرسه لفكرة الهوية
المش�كة) .وكما أوضحت أ
ت
البحاث منذ ذلك ي ن
الح�،
ف
غ� واضحة الرؤية ي� العديد
يشكّل ذلك مساحة ي
من الدراسات الكالسيكية ف ي� علم النفس االجتماعي،
أ
وبالخص دراسات ميلجرام ،وزمباردو.
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ف ي� كتاب «الصبية الضالّون» ،تفتح يب�ي الباب
لتنظ� ث
وضوحا عن هذه العمليات المهمة المتعلقة
أك�
ي
ً
ف
التنظ� .ومن
والتأث� ،إال أنها ال تخوض ي� هذا
بالهوية
ي
ي
ثم ،يُخلِّف كتابها لدى القارئ مخاوف ،ليس فقط
أيضا من ضياع صوت
من ضياع صوت الصبية ،وإنما ً
وح ّجة مقنعة
بحماس
ش�يف نفسه .فقد دعا ش�يف
ُ
إىل التطوير النظري لعلم النفس االجتماعي .وبما أن
ت
ال� ي ز
حاليا عىل القابلية للتكرار
غالبا
ك� ًّ
التجري� يطغى ً
بي
ت
ال� ال تقل أهمية  -إىل نظرية قوية
عىل الحاجة  -ي
شمولية ،فإننا بحاجة إىل سماع هذا الصوت الغائب،
بق َْدر احتياجنا إليه قبل ي ن
عاما.
سبع� ً
هاسالم أستاذ علم نفس ،وحاصل عىل الزمالة
أليكس ْ
أ
ال ت
س�الية بجامعة كوي�نزالند ف ي� بريزبان .وأحدث كتبه
هو كتاب «علم نفس الصحة الجديد» The New
( Psychology of Healthالذي شاركه كتابته ٌّكل من
هاسالم ،وجوالندا ي ن
جيت� ،وتيجان كرويز،
كاثرين ْ
وجينفيف دينجل).
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علم البيئة

قصص وحكايات إلنقاذ األرض

يستطلع إس .إف .سعيد دراسة عن كتب أ
الطفال التي يتم استغاللها كإحدى وسائل
االستعداد لمواجهة أزمات كوكبنا.
سيواجه أطفال اليوم تحديات بيئية هائلة ،تت�اوح ي ن
تغ�
ب� ي
المناخ ،وتلوث المحيطات .فعىل سبيل المثال ..ذكر االتحاد
الدول لحماية الطبيعة أن ما يقرب من ربع الثدييات عىل
ي
ف
و�
مستوى العالم َّ
مهدد باالنقراض ،أو قد انقرض بالفعل .ي
كتابه «وحوش وقت النوم»  ،Beasts at Bedtimeيرى عا ِلم
البيئة ليام هينيجان أن الكتب يمكنها مساعدة أ
الطفال عىل
التعامل مع تلك االحتماالت التشاؤمية.
ئ
عت� وجهة النظر ت
ال� يتبناها هينيجان
جز� ،تُ ب
وبشكل ي
ي
بمثابة استجابة لحركة «لن تن�ك أي طفل بالداخل» ،ال�ت
ي
ف
«آخر طفل ف ي� الغابة»
أطلقها الصحفي ريتشارد لوف ي� كتابه ِ
ف
 ،Last Child in the Woodsالمنشور ي� عام  .2005وينارص
ين
الغارق�
هينيجان هدف لوف ،الرامي إىل إعادة أطفال اليوم
ح� آ
ت
الذان ف ي� عالم التكنولوجيا الرقمية إىل الحياة المرتبطة
أيضا بأن ًّكل من ممارسة
بالطبيعة والهواء الطلق ،ولكنه يؤمن ً
أ
الطفال للقراءة ،وقراءة الكتب لهم ،تساعدهم عىل اكتساب
أ
ف
ئ
البي� ،المر الذي َيمكِّ نهم من االنخراط ي� الطبيعة،
التثقيف ي
مقنع ،يناقش
بشكل
قضيته
ولطرح
بتعمق.
معها
والتفاعل
أ ِ
للطفال ،ويحلل
تفصيل ما يقرب من  20كتابًا
بشكل
هينيجان
ي
أ
الفكار والموضوعات البيئية ت
ال� تتناولها تلك الكتب.
ي
أ
يركز هينيجان عىل كالسيكيات كتب الطفال ،مثل كتاب
«حكاية أ
الرنب ت
بي�»  ،Tale of Peter Rabbitالمنشور ف ي�
عام  1902لبياتريكس بوتر ،وكتاب «ساحر أوز العجيب»
 ،The Wonderful Wizard of Ozالمنشور ف ي� عام ،1900
من تأليف ليمان فرانك باوم ،وهي كتابات ألَّفها ُك َّتاب من
نجاحا ف ي� اجتذاب جمهور
بريطانيا ،وأمريكا الشمالية ،والقت ً
من القراء عىل مستوى العالم .وتنبع اختيارات هينيجان
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من خ�اته كأب وقارئ ،وأيضا من توصيات آ
الخرين .وقد
ً
ب
وجد هينيجان ،عىل سبيل المثال ،أنه ف
ت
ال� وفرتها
ائم
و
الق
�
ي
ي
له الرابطة الوطنية للتعليم (وهي منظمة معنية بشؤون
ين
وص
المعلم� بالواليات المتحدة) كانت كل الكتب ُ
الم َ
بها ألطفال ما قبل سن المدرسة تتمحور حول موضوعات
ف
و� الوقت ذاته ،الحظ هينيجان أن  %60من الكتب
بيئية .ي
أ
ت
ت
نصح بها للطفال من سن الرابعة ،ح� الثامنة "تُ ب ْ ِ�ز
ال� يُ َ
ي
تع� عن االهتمام بالطبيعة بأشكال
شخصيات لحيو
انات ،أو ب ِّ
أخرى" ،وينطبق أ
وص بها
الم
الكتب
من
%50
عىل
ذاته
مر
ال
ُ َ
أ
للطفال ف ي� سن التاسعة إىل الثانية ش
ع�ة.
ت
ن
ال� تُ َص ِّورها
ويب� هينيجان دراسته وفقًا للسياقات والبيئات ي
ي
ت
ال� قام باختيارها
الكتب في
والمتمثلة ي� البيئة الرعوية
الريفية ،والبيئة بال�ية ،وبيئات
الج ُزر ،والمناطق الح�ض ية.
ُ
ولذا ..يراودك شعور بأن كتابه
«وحوش وقت النوم» يبدو
أقرب إىل الدليل أو الفهرس
منه إىل النقاش آ
ال ِخذ ف ي�
ِّ
التطور ،فهناك ق َْدر ضئيل من
الحساس بالسياق التاريخي ،وحوش وقت النوم:
إ
ع� الزمن .الكشف عن الحكمة
الحادث
التطور
أو
ب
البيئية في أدب
فعىل سبيل المثال ..لم ينجح
الطفل،
هينيجان ف ي� استيعاب أسباب
ليام هينيجان،
الشعبية ي ت
ال� حظيت مطبعة جامعة
الكب�ة ي
بها قصص عن الحيوانات ،مثل شيكاجو.2018 ،
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حكاية «األمير الصغير»  The Little Princeألنطوان دو سانت-إكزوبيري تعلِّ م األطفال أخالقيات رعاية الكوكب الذي نعيش عليه.

«الجمال أ
ت
ال� نُ ش�ت ف ي� عام 1877
السود» Beauty
َ َ
 ،Blackي
أ
ف
للمؤلفة آنَّا سيويل ،و«كتب الدغال» ي� عامي ()1895–1894
لكاتبها روديارد ِكبلنج ،وهي مؤلفات كُتبت ف ي� أواخر القرن
التاسع ش
ع� ف ي� حقبة اتسمت بالتوسعات الح�ض ية ،والتحول
الصناعي .كان ِمن شأن هذه االتجاهات االجتماعية إبعاد الناس
المزارع والحيوانات بال�ية ،مما
عن االحتكاك اليومي بحيوانات َ
أضفى ِصبغة من الغرابة عىل تلك المخلوقات.
ويمكن القول إن تحليالت هينيجان للكتب الفردية تتسم
ثس»  Earthseaللكاتبة
باالقتدار؛ فبالنسبة إىل سلسلة «إير ي
ت
ثس»
ر
إي
من
«ساحر
ال� تبدأ بكتاب
ي
أورسوال ك .لو جوين ،ي
ف
 ،A Wizard from Earthseaالمنشور ي� عام  ،1968يحدد
هينيجان خيطًا يمتد ع� العديد من أ
العمال الخيالية.
ب
ويبدي هينيجان مالحظة ،يقول فيها" :قبل المغامرات
البطولية المفرطة ف� إالبهار ،وقبل ي ن
التنان� والذهب ،وقبل
ي
أ
ت
يأ� ِعلم النبات ،حيث إن أقزام
العمال البطولية المضنية ي
الهوبيتس يقومون بزراعة حقول المقاطعة ،وهاري بوتر
أ
ويس�
س�اوت ،ي
يزور الصوبات الزجاجية بصحبة الستاذة ب
ِجيد بع� جبال جونت مع أوجيون الصامت؛ ليتعلم منه
االستخدامات المختلفة للنباتات".
ين
ويب� هينيجان كيف أن مفهوم لو جوين عن السحر
والحكمة مرتبط بالقدرة عىل إطالق المسميات عىل مكونات
البيئة الطبيعية ،إىل جانب ِق َيم معينة ،مثل التوازن،
أ
جميعا
واالرتباط ،وتحمل المسؤولية ،ويغذي تلك المور ً
إيمان الكاتبة بالحركة النسائية ،والطاوية ،والميول إاليكولوجية
(انظر .)M. S. Barr Nature 555, 29; 2018 :ورغم أن
نظرية "توازن الطبيعة" قد قوبلت بالرفض من جانب علماء
ع�ينات القرن ش
البيئة ،بدايةً من ألدو ليوبولد ف ي� ش
الع�ين،
ف
كما يقر بذلك هينيجان ،تظل أفكار لو جوين مالئمة ي� حقبة
الب� أ
ت
يز
تتم� بإخالل ش
ال� جعلت
بالنظمة الطبيعية إىل
الدرجة ي
أ
ث
ن
التأث� ش
وبوس�).
الب�ي (الن� ي
البعض يُط ِْلق عليها حقبة ي
ف ي� نهاية المطاف ،وبالرغم من ذلك ،ترجع محدودية
ترك�ه الضيق عىل أ
قيمة الكتاب إىل ي ز
العمال الكالسيكية؛
أ
ف
فعىل سبيل المثال ..ال تم ِّثل كتب الطفال الصادرة ي� القرن
الواحد و ش
الع�ين سوى سلسلة هاري بوتر لمؤلفتها جيه.
كيه .رولينج ،وثالثية «ألعاب الجوع» لسوزان نز
كولي� ،رغم أن
هناك المئات من الكتب الصادرة عىل مدار العقد الما�ض ي ،
ت
عت� مالئمة لموضوع الكتاب وفكرته ،بد ًءا
أو
ال� تُ ب
نحوه ،ي
من أ
«الخ الذئب»  Wolf Brotherلميشيل بيفر ،و«الجامح
أ
ً
«الص�
وصول إىل
لب�ز تورداي،
خ�»  The Last Wildي
ال ي
بي
الخنفساء»  Beetle boyللمؤلف إم .جي .ليونارد.
يش� هينيجان ف� كتابه إىل فكرة مفادها أن الروايات ت
ال�
ي
ي
ي
تتناول الحياة بال�ية – بد ًءا من رواية «روبنسون كروزو»
 ،Robinson Crusoeالصادرة ف ي� عام  1719لدانييل دوفو،
ت
ح� ما تالها من روايات – عاد ًة ما تستبعد وجهات نظر السكان
أ
ف
ن
و� الوقت ذاته ،ال يلفت هينيجان انتباه القراء نحو
ال ي
صلي� .ي
أ
أي مؤلف لكتب الطفال ممن ينتمون إىل مثل هذه الشعوب
أ
عت� سلسلة نز
«م�ل يب�شبارك»
الصلية .فعىل سبيل المثال ..تُ ب
حاليا لكاتبتها لويز
 Birchbark Houseالرائعة ،والمستمرة أ ًّ
ال ي ن
صلي� ف ي� أمريكا
إردريتش ،رد فعل من وجهة نظر السكان
الشمالية عىل سلسلة نز
صغ�»  Little Houseمن تأليف
«م�ل ي
ف
لورا إنجلز وايلدر ،المنشورة ي� أوائل القرن ش
الع�ين ،وهي
سلسلة تتضمن ذكريات خيالية ف ي� شكل رو ئ يا� .وترسم إردريتش
نمطًا لثقافة مكتملة تدرب أ
الطفال  -بد ًءا من سنوات عمرهم
المبكرة  -عىل خدمة الطبيعة ورعايتها.
أيضا ف ي� كتاب «وحوش وقت النوم» استبعاد
ومما يؤسف له ً
الكتابات ُ الالروائية ،وبخاصة تلك أ
العمال المصورة الجميلة
المخصصة أ
للطفال ،مثل كتاب «الكلمات المفقودة» The
ن
وجاك موريس ،الذي نُ ش�
 Lost wordsلروبرت
ي
ماكفارل� ،ي

كتب وفنون تـعـليــقات

خالل العام الما�ض ي  .لقد كان الباعث عىل تأليف ذلك الكتاب
ئ
ت
ال� نُ ش�ت ف ي� دورية
هو – بشكل ي
جز� – إحدى الدراسات أ ي
ت
ال� تفيد بأن الطفال يتعرفون عىل
«ساينس»  ،Scienceو ي
تعرفهم عىل النباتات
من
أك�
بسهولة
شخصيات البوكيمون
ب
ُّ
والحيوانات الحقيقية (A. Balmford et al. Science 295,
 .)2367; 2002وتتصدى أشعار ماكفار ي ن
ل� ورسوم موريس
لمثل هذا النقص ف� المعرفة بمساعدة أ
الطفال عىل التعرف
ي
ت
عىل النباتات والحيوانات ،بد ًءا من شجرة البلوط ،ح� طائر
ف
ف
و� الوقت ذاته ،فإن
جي�»
َّ
الص ْعو .ي
كتاب «الحصاة ي� ب ي
ف
 The Pebble In My Pocketالمنشور ي� عام  ،1996وكتاب
«القطرة ف ي� ش� ب يا�»  ، The Drop In My Drinkالمنشور ف ي�
لم�يديث هووبر ،وكريس كودي قد جعال من
عام  1998ي
علم أ
الرض ،والدورة المائية مسائل سهلة الفهم بالنسبة إىل
أ
ث
يصعب عىل المرء تخيل
حدي� السن .حقيقة المرُ ..
القراء ي
كتبا ث
أك� مالءمةً لموضوع كتاب هينيجان «وحوش وقت
ً
النوم» من الكتب المذكورة آنفًا.
وبالرغم من تلك الخفاقات المخيبة آ
للمال ،فقد
إ
اثن� من أ
أحسن هينيجان توظيف ي ن
العمال الكالسيكية،
اي� أ
ت
الصغ�»
«ال يم�
حيث إنه استخدم قراءات
ي
دقيقة لرو َ ي
أ
 ،The Little Princeالمنشورة ف ي� عام  1943لنطوان دو
سانت-إكزوب�ي ،و«اللوراكس»  ،The Loraxالمنشورة ف ي�
ي
أ
د� للكاتب
عام  ،1971من تأليف د .سوس (وهو االسم ال ب ي
ج�ل) ،وذلك ت
ثيودور ي ز
مقاربات مختلفة تجاه الوعي
الق�اح َ
أ
ف
�ض
ب�ض ورة حماية البيئة من جانب الطفال ي� يومنا الحا .
ويعت� هينيجان رواية أ
الصغ�» بمثابة "دليل
«ال يم�
ي
َ ِب
كامل نحو ف ْهم مسئولياتنا ف ي� االعتناء بالعالم" .لقد كان
شارك ف ي� الحرب العالمية
سانْت
ي
إكزوب�ي  -وهو طيار َ
ين
للبالغ� عىل أنه
الثانية  -ينظر إىل العالَم التقليدي
عالَم ُمقام عىل حماقات شب�ية مدمرة ،أال وهي أوهام
السيطرة ،ن
الحسا� .ويرى هينيجان
والتفك�
وال�جسية،
ي
بي
أ
ن
الصغ� والثعلب ً
ثقل موازنًا بالغ
ف ي� العالقة يب� ال يم�
ي
أ
الصغ�" :سوف تصبح
التأث� .فكما يقول الثعلب لل يم�
ي
ي
مسؤول إىل أ
ً
البد عما قمت باستئناسه" .وهكذا ،يحدد
هينيجان أحد أخالقيات ت ز
االل�امات ش
الب�ية تجاه كوكب
أ
الرض وسكانه من يغ� ش
الب�.
وعىل النقيض من ذلك ..يفرس هينيجان رواية
«اللوراكس» عىل أنها بيان مضاد ،فهي دراسة حالة لكيفية
مناصة قضايا البيئة ف ي� اتجاه خاطئ ،حيث
َس ي ْ� فكرة َ
ت
المغ� بنفسه،
يمثل اللوراكس شخصية "عا ِلم البيئة
والمتبجح ،والفاشل ف ي� نهاية المطاف … وهو يمارس
غطرسته عىل الوانسلر الجاهل بأمور البيئة ،بل ويشوه
سمعته ،ويُش ِّهر به" .:يخفق اللوراكس ف� أن ث
يع� عىل
ي
قاسم ت
مش�ك بينه ي ن
محتمل ف ي� المحافظة عىل
وب� حليف َ
ف
وجدانيا.
البيئة ،ويخفق ي� شإ�اكه معه فكريًّا ،أو
ًّ
يمثل ذلك النوع من إال ش�اك المزدوج منط َلقًا يمكن من
خالله ألدب الطفل أن يقوم بدور حاسم ،حيث إن الرسد
القصص له القدرة عىل بث روح التعاطف ،وبناء المعرفة،
ي
أيضا القدرة عىل تنمية حب االستطالع والخيال .ومما ال
و ً
شك فيه أن القراءة ف
المفرح
ومن
،
تأسيس
أثر
لها
الصغر
�
ي
ِ
ي
مشاهدة الناس يأخذونها عىل محمل الجد ،بيد أن كتب
أ
الطفال وحدها ال يمكنها إنقاذ البيئة الطبيعية ،ولكنها يمكن
ف
أن تشعل فتيل االهتمام ،وأن تسهم ي� توصيل العلوم
أ
للطفال ،وأن تكشف عن ت
اس�اتيجيات ذات وسائل َمبطَّنة،
أو ش
مبا�ة ،عىل حد سواء.

ن
بريطا� ف ي� أدب الطفل .تشمل كتبه
إس .إف .سعيد كاتب
ي
«مخلب فارجاك»  ،VarJak Pawو«العنقاء» ،Phoenix
وحسابه عىل موقع ت
توي� هو@whatSFSaid :
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات كتب
صعود وسقوط الديناصورات

ستيف بروسات ،دار نشر ويليام مورو ()2018

جديدا من الفقاريات المتحجرة،
الحاثة ستيف بروسات أكثر من  15نو ًعا
يصف عا ِلم إ
ً
ومنها الثيروبود طويل أ
النف «بينوكيو ِركس»  .Qianzhousaurus sinensisوفي هذا
التوصل إليها
التأريخ المفعم بالحيوية وسرعة إ
اليقاع ،يُ ّ
قدم بروسات النتائج التي ّتم ّ
حاليا الكشف عن نوع جديد كل أسبوع في المتوسط ،باع ًثا الحياة في
في مجال يشهد ًّ
عهد الديناصورات ،الذي امتد إلى  150مليون عام .ويُ َعد هذا الكتاب رواية لقصة علمية
متعمقة ،نخطو فيها مع هذه الكائنات منذ ظهورها في العصر الترياسي ،وسيادتها في
العصر الجوراسي ،ثم زوالها المفاجئ في العصر الطباشيري ،الذي لم ينج منه سوى
الثيروبودات ،التي تنحدر منها الطيور.

أسرار الخطم ..أنف الكلب المدهش

فرانك روسل (ترجمة ديان أوتلي) ،مطبعة جامعة شيكاغو ()2018

مع وجود ما يصل إلى  300مليون خلية َش ّمية لدى الكالب ،بالمقارنة بما يوجد لدينا من
المركبات الهاربة التي تنبعث
 5ماليين خلية ،تُ َعد
الكالب ُمج َّهزة بشكل مدهش الستشعار ُ
من كل شيء ،بدءا من أ
ً
وصول إلى سرطان القولون والمستقيم .في هذه
اللغام المدفونة،
ً
الشيقة ،يرشدنا فرانك روسل  -أخصائي علم البيئة السلوكي  -في رحلة نطلع فيها
الدراسة ّ
الشم لدى الكالب من منظور علم السلوك ،والفسيولوجيا،
على
بحوث مثيرة تتناول حاسة ّ
أ
الشم الشهيرة ،مثل تاكر ،وهو
وعلم العصاب .ويستعرض روسل كذلك مآثر أ بعض كالب ّ
ستخدم في البحاث ،ويكشف عن الحيتان القاتلة ،عن
كلب ُم ِبحر من نوع الالبرادور ،يُ َ
شم فيرمونات خنافس لحاء الراتنج،
دربة على ّ
طريق تحديد آأماكن روثها ،والكلبة آسكا ُ
الم َّ
وهي إحدى الفات الحشرية الكبرى.
الصفائح التكتونية تتحرك!

روي ليفرمور ،مطبعة جامعة أكسفورد ()2018

في عام  ،1963بدأت ثورة في علوم أ
الرض .وأرست فرضية ڤاين-ماثيوز (من بنات أفكار
أ
عا ِل َمي الجيولوجيا البحرية فريدريك ڤاين ،ودرموند ماثيوز) الساس للصفائح التكتونية،
وهي مفتاح أللغاز متنوعة ،مثل تكوين الجبال ،ومواقع الزالزل .وجاء التوافق في هذا
الشأن بطي ًئا ،كما توضح مخططات الجيوفيزيائي روي ليفرمور في هذا الكتاب الزاخر
الموضح في إطار ثري يستعرض سلسلة من االكتشافات ،بد ًءا من ويليام
بالمعلومات،
َ
ً
وصول
جيلبرت (مؤلف أطروحة «دي ماجنت»  De Magneteالصادرة في عام ،)1600
إلى ألفريد ڤيجنر ،وكيوو واداتي ،وكين بولين .ويُ ِلقي الكتاب كذلك الضوء على النقاشات
الراهنة الكبرى ،مثل ميكانيكا االندساس.
عناصر المفاجأة

ڤيرا توبين ،مطبعة جامعة هارفارد ()2018

للتطورات المفاجئة في حبكات الروايات أن تدفعنا بقوة لفهم المعاني العميقة
يمكن
ّ
أ
تحدد
لكن كيف تفعل هذه
التطورات ذلك؟ في هذه الدراسة العلميةِّ ،
للدب القصصيْ ،
ّ
ڤيرا توبين  -وهي أخصائية في العلوم المعرفية  -بدقة الصفات النفسية المميزة التي
أ
أ
فتوضح الكاتبة  -على سبيل المثال  -كيف
تجعلنا سريعي التأثر بالساليب الدبية الصادمةِّ ،
سخر تشارلز ديكنز االنحياز المعرفي المعروف باسم «لعنة المعرفة» (وهو االعتقاد بأن
يُ ّ
الخرين يعرفون ما نعرف) إلى حد مذهل في روايته آ
آ
«المال الكبرى» Great Expectations
ٍّ
) ،(1861وكيف تُط َِّورت تشارلوت برونتي حبكة روايتها «ڤيليت»  (1853) Villetteمرتين ،من
خالل البطلة الجامحة لوسي سنو ،لتتركنا نتخبط في "حالة مربكة من عدم االستقرار" ،ال
تختلف عن حالة سنو ذاتها.
السحابة الكبرى

كاميل سيمان ،مطبعة برينستون أركيتكشترال ()2018

المصورة الفوتوغرافية كاميل سيمان لجبال الجليد  -التي تظهر فيها
تفتح لنا لقطات
ِّ
سريعا
التغير المناخي  -نافذة على الجليد القطبي الذي يختفي ً
ككيانات تتآكل بفعل ّ
(انظر .)J.Hoffman Nature 492, 40; 2012 :وتلتفت سيمان في هذا الكتاب إلى ظاهرة
تتالشى بسرعة أكبر من هذه الجبال؛ وهي غيوم العواصف .تنقل لنا الكاتبة ،التي تتجنب
بحذر "سياحة الكوارث" ،صورة للمواقع التي تضربها عواصف عاتية ،بد ًءا من السحب
وصول إلى أ
ً
العاصير القمعية الصغيرة ،في أنحاء واليات داكوتا الجنوبية،
الخارقة،
المتغير ،وإجاللً
ً
وكانساس ،ونبراسكا؛ ما يُ َعد تسجيل للظواهر الجوية تحت ضغط المناخ
ّ
لطبيعة ال يمكن ترويضها .باربرا كايزر
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تـعـليــقات كتب وفنون
فيزياء

مقـوالت أينشتـايـن بين الصحـة والزيـف
مع إصدار المجلد الخامس عشر من الوثائق التي تخص الفيزيائي الشهير ،يُغربل آندرو روبنسون المقوالت المنسوبة إليه.
السهامات البارزة ف� علم ي ز
الف�ياء ،كان
إىل جانب إ
ي
حريصا عىل إبداء رأيه ف ي� شؤون التعليم،
أل�ت أينشتاين
ب
ً
وماهية العبقرية ،وصناعة الموسيقى،
والمال،
والزواج،
َّ
الكث� .وكانت آراؤه الثاقبة غزيرة،
والسياسة ،ي
وغ� ذلك ي
مثلما يشهد إصدار المجلد الخامس ش
ع� من «أوراق
جمعة» The Collected Papers
ب
الم ّ
أل�ت أينشتاين ُ
لك� ن
ال ت
 .of Albert Einsteinت
و� لدائرة
الموقع
وح�
إ
ي
اليرادات الداخلية أ
ت
(ال� نقلها
المريكية يحتفي
إ
بكلماته ي
ف
أعص ش
�ء عىل الفهم ي� هذا العالم
"إن
به):
محاس
ِ
ّ َ
ي
هو �ض يبة الدخل".
ف
كال�يس ،محررة كتاب
و� هذا الصدد ،تقول أليس ب
ي
ف
«المطلق ي� أقوال أينشتاين» The Ultimate Quotable
ش
�ء من اليأس" :يبدو
 ،(2011) Einsteinب
بن�ة يشوبها ي
أن هناك َمعي ًنا ال ينضب من أقوال أينشتاين ،ت
ال�
في
ن
و�
تصلح لالقتباس ،يب� سجالته المحفوظة الضخمة" .ي
ث
الواقع ،ربما يكون أينشتاين أك� عا ِلم اق ُت ِبست أقواله
مر التاريخ ،فموقع «ويكيكوت» ً ،Wikiquote
مثل،
عىل ّ
يحتوي عىل اقتباسات أ
ث
ينشتاين
ل
بكث� من أرسطو،
أك�
ي
جاليل ،أو إسحاق نيوتن ،أو تشارلز داروين،
أو جاليليو
ي
ث
المع َت ِّدين
معارصيه
من
وأك�
بل
هوكينج،
أو ستيفن
ُ
بآرائهم ،مثل ونستون شت�شل ،وجورج برنارد شو.
آ
ت
ال� تصح نسبتها
والسؤال الن ،كم عدد االقتباسات ي
إىل أينشتاين من هذا القدر الغزير؟ عىل سبيل المثال،
مقولة "التنجيم علم قائم بذاته ،ويتضمن مجموعة
الكث� ،وأنا مدين له
معارف تمنح استنارة .لقد
تعلمت منه ي
ُ
ت
ال� شن�تها مواقع للتنجيم ،ناسبةً إياها إىل
إىل حد ي
كب�" ،ي
أينشتاين ،كشفت مجلة «سكيبتيكال إنكويرر» Skeptical
الب ي ِّ ِن� ف ي� عام  .2007فالمصدر الحقيقي
 Inquirerكذبها َ
للمقولة هو توطئة كتاب ُمعاد إصداره ،تحت عنوان
«دليل التنجيم»  ،(1965) Manuel d’astrologieالذي
أ
ه�سج
نجم السويرسي الكندي يف�نر ي
شن�ه لول مرة ُ
الم ِّ
أ
ف ي� عام  .1950والتعليق الوحيد المعروف لينشتاين عىل
التنجيم هو ما ورد ف ي� خطاب أرسله ف ي� عام  1943إىل
ين
يوج� سيمون:
الع ْلم الزائف
تماما بخصوص ِ
"أتفق معك
ُ
ً
المسمى بالتنجيم .واألمر المثير لالهتمام
َّ
أن هذا النوع من الخرافات ُمحكَم لدرجة جعلته
قائما لقرون عديدة".
ما زال
ً

ت
ن
تش� كاالبريس إىل
ال� ي
ومن يب� مئات االقتباسات ،ي
كث�ة محل
أنها منسوبة خطأً إىل أينشتاين ،اقتباسات ي
جدل بشكل ما .فبعضها أُعيد تحريره أو صياغته؛ إلبراز
أ
ف
و� هذا ،تقول كاالبريس إن مقولة
الصل ،أو تنميقه .ي
ش
المكان ،لكن دون إفراط"
�ء قدر إ
"يجب تبسيط كل ي
مختصة لسطور من محا�ض ة
نسخة
ربما ال تكون سوى
َ
ألقاها أينشتاين ف� عام  ،1993ي ن
ح� قال" :ال يمكن إنكار
أ ي
السمى لكل النظريات هو تبسيط العنارص
أن الهدف
أ
الساسية يغ� القابلة ت ز
لالخ�ال ،وتقليلها قدر إالمكان ،دون
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ألبرت أينشتاين في كابوث بألمانيا في عام .1929

ف
الكا� لمعطَى واحد من
االضطرار إىل التنازل عن
التمثيل ي
معطيات التجربة" .ومن أ
ث
ت
تأكدا منها
أك�
نحن
ال�
مور
ال
ً
ي
ث ش
�ء يغ� مفهوم عن الكون
هي مصدر مقولة" :إن أك� ي
هو أنه قابل للفهم"؛ فهي إعادة صياغة لفقرة من مقال
له ف� عام  1936ف� دورية معهد فر ي ن
انكل� ،قال فيها:
ي
كمن الغموض ي أ
ف
البدى الذي يكتنف العالَم ي� القدرة
"يَ ُ
عىل فهمه ...فحقيقة أنه قابل للفهم معجزة".
ت
ن
ت
ال� يُقال إنها
وح� مقولته «هللا ال يلعب بال�د» ،ي
مستنبطة
مطابقة لنص كالمه ،بل
أشهر مقوالته ،ليست
َ
من خطاب كتبه باللغة ِ أ
اللمانية ف
ديسم� من عام
�
ب
ي
جادله عا ِلم ي ز
الف�ياء النظرية،
وم ِ
 1926إىل صديقه ُ
ماكس بورن .وهذا الخطاب منشور ف ي� المجلد الجديد
من أوراق أينشتاين ،الذي يعلِّق فيه المحررون عىل
ع�ينيات القرن ش
"ترجماته المتنوعة" منذ ش
الع�ين.
فنص كالمه ،وفقًا تل�جمة هؤالء المحررين ت
(الم� َجمة
تقدم لنا
"إن ميكانيكا الكمِّ ...
هنا إىل العربية) هوّ :
الكث� ،لكنها ال تقربنا ف ي� الحقيقة من اكتشاف رس
ي
'العجوز' .وأنا  -عىل أي حال  -مقتنع بأنه ال يلعب
بال�د" .لم يستخدم أينشتاين لفظ "هللا" أ
ن
(باللمانية
َ ِ
 ،)Gottلكنه استخدم كلمة "العجوز" (.)Der Alte
وتش� هذه الكلمة إىل "تجسيد للطبيعة" ،عىل حد
ي
قول ي ز ئ
يا� الحائز عىل جائزة «نوبل» ليون ليدرمان،
الف� ي
مؤلف كتاب «جسيم هللا» .(1993) The God Particle
لغ�ه،
أُ ِلحق اسم أينشتاين منذ وفاته باقتباسات ي
فعىل سبيل المثال ،مقولة "الجنون هو أن تفعل ال�ش ي ء
تتب َعتها أمينة
نفسه مر ًارا وتكر ًارا ،وتتوقع نتائج مختلفة" َّ
محفوظات أينشتاين ،باربرا وولف ،ووجدتها ف ي� كتاب
«الموت المفاجئ»  )1983( Sudden Deathللكاتبة
أ
حص
المريكية ريتا ماي براون .ومقولة "ليس كل ما يُ َ
مهما ،وليس كل ما يُ ِهم ً
قابل للإحصاء" هي مقولة كتبها
ًّ
كام�ون ف ي� كتابه «علم
بروس
عا ِلم االجتماع ويليام
ي

آندرو روبنسون مؤلف كتاب «أينشتاين :مائة عام من
النسبية» .Einstein: A Hundred Years of Relativity
ال�يد إ ت ن
و�andrew@andrew-robinson.org :
ب
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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آندرو روبنسون

االجتماع يغ� الرسمي» .)1963( Informal Sociology
ّ
الكم من االقتباسات  -الحقيقي منها،
يدل هذا ّ
حرف ،والزائف  -عىل مكانة أينشتاين .فبعد مرور
ُ
والم َّ
من  60عاما عىل وفاته ،ال تزال شهرته ذائعة .ف
ث
و�
أك�
ً
ي
أ
ر ي يأ� ،توجد أربعة أسباب عىل القل وراء استمرار َولَعنا به.
أول هذه أ
السباب هو أن اكتشافات أينشتاين جوهرية
وتوحد مفاهيم المكان والزمان ،والكتلة
ووجودية،
ِّ
تصورنا للواقع .كما أبىل
ت
غ�
وقد
والقوى.
والطاقة،
يّ َ ْ
ُّ
أينشتاين بالء حسنا ف
الف� ي ن
لغ� ي ز
يائي�،
توضحيها
محاولة
�
ي
ً ً ي
ومثال ذلك ،تبسيطه المشوب بالمزاح لنظرية النسبية
ف ي� حديثه مع الصحافة المتعطشة للمعلومات ف ي� عام
 ،1921ف ي� أول زيارة له إىل الواليات المتحدة ،إذ قال:
"كان يعتقَد ف� السابق أنه إذا اختفت كل أ
الشياء المادية
ُ
ي
لكن وفقًا لنظرية
من الكون ،فسيبقى المكان والزمان ،أ ْ
النسبية ،يختفي الزمان والمكان مع الشياء".
أيضا مع مثابرة أينشتاين ف
مس�ة
�
كب� ً
ثمة تعاطف ي
ي ي
كفاحه الطويلة ف� سبيل التمتع أ
بالمان .فقد كان أداؤه ف ي�
أ ي
جيدا ،لكنه لم يكن عبقريًّا؛ فكان يكره
مدرسته اللمانية ً
المدرسة ،بسبب نظامها الصارم ،وقرر تركها ف ي� نهاية
المطاف .وفشل ف ي� الحصول عىل وظيفة أكاديمية بعد
التخرج من الجامعة ،وذلك ألسباب ،منها أنه َس ِخر ممن
ف
و� عام  ،1901عىل الرغم من ت
درسوه ي ز
اق�ابه
ّ
الف�ياء .ي
من حافة الجوع ،فقد أدرك قيمة عدم االمتثال ،فكتب
إىل خطيبته ً
قائل إن "الصفاقة" هي "المالك الحارس" له،
وصار ذلك مبدأه طوال حياته.
كان ألينشتاين كذلك مشاركات سياسية واجتماعية
كث�ة ،كما كان غالبا محطًّا أ
للنظار .فقد دعم إنشاء وطن
ي
ً
فلسط� ،وساعد عىل إنشاء الجامعة الع�ية �ف
ين
لليهود ف ي�
ب ي
ف
و� عام ُ 1952ع ِرضت عليه رئاسة إرسائيل ،إال
القدس ،ف ي
ف
أنه كتب ي� خطاب له ي� عام " :1938إن إدر ياك للطبيعة
الجوهرية لليهودية يرفض فكرة إقامة دولة يهودية ذات
ف
و� عام
حدود ،وجيش ،وق َْدر من السلطة الدنيوية" .ي
 ،1933عارض عل ًنا ألمانيا النازية ،وهرب إىل الواليات
المتحدة ،عن طريق بريطانيا؛ خشية االغتيال .ورغم
تشجيعه للرئيس أ
المريك فر ي ن
انكل� روزفلت عىل تصنيع
ي
 ،1939فقد أفزعه استخدامها �ف
قنبلة ذرية ف ي� عام
ي
ف
ورصح أينشتاين كذلك بمناهضته
عام  1945ي� اليابان .ق ّ
والعر� ف� الواليات المتحدة .و�ف
يز
للتمي� العنرصي
ي
ي ي
خمسينيات القرن ش
وجه انتقادات الذعة للقنبلة
الع�ينّ ،
ث
المكار� .ت
وح� وفاته ف ي� عام
والمذهب
الهيدروجينية،
ي
 ،1955كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيه.
إيدجار هوفر يستهدف ترحيله ،بوصفه ً
سوفيتيا.
عميل
ًّ
وأخ�ا ،تمتع أينشتاين بخفة ظل فائقة الوصف،
يً
تجسدت ف� مقولته المأثورة ت
ال� كتبها ألحد أصدقائه ف ي�
ي
ي
عام ( 1930وهي مقولة حقيقية؛
تحققت منها ف ي� أرشيف
ُ
ت
"لمعاقب� عىل ازدر ئ يا� المرجعية،
أينشتاين ف ي� القدس):
ي
ن
مرجعا".
شاء القدر أن
نفس ً
يجعل� أنا ي
ي

أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

فيزياء اختبار صارم للنموذج
القياسي لفيزياء الجسيمات بقياس
شحنة البروتون الضعيفة ص46 .

تطور فيروســات الحمض النووي الريبي
للفقاريــات تطورت مع عوائلها على مدار
ماليين الســنين ص47 .

فيزياء الكم طريقة إلنتاج
متتالية عددية عشوائية حقًا لتحسين
مستوى أ
المان ص48 .

علم األحياء الدقيقة

قتل الخاليا البكتيرية الصامدة
قد تكون حاالت العدوى المزمنة صعبة العالج ،نتيجة لعدم تأثر البكتيريا بطيئة النمو المعروفة باسم الخاليا الصامدة بالمضادات الحيوية عادة؛ المشكلة
التي قد يكون حلها التعرف على جزئيات تستهدف هذه الخاليا.
جوليان جي .هيردل ،وأديتي ديشباندي

قد يبوء استخدام المضادات الحيوية لعالج العدوى
بالفشل عندما تتفادى البكتيريا هذه العقاقير ،من خالل
مقاومة للمضادات الحيوية.
التغيرات الجينية التي تمنحها َ
ّ
أ
أيضا أن تتجنب الهالك
ويمكن للبكتيريا
المسببة للمراض ً
ِّ
بفعل المضادات الحيوية بطريقة أخرى؛ وهي دخول
بعض الخاليا البكتيرية في حالة خمول أو سبات استقالبي؛
لتصبح خاليا صامدة ،وهي الخاليا التي تنمو ببطء ،أو ال
تنمو مطلقًا .وقد اك ُت ِشفت غالبية المضادات الحيوية في
تجارب اخ َتبرت قدرة المركّبات على تثبيط النمو البكتيري،
أ
فعالة في معالجة الخاليا
وعليه ،تكون – على الرجح – غير ّ
2
1
لكن كيم وزمالءه أشاروا
البكتيرية الصامدة غير النامية ّ ،
مؤخرا في بحثهم المنشور في دورية  Natureإلى اكتشاف
ً
جزيئات صغيرة يمكن أن تقتل الخاليا الصامدة.
الخاليا الصامدة هي مصدر العديد من حاالت
العدوى البكتيرية المتكررة التي تؤثر على الناس ،مثل
الحاالت المرتبطة أ
بالجهزة الطبية المزروعة ،كعدوى
الشغاف ،وكذلك عدوى الرئة ،التي يمكن أن
التهاب ِّ
التليف الكيسي  .3،1وعالج مثل هذه الحاالت
تنشأ في ّ
أ

من العدوى المزمنة قد يتطلب جراحة ،ما يشكّل عب ًئا
إضافيا على المرضى .وتزيد أي فترات عالج
صحيا
ًّ
ًّ
ممتدة ضرورية بالمضادات الحيوية من إمكانية تطوير
ملحة  4إلى تطوير
البكتيريا
َ
للمقاومة .هكذا ،فثمة حاجة ّ
عالجات لقتل الخاليا الصامدة ،خاصةً الستهداف
الخاليا الصامدة التي تنشأ في حاالت العدوى بسالالت
بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus
المقاومة للميثيسيلين ،التي تقاوم
" )aureusالخارقة"
ِ
العديد من المضادات الحيوية الشائعة ،إذ ترتبط
العدوى بهذه البكتيريا بالمرض والوفاة ،خاصةً بين
أ
الشخاص المصابين بحاالت العدوى الغزوية .5
قرر كيم وزمالؤه البحث عن جزيئات يمكنها تأمين
الوقاية من عدوى المكورات العنقودية الذهبية
المقاومة للميثيسيلين ،باستخدام دودة الربداء الرشيقة
ِ
 Caenorhabditis elegansأ
السطوانية ،كنظام نموذجي.
النتاجية ،اختبر الباحثون قدرة حوالي
وباتباع نهج عالي إ
ّ
 82ألف جزيء اصطناعي صغير على حماية الديدان من
الموت الذي تتسبب فيه العدوى بالمكورات العنقودية
الذهبية
المقاومة للميثيسيلين .ومن بين المركّبات البالغ
ِ
عددها  185مرك ًّبا ،التي َم َنحت الديدان الحماية ،ركز

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻻﻧﻘﺴﺎم

ب

ﻋﻼج ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﺑﺎﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺻﺎﻣﺪة
اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﻄﻴﺌﺔ
ّ

اﻟﻨﻈﻴﺮ 2

دﻫﻦ ﻓﺴﻔﻮري
ﻏﺸﺎﺋﻲ

ﻋﺪوى ﻣﺰﻣﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﺼﺎﻣﺪة

ﺗﺸﻮه اﻟﻐﺸﺎء
ّ
ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻮت اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺔ

يدمر الخاليا البكتيرية الصامدة( .أ) تتألف عاد ًة المجموعات البكتيرية من خاليا سريعة االنقسام،
الشكل  | 1مركّب رتينويدي ّ
قضى على الخاليا
عرف باسم الخاليا الصامدة .وعند معالجة البكتيريا بالمضادات الحيوية التقليدية ،يُ َ
وخاليا بطيئة النمو ،تُ َ
سريعة االنقسام ،لكن الخاليا الصامدة تستطيع البقاء ،متسببةً في عدوى مزمنة( .ب) أشار كيم وزمالؤه 2إلى مركّب رتينويد،
سمى "النظير ّ ،"2تم تحسينه الستهداف البكتيريا الصامدة .وفي نموذج فأر للعدوى البكتيرية ،وجد الباحثون أن "النظير "2
يُ َ
يمكنه القضاء على الخاليا الصامدة .وكشف الفحص بالمجهر اللكتروني والنمذجة الحاسوبية أن "النظير  "2يرتبط  -على أ
الرجح
إ
تشوه الغشاء؛ ما قد يساعد على قتل البكتيريا.
مسببا ّ
 بجزيئات الدهن الفسفوري في الغشاء البكتيريً ،تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الباحثون على جزيئين ،هما ،CD437 :و،CD1530
اللذين يقتالن خاليا المكورات العنقودية الذهبية
أيضا استهداف
المقاومة للميثيسيلين بسرعة ،ويمكنهما ً
ِ
المكورات المعوية البرازية ،Enterococcus faecium
الشغاف .ولسوء الحظ ،لم
وهي بكتيريا مرتبطة بالتهاب ِّ
يكن لهذه المركّبات أي تأثير على البكتيريا سالبة الجرام
الشريكية القولونية Escherichia
 وهي مجموعة تشمل إ - coliالتي توجد حاجة ماسة إلى خيارات عالجية جديدة
لها ،ألن في استطاعتها هي أ
الخرى تكوين بكتيريا خارقة
ّ
مقاومة للمضادات الحيوية.
ِ
ينتمي الجزيئان  ،CD437و CD1530إلى فئة من
عرف باسم الرتينويدات ،التي تشبه فيتامين
الجزيئات تُ َ
البنية .ومنذ ستينيات القرن الماضي،
أ من حيث ِ
ط ُِّورت الرتينويدات لعالج حاالت مختلفة ،من ضمنها
َح ّب الشباب .6وهكذا أدى التعديل التخليقي الالحق
غالبا في المكتبات
للرتينويدات إلى توليد مشتقات توجد ً
الكيميائية
المستخدمة في اكتشاف العقاقير.
َ
وخلص الباحثون إلى أن القتل الفوري لخاليا
المقاومة للميثيسيلين
المكورات العنقودية الذهبية
ِ
شوه جزيئا الرتينويد ِبنية الطبقة الثنائية
حدث عندما ّ
الدهنية في الغشاء البكتيري .أجرى كيم وزمالؤه بعد
اللكتروني ،كشفت عن أن العالج
ذلك دراسات بالمجهر إ
سبب انحنا ًء وط ًَّيا في الغشاء البكتيري،
بالرتينويدات َّ
لكنه لم يتسبب في تخريبه.
الغشاء البكتيري هو حاجز نفاذ ضروري للعديد من
الوظائف الخلوية ،1ويحتوي على بروتينات مهمة للتحكم
في امتصاص المغذيات ،وإطالق النفايات ،وإنتاج الطاقة
في صورة جزيئات أ
الدينوزين ثالثي الفوسفات .وبتشويه
هذا الغشاء ،قد تؤثر جزيئات الرتينويد على إدخال المواد
بالضافة إلى العديد من الوظائف
المذابة وإخراجها ،إ
الخلوية أ
لكن
الغشاء،
سالمة
على
تعتمد
الساسية التي
ْ
ليس من المضمون أن ينجح نمط لتأثير مضاد للبكتريا
 ينطوي ببساطة على مهاجمة الغشاء البكتيري – فيقتل الخاليا الصامدة ،فعلى سبيل المثال ،ذكر الباحثون
أن المضادين الحيويين "نيجريسين" ،و"فالينومايسين"،
اللذين يستهدفان الغشاء ،ال يقتالن خاليا المكورات
المقاومة للميثيسيلين الصامدة.
العنقودية الذهبية
ِ
ومن خالل عمليات محاكاة حاسوبية ،استكشف
الطبعة العربية |
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الباحثون كيف يمكن أن تتفاعل جزيئات الرتينويد مع
الغشاء البكتيري ،وتوصلوا إلى أن المجموعات الجانبية
القطبية من جزيئي  ،CD437و CD1530يمكنها االرتباط
الم ِح ّبة للماء في الغشاء ،ما
برؤوس الدهون الفسفورية ُ
يسمح لجزيئات الرتينويد باالستقرار في الطبقة الثنائية
الدهنية في البكتيريا .وتُ َعد عمليات المحاكاة هذه
فعالة ،يمكن استخدامها لتوجيه االستفادة المثلى
أداة ّ
من المضادات الحيوية التي يمكنها مهاجمة الطبقة
الثنائية الدهنية أ
الخالل
بالغشية البكتيرية
انتقائيا ،دون إ
ًّ
بنظيراتها الثديية ،والتسبب في تسمم المرضى.
يتم ّثل أحد الشواغل الرئيسة في كيفية تحسين
الجزيئات الصغيرة ،مثل الرتينويدات ،لتصبح هذه
أمرا ممك ًنا .وعلى الرغم من أن الباحثين
االنتقائية ً
جزيئي  ،CD437و CD1530لم يدمرا أ
الغشية
وجدوا أن َ
الدهنية لخاليا الدم الحمراء البشرية ،فقد تمكّ نا من
قتل خاليا سرطان الكبد البشرية المزروعة في المختبر،
ما يتفق مع خصائص الرتينويدات المضادة للسرطان،
الشارة إليها .6
التي سبقت إ
أنتج الباحثون متغيرات بنيوية للجزيء  ،CD437ما أدى
إلى ظهور ُمركّب ،أطلقوا عليه اسم "النظير  ."2ولم يقتل
المركّب خاليا كبد بشرية طبيعية أو سرطانية ُز ِرعت
هذا ُ
في المختبر ،لكنه احتفظ بالقدرة على قتل خاليا المكورات
المقاومة للميثيسيلين الصامدة (الشكل
العنقودية الذهبية
ِ
 .)1وفي التجارب التي أُجريت على الفئران ،ظل "النظير
 "2يدور في أجسام الحيوانات لعدة ساعات بتركيزات
عالية بما يكفي لقتل خاليا المكورات العنقودية الذهبية
المقاومة للميثيسيلين الصامدة ،لكنه لم يؤد إلى ظهور
ِ
الس ّمية ،مثل تلف
عالمات ُ
الكبد أو الكلى .ومن الالفت "تدخل بعض الخاليا
للنظر أن الباحثين أظهروا البكتيرية في حالة
أنه في الفئران يمكن للنظير خمول أو سبات
 2مهاجمة ما يُ َ
عتبر بشكل استقالبي ،لتصبح
ً
للعالج
مقاو ًما
شكل
عام
ِ
خاليا صامدة".
من المكورات العنقودية
الذهبية
المقاومة للميثيسيلين .يحاكي هذا النموذج
ِ
الحيواني العدوى المزمنة بهذه المكورات العنقودية لدى
أ
الشخاص ضعيفي المناعة ممن يكون توقُّع سير مرضهم
سي ًئا عند عالجهم بالمضادات الحيوية التقليدية ،مثل
الفانكومايسين ،بسبب وجود عدد كبير من خاليا المكورات
المقاومة للميثيسيلين الصامدة.7،4
العنقودية الذهبية
ِ
وجد الباحثون أن تأثيرات "النظير  "2على حاالت
العدوى البكتيرية يمكن تعزيزها بوجود المضاد الحيوي
جنتامايسين ،وهو مثبط لتخليق البروتين البكتيري،
يفتقر إلى النشاط ضد الخاليا الصامدة .وسيكون من
المثير لالهتمام تحديد ما إذا كانت خاليا المكورات
العنقودية الذهبية
المقاومة للميثيسيلين الصامدة
ِ
ستستجيب للرتينويدات ،أم ال ،عن طريق إعادة
تنشيط االستقالب الخلوي فيها ،ومن ثم تسهيل قتلها
باستخدام أدوية معينة ،مثل "الجنتامايسين" ،الذي لن
فع ًال لوال هذه الطريقة.
يكون ّ
مناسبة للعقاقير
،"2
"النظير
مثل
جزيئات،
تكون
قد
ِ
التي تقلل الوقت الالزم لعالج حاالت العدوى المزمنة
التي تتميز بأعداد مرتفعة من البكتيريا الخاملة بشكل
فعال .وفي عصر
يواجه فيه تطوير المضادات
ّ
ِ
المقاومة،
البكتيريا
انتشار
مواكبة
الحيوية تحدي
ِ
قد يساعد تحديد مركبات معينة  -مثل "النظير - "2
الباحثين على تحقيق انتصارات في الصراع الطويل
أ
الذي يخوضونه ضد المراض البكتيرية المعدية■ .
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ت
وأدي� ديشباندي يعمالن ف ي�
ه�دل،
جوليان جي .ي
ي
مركز أ
المراض المعدية وااللتهابية بمعهد العلوم
الحيوية والتكنولوجيا ،مركز تكساس إيه آند إم
لعلوم الصحة ،هيوستون ،تكساس  ،77030الواليات
المتحدة أ
المريكية.
ن
ال�يد إ ت
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ب
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فيزياء الجسيمات

قياس الشحنة
الضعيفة للبروتون

تُحدد شحنة البروتون الضعيفة قوة تفاعالت معينة بين البروتونات والجسيمات أ
الخرى .إن التحديد
صارما للنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات.
الدقيق لتلك الكمية يُعد اختبا ًرا ً
زياوتشاو تشنج

إن الجسيمات دون الذرية تتفاعل من خالل أربع قوى
أساسية .ومع ذلك ..فإن اثنتين فقط من هذه القوى
لهما تأثير على المقياس العياني ،فالجاذبية تُ ِبقينا على
الرض ،والكهرومغناطيسية تسبب البرق في أ
ظهر أ
اليام
ُ ِّ
أ
مباشرة بالقوتين الخريين،
العاصفة ،ولكننا ال نتأثر
ً
عموما
المعروف
فمن
وبالمثل،
الضعيفة ،والقوية.
ً
سببا جذريًّا لتفاعالت الجاذبية ،وأن
أن الكتلة تُعتبر ً
الشحنات الكهربائية والعزوم المغناطيسية هي محور
الكهرومغناطيسية .إال أن الخصائص الفيزيائية التي تصف
قوة التفاعالت الضعيفة والقوية ،والتي تُعرف بالشحنات
الضعيفة واللونية ،على التوالي ،ليست مألوفة بالقدر ذاته.
وفي بحث نشر في دورية  Natureفي مايو الماضي ،أعلنت
مجموعة التعاون  Qweakالتابعة لمختبر جيفرسون 1عن أول
عملية قياس عالية الدقة للشحنة الضعيفة للبروتون ،وهو
ما يضع قيو ًدا محكمة على الظواهر الفيزيائية التي ال يمكن
وصفها من خالل النظريات الحالية.
إن القوة النووية القوية هائلة إلى الحد الذي يجعل
ّ
الجسيمات التي تتفاعل من خاللها ،والمعروفة بالكواركات
ُ
والجلوونات ،مترابطة بإحكام مع بعضها البعض ،وموجودة
فقط على هيئة أجسام ُمركّبة ،مثل البروتونات ،والنيوترونات.
وعلى النقيض من ذلك ..نجد القوة النووية الضعيفة واهنة
للغاية إلى الحد الذي يجعل تفاعالتها محجوبة بشكل شبه
كامل بالتفاعالت الكهرومغناطيسية .ولذلك ..قد يتساءل
المرء :كيف يُمكن قياس الشحنة الضعيفة ألحد الجسيمات،
إذا كانت هذه الشحنة ضئيلة بالقدر الذي يلمح إليه اسمها؟
مناسبا ،يرتبط بمبدأ
مقياسا
ً
من حسن الحظ أن الطبيعة توفر ً
يُعرف بتماثل التكافؤ .Parity Symmetry
يمكننا القول إن عمليةً ما يمكن أن تحافظ على مبدأ تماثل
التكافؤ ،إذا كانت تحدث باالحتمال نفسه لحدوث صورتها
المطابقة لها ،كانعكاس في مرآة .من السهل أن نالحظ أن
مبدأ تماثُل التكافؤ يتم خرقه في العالم العياني ،ال سيما في
النظم البيولوجية .فعلى سبيل المثال ..أغلب البشر أيامن (أي
يعتمدون أكثر على اليد اليمنى) ،فلو كان مبدأ تماثل التكافؤ

إﻟﻜﺘﺮون أﻋﺴﺮ

إﻟﻜﺘﺮون أﻳﻤﻦ
ﺑﺮوﺗﻮن

ﻣﺮآة

اللكتروني
شكل  | 1انتهاك التكافؤ في التشتت إ
اللكترونات يمكنها أن تكون إما عسراء ،أو
البروتوني .إ
يمنى ،اعتمادا على االتجاه الذي تدور فيه أ
(السهم
ً
ُ
الحمراء) بالنسبة إلى حركتها أ
(السهم السوداء) .لقد
أظهرت مجموعة التعاون  Qweakالتابعة لمختبر
اللكترونات العسراء لديها احتمال أعلى
جيفرسون  1أن إ
بشكل طفيف أل ْن تتشتت من على هدف بروتوني ،وذلك
اليمنى .وهذه النتيجة تنتهك مبدأً
مقارنةً إ
باللكترونات ُ
يُعرف باسم تماثل التكافؤ  ،Parity Symmetryوذلك ألن
عمليتي التشتت هما صورتان لبعضهما البعض كانعكاس
المقاس
في مرآة .وقد استخدم المؤلفون عدم التماثل ُ
عرف بالشحنة
لتحديد قيمة كمية فيزيائية أساسية تُ َ
الضعيفة للبروتون ،وذلك بمستوى غير مسبوق من الدقة.

محفوظًا بالنسبة إلى استخدام أ
اليدي عند البشر؛ لكان نصف
آ
أ
الع ْسر.
البشر من اليامن ،ونصفهم الخر من ُ
أيضا لها خاصية تشبه االعتماد على
إن الجسيمات ً
اليادي ،حيث إن الجسيم أ
أ
اليمن يدور في االتجاه الذي
أ
أ
تُحدده لفة أصابعك الربع عندما تُشير بإبهامك اليمن
إلى اتجاه سرعة الجسيم .وعلى العكس من ذلك ..يكون
أ
ستخدم يدك اليسرى،
الجسيم أعسر ،إذا استلزم المر أن تَ ِ
لتربط بين اتجاهي دورانه وسرعته .ومن الالفت للنظر أن
كل الجسيمات دون الذَّ ّرية تنتهك مبدأ تماثل التكافؤ عندما
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تتفاعل مع بعضها البعض ،من خالل القوة الضعيفة.
وبالتالي ،يمكن تحديد الشحنات الضعيفة ،عن طريق مقارنة
سلوك ال ُّنسخ اليمنى والعسراء للجسيمات.
والستخراج الشحنة الضعيفة للبروتون ،قامت مجموعة
اللكترونات التي لديها
التعاون  Qweakبإطالق ِح َزم من إ
خاصية يدوية معينة باتجاه هدف بروتوني ،وقاموا بقياس
عدم التماثل الذي يصف االختالف في احتمال تشتت
اللكترونات اليمنى والعسراء من على البروتون (شكل .)1
إ
وجد المؤلفون عدم تماثل مقداره – 9.3 ± 226.5جزء من
اللكترونات
المليار ،حيث إن عالمة السالب تشير إلى أن إ
اليمنى.
لكترونات
ال
العسراء أكثر
أن تتشتت من إ
ترجيحا ْ
ً
ُ
والستيعاب مقدار عدم التماثل المذكور ،فلنتخيل أنه إذا
ان ُتهك مبدأ تماثل التكافؤ بالنسبة إلى ارتفاع الجبال ،فإن
جبل إيفرست وتوأمه المعكوس كصورة في مرآة سيكونان
مختلفَين في االرتفاع بمقدار ملِّيمترين فقط ،وكان من
الممكن قياس هذا الفرق بدقة تعادل  80±مايكرومتر.
ّإن النتائج التي حصل عليها المؤلفون تتميز بدقة أعلى
من كل التجارب السابقة التي درست انتهاك مبدأ التكافؤ
عن طريق تشتيت إاللكترونات من على هدف نووي .لقد
تضمنت التجربة  ،E158التي أُجريت في المختبر الوطني
مستوى ً
مماثل
للمسرعات " "SLACفي مينلو بارك بكاليفورنياً ،
من حيث الدقة ،ولكنها أجريت لقياس الشحنة الضعيفة
للإلكترون ،وليس البروتون 2.وقد قامت مجموعة التعاون
المقاس للوصول إلى أن
 Qweakباستخدام عدم التماثل ُ
شحنة البروتون مقدارها  ،0.0045 ± 0.0719وهذا يتفق
المتنبأ بها بواسطة النموذج القياسي لفيزياء
بامتياز مع القيمة ُ

3
المقارنة ،ووفقًا للمنهجية التي قام
الجسيمات .وعلى سبيل ُ
ُ
المؤلفون باستخدامها ،فإن الشحنة الكهربية للبروتون هى .1+
وقد يتساءل المرء :لماذا يرغب الفيزيائيون في قياس
الجابة
الشحنة الضعيفة للبروتون بتلك الدقة العالية؟ إ
المختصرة هى :الختبار حدود معرفتنا .بشكل أساسي،
يسعى الفيزيائيون الكتشاف ما إذا كانت النظريات
الحالية تفشل في تفسير بيانات الرصد ،أم ال ،وعند
إن هذا الفشل قد يدل
أي مقياس طول يحدث هذاّ .
على وجود قوة أساسية خامسة ،أي نوع من التفاعل لم
دورا عند مستويات للطاقة
يكشف عنه مسبقًا ،ويلعب
ُأعلى مما تم استكشافه حتى ً آ
الن.
إن القياس الذي ذكرته مجموعة التعاون  Qweakيبين أن
ّ
إن ُوجدت  -سوف تكشف عن نفسها
مثل هذه التفاعالت ْ -
عند مستويات لطاقة الجسيمات ،تتجاوز عدة وحدات تيرا
إلكترون فولت ( 1تيرا إلكترون فولت يساوي  1210إلكترون
فولت) .أ
ولغراض المقارنة ،فإن الطاقة التي يتم إطالقها
في مفاعالت االنشطار النووي ،حيث تنقسم النواة إلى
شظيتين أو أكثر ،تصل إلى مستوى  610إلكترون فولت لكل
جسيم .إن الحد أ
الدنى الخاص بالمؤلفين لمقياس الطاقة
ّ
أ
وأيضا يُك َِّمل  -الحد الدنى الذي
للفيزياء الجديدة يُقارب ً -
تم وضعه بواسطة تجارب أُجريت في مصادم الهدرونات
الوروبية أ
الكبير بالمنظمة أ
للبحاث النووية "سيرن" ،CERN
وهو مختبر أوروبا لفيزياء الجسيمات الواقع بالقرب من
5،4
إن هذا أمر مهم بالنظر إلى أن طاقة
جنيف في سويسرا ّ .
اللكترونات الخاصة بالمؤلفين أقل بآالف المرات من
ِح َزم إ
طاقة ِح َزم البروتونات الخاصة بمصادم الهدرونات الكبير.

قبل أكثر من قرن ،تم إثبات أن الشحنة الكهربية توجد
جسرا بين
على هيئة ِقطَع غير مترابطة ،6وهو ما وفر
ً
الكهرومغناطيسية الكالسيكية ،وميكانيكا الك َّم الحديثة .وعن
طريق قياس الكميات (بد ًءا من الثوابت الفيزيائية ،حتى
خواص الجسيمات ،مثل شحنة البروتون الضعيفة) ،بدقة
متزايدة ،يمكن اكتشاف تفاعالت وجسيمات جديدة ،أ
المر
إن تلك المساعي
الذي يتطلب مراجعة للنظريات الحاليةّ .
النبيلة ال يمكن لها أن تستمر ،إال إذا تم إجراء البحوث من
خالل مجموعات عمل متعددة ،وعبر عدة أجيال ،وليس
يوم
مجموعات عمل منفردة تعمل في ظروف منعزلة .في ٍ
المكتسبة إلى
ما ،قد تؤدي المعرفة
اكتشاف غير مسبوق.
ٍ
َ
نلحظ
وفي الوقت نفسه،
أن شي ًئا مثل هذا سوف يجعل
ّ
عالمنا مكانًا أفضل ،من خالل التوصل إلى ف ْهم أعمق
للقوانين الفيزيائية الخاصة بالطبيعة■ .
يعمل زياوتشاو تشنج ف� قسم ي ز
الف�ياء بجامعة يف�جينيا
ي
ف ي� تشارلوتسفيل ،يف�جينيا  ،22904الواليات المتحدة.
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التطور

اكتشاف أساس فيروسات
الحمض النووي الريبي
لكن أظهر اكتشاف واسع النطاق لفيروسات الحمض النووي الريبي في الفقاريات أنه رغم تنقّل
تطور الفيروسات غير معروف إلى حد كبيرْ ،
إن تاريخ ّ
ً
تطور بالتزامن مع عوائلها على مدار ماليين السنين.
معظمها
فإن
العوائل،
بين
ة
عاد
الفيروسات
َّ
مارك زيلر ،وكريستيان جي .آندرسون

أ
النسان ،بد ًءا من نزالت
كثيرا من المراض التي تصيب إ
ّ
إن ً
ً
ميات النزفية المميتة ،تسببها فيروسات
الح
إلى
وصول
البرد،
ُ ّ
الحمض النووي الريبي .ويُعتقَد أن غالبية هذه الفيروسات
قد نشأت ً
أصل من فيروسات ذات صلة ،أصابت الثدييات.2،1
ولذلك ،فقد ركَّزت غالبية دراسات اكتشاف الفيروسات على
الثدييات والطيور ،3إال أن فيروسات الحمض النووي الريبي
هي  -على أ
الرجح  -أقدم من ِآخر سلف مشترك للكائنات
أ
5،4
ماسة إلى
الحية على كوكب الرض  .وعليه ،ثمة حاجة َّ
فصلة عن فيروسات الحمض النووي
معلومات جينية ُم َّ
الريبي من أصناف فقارية أخرى ،إذا كنا نريد الوصول إلى
لتطور الفيروسات على المدى الطويل .يعلن
َف ْهم كامل ّ
ِشي وزمالؤه 6في بحثهم المنشور في دورية  Natureعن
اكتشافهم لفيروسات حمض نووي ريبي بالفقاريات ،لم
يسبق التعرف عليها ،وترجع إلى أزمنة تطورية مختلفة.
حلَّل مؤلفو هذا البحث الفيروسات في  186نو ًعا
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

سمى تعيين التسلسل
من الفقاريات ،باستخدام نهج يُ َّ
عين فيه تسلسل كل
ي
الميتاترانسكريبتومي ،وهو النهج الذي ُ ّ
الحمض النووي الريبي في العينة الواحدة .وقد أخذ الباحثون
العينات من أنواع من أ
السماك والبرمائيات والزواحف ،أي من
كل صنف من الفقاريات ،عدا الثدييات والطيور .وفي هذه
إجماليا من الفيروسات،
العينات ،اكتشف شي وزمالؤه عد ًدا
ًّ
كثيرا عن عدد فيروسات
بلغ 214
ً
فيروسا ،وهو ما يَزيد ً
الحمض النووي الريبي المعروفة في كل صنف من الفقاريات.
تعرف الباحثون على أكثر من  20فيروس
فعلى سبيل المثالّ ،
حمض نووي ريبي يصيب البرمائيات ،في حين أنه لم يكن
معروفًا سوى القليل منها فيما سبق.9-7
ك ََشف التحليل كذلك عن مستوى مدهش من التنوع
تعرف الباحثون على فيروسات لم تسبق معرفتها
الحيوي؛ إذ ّ
تقريبا من فيروسات الحمض النووي الريبي،
في كل فصيلة ً
المعروف عنها إصابتها للثدييات .وتشمل هذه الفيروسات
النفلونزا،
المراض للبشر ،مثل فيروس إ
فيروسات عالية إ
والفيروسات الرملية ،والفيروسات الخيطية ،التي لم يسبق

تسجيل أي إصابات أ
للسماك أو البرمائيات بها.
استخدم شي وزمالؤه هذه المعلومة إلنشاء أشجار
لتطور السالالت ،تصف العالقات التطورية بين الفيروسات.
ووجدوا أن تطورات سالالت فيروسات الحمض النووي
الريبي تشابهت  -بوجه عام  -مع تطورات السالالت في
العوائل الفقارية لها .يوضح ذلك أن فيروسات الحمض
مسارا تطوريًّا مشاب ًها للفقاريات،
النووي الريبي قد اتبعت ً
تطور عوائلها على مدار ماليين السنين
تطورت مع ّ
وأنها ّ
تطور الفقاريات قبل أكثر من 500
بدأ
لقد
.)1
(الشكل
ّ
مليون سنة ،وانقسمت الكائنات الفقارية بعد ذلك إلى عدة
أ
تطور البرمائيات التي انتقلت
أصناف من السماك ،وتال ذلك ُّ
للعيش على اليابسة ( .)http://www.onezoom.orgيشير
اكتشاف الباحثين إلى أن فيروسات الحمض النووي الريبي
في الثدييات ربما نشأت من الفيروسات التي أصابت
أ
السماك ،ثم تَ ِب َعت الفقاريات في انتقالها إلى اليابسة.
أيضا أن بعض الفيروسات بإمكانه إصابة
أوضح الباحثون ً
عدة عوائل ،ما يشير إلى أن الفيروسات قد تنقّلت فيما بين
الطبعة العربية |
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أ
تطورها المشترك معها .بل أن العديد
النواع ،إضافة إلى ّ
من أحداث تفشي الفيروسات في البشر هو نتيجة النتقال
اليبوال
الفيروسات من الحيوانات إلى البشر ،ويُ َعد وباء إ
أ
الخير في غرب أفريقيا ً
مثال على ذلك .10وغالبية حوادث
أ
انتقال الفيروسات فيما بين النواع تتسبب في محدودية
االنتقال المتواصل ،أو انعدامه (يستمر الفيروس في االنتشار
عاد ًة في النوع العائل الجديد مؤق ًتا فقط) .وتعتمد قدرة
الفيروس على تثبيت أقدامه على مجموعة من العوامل،
منها تباعد العائل .11ولذا ،فإن انتقال الفيروسات بين
الحيوانات المنتمية إلى صنف الفقاريات نفسه (كاالنتقال
من الخفافيش إلى البشر ،على سبيل المثال) أرجح حدوثًا
من انتقالها بين الحيوانات المنتمية إلى أصناف مختلفة
من الفقاريات (مثل االنتقال من الزواحف إلى الثدييات).
إال أن ،دراسات شي وزمالئه لتطور السالالت تكشف عن أن
الفيروسات تقفز بانتظام فيما بين أصناف الفقاريات ،مع
انتقال متواصل ناجح ،قد يستمر لماليين السنين.
لتطور فيروسات
توسع الدراسة الحالية من معرفتنا
ّ
ِّ
الفقاريات بشكل هائل ،لكنها ال تخلو من أوجه القصور،
ً
فأول ،باستثناء الطيور والثدييات ،يوجد أكثر من  50ألف
نوع من الفقاريات .وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية
هي واحدة من أكبر الدراسات من نوعها ،فإن شي وزمالءه
عيناتهم من نسبة تقل عن  %0.5فقط من هذه
أخذوا ّ
أ
وإضافةً
العينات
أخذ
في
الباحثون
َّز
ك
ر
ذلك،
إلى
النواع.
ِّ
أ
أ
على الصناف الشائعة ،مثل السماك شعاعية الزعانف،
وشملوا في دراستهم عد ًدا ً
نسبيا من البرمائيات .يعني
قليل ًّ
ذلك أن النتائج التي توصل إليها فريق البحث ال تم ِّثل سوى
نسبة ضئيلة من التنوع الكلي لفيروسات الحمض النووي
الريبي ،أي أننا لم نتطَّرق سوى إلى النذر اليسير من التاريخ
التطوري لهذه الفيروسات .وسوف يستمر نطاق ف ْهمنا
لتطور الفيروسات في االتساع مع أَ ْخذنا المزيد من عينات
فيروسات الحمض النووي الريبي من فترات تطورية أبعد.
يتم ّثل وجه قصور آخر في الدراسة الحالية  -وهو
معتاد الحدوث في مثل هذا النوع من الدراسات  -في
أنه قد تم التعرف على فيروسات جديدة على أساس
جينيا مع فيروسات سبق تعيين تسلسلها الجيني.
تشابهها ًّ
تحيز .وعليه ،من
ظهور
في
تتسبب
قد
اتيجية
ر
وهذه االست
ّ
الممكن أن تكون هناك مجموعات كاملة من الفيروسات
كتشف بعد ،لعدم التمكن من اكتشافها باستخدام
لم تُ َ
أ
الساليب المعتمدة على التشابه.
جدا فقط من
أخيرا ،يتضح بشكل متزايد أن القليل ًّ
ً
فيروسات الحمض النووي الريبي سيصيب البشر ،وأن
العوامل المساهمة في ظهورها في البشر ال تزال غير
تطور
مفهومة بشكل كامل .وكما يثبت شي وزمالؤه ،تحليالت أ ّ
النواع
فعالة لتحديد االنتقاالت بين
السالالت هي أداة ّ
التي حدثت في الماضي ،إال أنه ال يمكن استخدام هذه
التحليالت لتوقّع التنقّل بين العوائل ،أو ظهور الفيروسات
ً
مستقبل ،حيث إن تعقيد االنتقال الناجح بين
في العوائل
النواع يبطل جهود التنبؤ بظهور أ
أ
المراض ،عن طريق تعيين
ُ ِ
12
تنوع الفيروسات غير البشرية  .وعليه ،ستكون الدراسات التي
لتطور فيروسات الحمض النووي الريبي
تمنحنا ً
فهما أعمق ّ
وتنوعها ،مثل دراسة شي وزمالئه ،ضرورية لتوجيه الجهود
المستقبلية لرصد الفيروسات في البشر.
استغرق أ
المر عقو ًدا عديدة لفهم أساسيات التاريخ
أ
التطوري للفقاريات .وسوف يستغرق  -على الرجح  -وق ًتا
التنوع
أطول ،قبل أن يمكننا القول بثقة إننا قد بدأنا نفهم ّ
الهائل لفيروسات الحمض النووي الريبي ،وعالقاتها المعقدة
أ
قدم لنا شي وزمالؤه نقطة
مع البشر والفقاريات الخرى .وقد ّ
بداية مثيرة لالهتمام ،يمكننا االنطالق منها نحو هذا الهدف■ .
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عين شي وزمالؤه 6تسلسل فيروسات الحمض النووي الريبي الموجودة في
شكل  | 1تَعقُّب ّ
تطور فيروسات الحمض النووي الريبيّ .
على
الفيروسات.
لتطور
ا
أشجار
وأنشأوا
الفقاريات،
أصناف مختلفة من
تشعبت الفقاريات إلى أصناف كثيرة.
سنة،
مليون
525
مدار
ّ
ً
وتشير بداية كل سهم ملون سميك إلى التباعد بين مجموعة فقاريات ،والمجموعة أ
الدنى منها في الشكل؛ بينما تشير بداية التظليل
أ
أ
حاليا من الصنف .ووجد الباحثون أن فيروسات الحمض النووي
الغمق إلى وقت ظهور أقرب سلف مشترك للفراد الموجودين ًّ
تطور الفيروسات) .وكل صنف من الفقاريات تهيمن عليه
الريبي قد تباعدت مع تباعد عوائلها الفقارية (الخطوط السوداء تشير إلى ّ
النواع أ
مجموعة خاصة به من فيروسات الحمض النووي الريبي ،إال أنه تحدث أحيانا انتقاالت بين أ
(السهم المتقطعة) تتسبب في
ً
مبسط ،يم ِّثل تطور فيروسات الحمض النووي
مخطط
دخول فيروسات جديدة إلى صنف معين .وشجرة تطور السالالت هذه هي
ّ
إجمال ،وال يظهر التواريخ الدقيقة ،أو االنتقاالت بين أ
ً
النواع التي اكتشفها الباحثون.
الريبي
ُ ِ

مارك زيلر ،وكريستيان جي .آندرسن هما باحثان ف ي�
والحياء الدقيقة بمعهد سكريبس أ
قسم المناعة أ
للبحاث
أ
ف ي� الهويا ،كاليفورنيا  ،92037الواليات المتحدة المريكية.
كما يعمل كريستيان جي .آندرسن أيضا ف� قسم أ
الحياء
ً ي
سكريبس أ
للبحاث،
البنيوية والحاسوبية التكاملية بمعهد

ومعهد سكريبس للعلوم التطبيقية.
ال�يد إ ت ن
و�zellerm@scripps.edu :؛
ب
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الفيزياء الكمية

عشوائية كمية آمنة
تعتمد أنظمة االتصاالت على مولدات أ
للعداد العشوائية؛ من أجل تشفير المعلومات .وقد تؤدي إحدى
أ
طرق إنتاج أعداد عشوائية بحق  -حتى من خالل أجهزة غير موثوقة  -إلى تحسينات في مستوى المان.
ستيفانو بيرونيو

المستخدمة في التشفير الحديث
تستفيد مخططات التشفير
َ
استفادة واسعة من أ
العداد العشوائية  -التي ال يمكن التنبؤ
بها  -لضمان عدم قدرة الخصم على فك تشفير البيانات
أو الرسائل .ومن هنا تبرز أهمية مولدات أ
الرقام العشوائية
الموثوق بهاً ،
فمثل ،حدد تحليل على نطاق شبكة إالنترنت
عشرات آ
المعرضة لهجمات بدائية ،نتيجة
ادم
و
الخ
الالف من
َّ

الستخدام مولدات أرقام عشوائية منخفضة الجودة .1وفي
مؤخرا بدورية  ،Natureاستغل بيرورست وزمالؤه
بحث نُشر ً
ظواهر تنشأ عند نقاط التقاء الفيزياء الكمية بالنسبية الخاصة،
أ
أ
الطالق،
لعرض مولد العداد العشوائية الفضل على إ
أ
محققين بذلك مستوى غير مسبوق من المان.
وعلى الرغم من سهولة إالتيان بمخططات لتوليد أعداد
تبدو عشوائية ،فإن تقييم مدى أمانها – أي مدى عدم إمكانية
التنبؤ بها من قبل خصم محتمل – أمر عسير للغاية .وينبع
2

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

الكثير من المتاعب من حقيقة أن مثل تلك المخططات ال
يمكن اختبارها بمجرد النظر إلى مخرجاتها من منظور أشبه
السود" ،أي منظور تكون أ
بـ"الصندوق أ
العمال الداخلية به
غير معروفة .فعلى سبيل المثال ،بعض العمليات الحسابية
المعروفة باسم مولدات أ
العداد شبه العشوائية ينتج تسلسالت
تماما .إال أن تلك التسلسالت ليس
من أعداد يمكن التنبؤ بها ً
شخص ال
منظور
فمن
وبالتالي
لها أي أنماط قابلة للتمييز،
ٍ
يعرف ّ كيف تم توليد تلك أ
العداد ،ال يمكن تمييزها بسهولة
عن التسلسالت الموضوعة باستخدام طرق عشوائية حقًّا.
لذلك ،يبدو أنه ال يمكن تحقيق أ
المان ،إال إذا استوفى مولد
العداد العشوائية شرطين ،أ
أ
الول :أن يعلم المستخدم كيف تم
أ
توليد العداد ،للتحقق من تنفيذ إجراء فعال؛ والثاني :أن تكون
المنظومة بمثابة صندوق أسود من منظور الخصم ،لمنعه من
استغالل معرفته آ
باللية الداخلية للمنظومة.
أ
غير أن الشرط أ
الول غير واقعي .فمولد العداد العشوائية
قد ينحرف عن التصميم المقصود ،بسبب عيوب فيه ،أو تقادم
مكوناته ،أو فشل عرضي ،أو عبث صريح من قبل الخصم ،ما
مكتشفة .كما إن مراقبة
يسفر عن حدوث انحرافات خفية غير َ
آ
اللية الداخلية لمولد أعداد عشوائية بشكل آني أمر عسير ،وغير
3
عملي  .وإضافة إلى ذلك ،ينتهك الشرط الثاني "مبدأ كيركوفس"،
وهو من المبادئ الرئيسة في التشفير الحديث ،وقد أعاد صياغته
رائد نظرية المعلومات كلود شانون ،4في مقولة "العدو يعرف
المنظومة المستخدمة" .وبصياغة أخرى ،ينبغي أن يُفترض عند
سريعا.
تصميم منظومات التشفير أن الخصم سيألفها ً
ومن الالفت للنظر أنه بسبب القوانين غير االعتيادية للفيزياء
الكمية ،من الممكن إنشاء مولد أعداد عشوائية ِآمن بصورة ُمثبتة،
فيه ال تكون للمستخدم دراية بآلية التوليد الداخلية ،في حين
ً
مفصل عنها.
أن لدى الخصم وصفًا
ول َف ْهم الكيفية التي يتم بها ذلك ،فلننظر إلى التجربة
التي قام بها بيرورست وزمالؤه (الشكل  .)1قام الباحثون
بإعداد فوتونين بحالة كمية مميزة ،تُعرف بحالة التشابك ،ثم
أرسلوا كل فوتون إلى محطة قياس بعيدة مختلفة ،حيث تم
تسجيل استقطابات الفوتونات .وفي أثناء القياس ،لم يكن
بمقدور الفوتونات أن تتفاعل مع بعضها البعض ،حيث كانت
المحطات بعيدة للغاية ،حتى إن التفاعل كان يتطلب إشارات
تسافر أسرع من الضوء كي يحدث .ومع ذلك ،كانت نتائج
القياس مترابطة بقوة ،نتيجة للطبيعة المتشابكة للفوتونات.
تجريبيا عبر معايير
ويمكن الكشف عن مثل هذه االرتباطات
ًّ
إحصائية تُعرف بانتهاكات متباينات ِ"بل".5
يشير السلوك القوي والمترابط للفوتونين المتباعدين أنه يمكن
استخدامهما لتصميم جهاز اتصال أسرع من الضوء .وقد يكون
ذلك ممك ًنا بالفعل ،ما لم تكن نتائج قياس الفوتونات غير قابلة
أي محاولة الستخدام تلك
للتنبؤ ،وهي الحالة التي ستفشل فيها ّ
الفوتونات بجهاز اتصال ،إذ قد تَ ْن ُتج عن ذلك رسائل مشفرة غير
ولن االتصال أ
مفهومة .أ
السرع من الضوء مستحيل ،فذلك يعني
أن انتهاكات متباينات ِ"بل" تنطوي على مخرجات قياس عشوائية؛
تقدم بصمة تجريبية للعشوائية.
أي أن االنتهاكات ِّ
عتمد هذا االستنتاج فقط على استحالة تبادل إالشارات
ي
ال َسرع ِ من الضوء ،وليس على أي وصف تفصيلي أ
أ
للنظمة
صحيحا من منظور
المصاحبة .وعليه ،يجب أن يكون
الكمية
ِ
ً
الخصم ،مهما بلغت معرفته الخاصة بالعمليات الكمية التي
يتم تنفيذها .أ
ولنه ال يمكن ألحد المستخدمين التحقق من
انتهاكات متباينات ِ"بل" ،إال من خالل إالحصائيات الخاصة
بالنواتج المرصودة لمثل تلك العمليات ،فإن النهج المتبع
للتحقق يمثل اختبارا للعشوائية يشبه الصندوق أ
السود.
ً
وقد تم رصد انتهاكات متباينات ِ"بل" بالعديد من التجارب
عبر العقود الثالثة الماضية ،5وتُعرف عالقتهم النوعية
بالعشوائية منذ عدة سنوات .ومع ذلك ،فقد بدأ باحثو
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الشكل  | 1مولد كَمي أ
للعداد العشوائية .يطرح بيرورست وزمالؤه 2تجربة تنتج سالسل من البتات العشوائية بحق (أصفار وآحاد)،
ِّ
أ
زوجا من الفوتونات المتشابكة (أزرق،
وهي مطلوبة لتحسين مستوى المان في نطاق واسع من أنظمة االتصاالتّ .
أعد الباحثون ً
وأحمر) ،ما يعني أن خواصهما كانت مترابطة بقوة ،ثم قاموا بإرسال كل فوتون منهما إلى محطة قياس بعيدة مختلفة ،حيث تم
تسجيل استقطابات الفوتونات .كانت نتائج القياس الصادرة عن المحطتين ال يمكن التنبؤ بها ،ويعود السبب في ذلك إلى السلوك
المترابط القوي ،والمسافة الكبيرة الفاصلة بين الفوتونين .ومع ذلك ،كانت العشوائية ضئيلة ،حتى بعد ماليين دورات التشغيل.
استخدم الباحثون تقنية قوية للمعالجة الالحقة لتوليد بتات عشوائية بحق من هذه القياسات ،مع أقل ما يمكن من االفتراضات
الفيزيائية حول سلوك الفوتونات.

المعلومات الكمية في تطوير أ
الدوات؛ الستغالل هذا الرابط
6
فقط في السنوات القليلة الماضية .
تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسة في أن معظم التجارب
المنتهكة لمتباينات ِ"بل" تتأثر بالثغرات ،ما يعني عدم إمكانية
ِ
اعتبارها براهين من النوع الشبيه بالصندوق أ
السود .فعلى سبيل
المثال ،التقييد الخاص بأن الفوتونين ال يمكنهما تبادل إالشارات
عند سرعات أقل من سرعة الضوء لم يتم تنفيذه بصرامة في
العرضين السابقين لتوليد العشوائية القائم على متباينات
ِ"بل" .8،7وقد أجريت في السنوات القليلة الماضية تجارب
11-9
تحد تقني .وعلى وجه
خالية من الثغرات  ،لكنها تظل بمثابة ٍّ
الخصوص ،فرغم ك َْون حجم انتهاكات متباينة ِ"بل" المرصود
كافيا للتأكيد على السلوك المترابط للفوتونات،
بتلك التجارب ً
منخفضا للغاية ،بحيث ال يمكنه التحقق من وجود
فقد كان
ً
عشوائية ذات جودة كافية ألغراض التشفير.
وقد قام بيرورست وزمالؤه بتحسين التجهيزات التجريبية
الموجودة ،والخالية من الثغرات ،إلى الحد الذي يصبح ممك ًنا
معه تحقيق عشوائية كهذه .غير أنه ،تم الوصول بالكاد إلى
هذا الحد .ففي كل مرة يتم فيها قياس فوتون بتجربة الباحثين،
تعادل العشوائية المولَّدة (ويتم التعبير عنها كـ"بتات" ،أي:
أصفار ،وآحاد) عملية رمي عملة معدنية في الهواء ،باحتمال
 %99.98أن تهبط على وجه "الملك".
على مدار عدة دورات تشغيل ،يُفترض أن يكون تسلسل
قدرا من عدم التيقن ،يكفي لجعل
مخرجات القياس قد راكم ً
من الممكن استخراج البتات العشوائية بحق ،من خالل معالجة
ذكية الحقة .ومع ذلك ،فإن أيًّا من أساليب تحليل مثل هذه
حاليا ،لم يكن ليكون بالفاعلية الكافية
التسلسالت ،الموجودة ًّ
للوصول إلى هذا الهدف .لذلك ،فقد استحدث بيرورست
وزمالؤه تقنية إحصائية قوية حققت هذا الهدفُ ،صممت
خصيصا لتناسب االنتهاكات الضعيفة لمتباينة ِ"بل" التي
ً
رصدوها .وفي النهاية ،تمكَّن الباحثون من توليد  1,024ب ًّتا
ائيا في حوالي  10دقائق من الحصول على البيانات ،ما
عشو ًّ
يقابل قياس  55مليون زوج من الفوتونات.
يمثل مولد أ
العداد العشوائية الذي طرحه بيرورست
آ
أ
وزمالؤه الطريقة الكثر دقة وثباتًا حتى الن إلنتاج العشوائية؛
إال أن معدل التوليد فيها أقل بكثير من مولدات أ
العداد
العشوائية الكمية التجارية أ
الكثر تقليدية ،التي يمكنها إنتاج

ماليين البتات العشوائية كل ثانية .12ومع ذلك ،يمكن توقُّع
حدوث تحسن في معدل التوليد إلى الحد الذي عنده لن
يكون ذلك بمثابة عامل تقييد قوي.
الكبر تتمثل في حجم مولد أ
والشكالية أ
العداد العشوائية
إ
الذي يطرحه الباحثون ،حيث إنه يتألف من محطات قياس،
يفصل بينها  187مترا؛ لمنع تبادل الشارات أ
البطأ من سرعة
إ
ً
الضوء بين أزواج الفوتونات .قد يتم تصغير تلك المسافة
تخيل كيف ستتمكن من
في المستقبل ،لكن من الصعب
الجهزة اللكترونية ُّ أ
الوصول إلى أبعاد أ
الكثر تقليدية (بضعة
إ
سنتيمترات على أ
الكثر) باستخدام التكنولوجيا المنظورة.
ورغم أن دراسة بيرورست وزمالئه لن تؤدي مباشرة إلى
اتجاها
مولدات أعداد عشوائية استهالكية وعملية ،فإنها تهيء ً
جديدا وتصورا للإنتاج آ
ال ِمن للبتات العشوائية .ويمكن تعديل
ً
نهج الباحثين ً و أ
الساليب النظرية الخاصة بهم ليتناسب مع
تصميمات أكثر عملية وبساطة لمولدات أ
العداد العشوائية التي
أ
يمكن أن تحتفظ بالعديد من المزايا التصورية والمنية لعملها■ .
ف
مخت� المعلومات الكمية،
ستيفانو يب�ونيو يعمل ي� ب
جامعة بروكسل الحرة 1050 ،بروكسل ،بلجيكا.
ال�يد إ ت ن
و�stefano.pironio@ulb.ac.be :
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أبـحــاث أنـبـاء وآراء
علم النانو

ّ
الموجه بالببتيدات
انحناء الضوء
الحماض أ
باحثون يتحكمون في نمو جسيمات الذهب النانوية باستخدام أ
المينية والببتيدات؛ من أجل إنتاج ِبنى ملتوية تغ ّير دوران الضوء .وهذه الطريقة
ُيسر تطوير أجهزة بصرية.
يمكن أن ت ّ
جيليرمو جونزاليس-روبيو ،ولويس إم .ليز-مارزان

يمكـن االسـتفادة مـن الجسـيمات النانويـة التـي تتحكـم
فـي دوران الضـوء فـي بعـض التطبيقـات ،كتطويعها في
أ
الجهـزة البصريـة 1والمستشـعرات ،2وإن كان إعداد هذه
صعبـا ،وخاصـة مـن المعـادن
النوعيـة مـن الجسـيمات ً
البلوريـة .فـي بحـث منشـور فـي دوريـة  ،Natureأعلـن
لـي وآخـرون 3عـن التوصـل إلـى طريقـة بارعـة ،تقـوم
الحمـاض أ
علـى اسـتخدام أ
المينيـة ،أو الببتيـدات (وهى
أ
أ
تتكـون من الحمـاض المينيـة)؛ لتوجيه
جزيئـات صغيـرة ّ
النمـو غيـر المتماثـل لجسـيمات الذهب النانويـة ،ملتوية
الشـكل .تفتـح هـذه النتائـج البـاب أمـام فـرص مميـزة
لعـداد المـواد أ
والجهـزة التـي تتحكم فـي دوران الضوء.
إ
أ
الجسـام غيـر المتماثلـة ،التـي ال يمكـن تركيبهـا علـى
صورتهـا المرآتيـة ،توجـد فـي أحجـام مختلفـة ،وتشـمل
جزيئـات الحمـض النووي ،وقواقع الحلزون ،بل والمجرات
أيضـا .ويُقـال إن هـذه ِالب َنـى عديمـة التناظـر المرآتي .وقد
ً
صـاغ لويـس باسـتور مفهـوم عـدم التماثـل الجزيئـي فـي
عـام  ،1848عندمـا عـزا االختالفـات الشـكلية فـي بلـورات
الطرطـرات إلـى وجـود جزيئـات طرطرات معكوسـة كصورة
مرآتيـة .5،4ونحـن نـدرك آ
الن أن وظائف الجزيئـات الحيوية
غالبـا علـى عدم التناظر المرآتـي ،الذي يكون  -على
تعتمـد ً
المثـال – بمثابـة أ
السـاس لتفاعلات محـددة بعنايـة
سـبيل
النزيمـات وجزيئـات ركائزها؛ ما يسـمح بـأداء الكائنات
بيـن إ
الحيـة لوظائفهـا علـى نحو سـليم.
تتم ّثـل إحدى خصائص الجزيئـات عديمة التناظر المرآتي
فـي أن كل شـكل ذي صـورة مرآتية يتفاعل علـى نحو مختلف
المسـتقطَب اسـتقطابًا دائريًّـا (الـذي يتبـع فيـه
مـع الضـوء ُ
ا
مسـار
الكهربـي
المجـال
حلزونيا فـي اتجاه انتشـار الضوء)،
ً
ًّ
ف
عر
ت
ظاهرة
إلى
ما يؤدي
عموما بـ"النشـاط البصري" .وعلى
ُ
ً
َ
سـبيل المثـال ،يشـمل االزدواج اللونـي الدائـري االمتصاص
يمينيـا
التفاضلـي للضـوء أُ
المسـتقطَب اسـتقطابًا دائريًّـا ًّ
الشـكال ذات الصـور المرآتية للجزيء.
ويسـاريًّا ،عن طريق
خدم النشـاط البصري للجزيئـات العضوية عديمة
وقد اسـ ُت ِ
وإن كان ذلـك
الضـوء،
ان
ر
دو
فـي
للتحكـم
آتـي
ر
التناظـر الم
ْ
يحـدث علـى نحـو شـبه دائـم فـي منطقـة أ
الشـعة فـوق
البنفسـجية بالطيف الكهرومغناطيسـي.
أيضـا أن بعـض المـواد غيـر
فـي العقـد الماضـي ،ث َُبـت ً
العضوية له خاصية عدم التناظر المرآتي ،ونشـاط بصري،6
ومن ثم يتيح التحكم في االنتشـار الدوراني للضوء؛ ليشـمل
مناطق الضوء المرئي ،أ
والشعة تحت الحمراء القريبة .وتبرز
بين هذه المركّبات غير العضوية المواد ذات البنية النانوية،
التـي تبـدي آثـارا بالزمونية .وتنشـأ هـذه آ
الثار مـن تذبذبات
ُ
ً
إلكترونـات التوصيل في الفلـزات ذات البنية النانوية ،أو في
المـواد أ
الخرى التي تحتوي علـى إلكترونات حرة ،وينتج عنها
أ
امتصـاص وانتشـار للضـوء المرئـي والشـعة تحـت الحمـراء
جـدا .ويتحـدد الطـول الموجـي
القريبـة علـى نحـو فعـال ًّ
المتضمـن في هذه العملية بناء علـى تركيب المادة النانوية،
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شكل  |1نقل خاصية عدم التناظر المرآتي من الببتيدات إلى الجسيمات النانوية .قام لي وزمالؤه 3بإنماء جسيمات ذهب نانوية
من "بذور" بلورية في وجود أحماض أمينية ،أو ببتيدات عديمة التناظر المرآتي ،يمكن أن توجد في هيئات ذات صورة مرآتية .وكانت
الجسيمات النانوية الناتجة عديمة التناظر المرآتي أيضا ،والهيئة ذات الصورة المرآتية التي نمت اعتمدت على هيئة أ
الحماض
ً
أ
ستخدمة .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يوجد جلوتاثيون الببتيد على هيئة أيزومرات يسارية L
الم َ
المضافة ُ
المينية أو الببتيدات ُ
توجه نمو نسخ الصور المرآتية للجسيم النانوي ذي السطوح الحلزونية الموضح في الشكل(ِ .بنى
ويمينية  Dذات صور مرآتيةِّ ،
الجلوتاثيون من جيليرمو جونزاليس-روبيو)

وأبعادها ،وشكلها.
عـرف اسـتخدام آ
الثـار البالزمونيـة عديمـة التناظـر
ُ ِّ
المرآتـي بأنـه أحـد أكثـر الطـرق الواعـدة فـي تطويـر
مـواد بصريـة فائقة؛ وهـى ِبنـى اصطناعية مثـل "عباءات
التخفـي"  ،7لهـا خـواص
بصريـة تختلـف عـن خـواص يمكن معالجة المواد
المـواد التـي توجـد فـي النانوية لتصبح مواد
ّ
مركبة ،بل وقد
الطبيعـة .وقـد حفـز ذلـك
بـذل جهـود كبيـرة لتصنيـع تجد لها تطبيقات
أجسـام بالحجـم النانـوي ،تكنولوجية.
لهـا شـكل هندسـي عديـم
حـرزت تطورات كبيـرة  1من خالل
التناظـر المرآتـي .وقـد أُ ِ
كل مـن طـرق التصنيـع مـن أعلى إلى أسـفل ،التـي تُج َّهز
فيهـا أ
الجسـام ذات الحجـم النانـوي مـن مـواد كتليـة،

وطـرق التصنيـع مـن أسـفل إلـى أعلـى ،التـي يتـم فيهـا
إنمـاء أ
الجسـام باسـتخدام عمليـات كيميائيـة.
ويمكـن اسـتخدام طـرق التصنيـع مـن أعلى إلى أسـفل
بالفعـل لتصنيـع كميـات صغيـرة مـن المـواد النانوية التي
لكن قد يكون من الصعب اسـتخدام
لها أشـكال واضحـةْ ،
هـذه الطـرق علـى نطـاق أكبـر إلنتـاج الكميـات الالزمـة
إلجـراء المعالجـة التـي تَ ْن ُتـج عنهـا مـواد ،أو الدمـج فـي
أجهـزة .وفـي المقابـل ،نجـد أن طـرق التصنيع من أسـفل
جـرى فـي المحاليل،
إلـى أعلـى تقـوم عاد ًة علـى كيميـاء تُ َ

يكـون مـن أ
السـهل اسـتخدامها علـى نطـاق أكبر.
لقـد تـم إحـراز تطـورات مميـزة فـي توسـيع نطـاق
طـرق التصنيـع مـن أسـفل إلـى أعلـى؛ للحصـول علـى
مـواد نانويـة عديمـة التناظـر المرآتـي ،ويكـون ذلـك عـن
طريـق اسـتخدام قالـب عديـم التناظـر المرآتـي فـي
أ
السـاس ،لتوجيـه تجميـع الجسـيمات النانويـة التـي
أ
تشـكلّت مسـبقًا .وتشـمل المثلـة الرائعـة علـى هـذه
المـواد :الكـرات الذهبيـة المتراكمـة علـى أسـطح أشـرطة
الحمـض النـووي  ،8وقضبان الذهـب النانويـة المتداخلة
مـع هيـاكل أوريجامـي الحمـض النـووي المبرمجـة
بدقـة  ،9وقضبـان الذهـب النانويـة المتراكمـة علـى
أنسـجة البروتيـن الحلزونيـة  .2علـى أنـه ،فـي جميـع هذه
الحـاالت ،يكـون النشـاط البصـري الـذي تـم الحصـول
عليـه هـو نتيجـة آ
للثـار البالزمونيـة الكليـة ،أمـا الطـول
الموجـي الـذي يحـدث عنـده االزدواج اللونـي الدائـري،
عـرف عـن طريـق ٍّكل مـن الخصائـص المحـددة للبنات
ُفي أ َّ
المفـردة المسـتخدمة ،وترتيبهـا علـى القالـب.
ساسـية
ال
ُ
وهـذا يعنـي أن عوامـل عديـدة ينبغـي معالجتهـا؛ مـن
أجـل تحقيـق تأثيـر بصـري معيـن.
والبديـل أ
البسـط إلنتـاج آثـار بصريـة هـو إنمـاء
الجسـيمات النانويـة البالزمونيـة عديمـة التناظـر المرآتـي
بطريقـة تضمـن أن كل هـذه الجسـيمات لهـا الشـكل
نفسـه ،وبالتالـي تكـون لهـا أنشـطة بصريـة متطابقـة.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

ويمكـن تحقيـق ذلـك عـن طريـق اسـتخدام الجسـيمات
النانويـة المتشـكّلة مسـبقًا ،كـ"بـذور" يتـم إنماؤهـا بعـد
ذلـك إلـى الحجم والشـكل المرغوبين من خالل الترسـيب
البطـيء للمـادة عليهـا ،ويحـدث ذلـك عـاد ًة باسـتخدام
10
خدمت
جزيئـات مضافـة لتوجيـه عملية النمو  .وقد اسـ ُت ِ
هـذه الطـرق لصنـع أجسـام معدنيـة شـديدة التماثـل
فـي الحجـم النانـوي ،بمـا فـي ذلـك كـرات وقضبـان
خدمت هـذه الطريقـة
ومجسـمات ثُمانيـة سـطوح .واسـ ُت ِ
أيضـا لصنـع ِبنـى عديمـة التناظـر المرآتـي مـن مـواد غير
ً
11
معينـة
عضويـة
لكـن ليـس من فلـزات كالذهـب ،بنيتها
،
ْ
التماثـل .ويعلـن لـي وزملاؤه آ
الن عـن
البلوريـة عاليـة
ُ ِ
تطـور أ
يمل� هـذه الفجـوة المنهجيـة.

إن االكتشـاف الرئيـس الـذي أعلـن عنـه مؤلفـو البحـث
الحمـاض أ
هـو اسـتخدام أ
المينيـة أو الببتيـدات عديمـة
التناظـر المرآتـي ،التـي تحتـوي علـى مجموعـات الثيـول
( ،)SHكمـواد مضافـة فـي عمليـة نمـو بـذور جسـيمات
الذهـب النانويـة (الشـكل  .)1وهذه المـواد المضافة تؤثر
علـى معـدل نمـو بعض أوجه البلورة ،ما يـؤدي إلى تكوين
ِبنـى نانويـة لهـا أشـكال معقـدة عديمـة التناظـر المرآتـي،
ودرجـة تشـتت أحـادي مذهلـة ،وتكـون كل الجسـيمات
متشـابهة إلـى حـد كبيـر فـي الحجـم والشـكل .وإضافـة
إلـى ذلـك ،يمكـن التحكـم في الشـكل الذي تـم الحصول
الموجه للشـكل،
عليـه ،عـن طريـق تغيير ّإمـا ِبنية الجزيء
ّ
أو الشـكل أ
ال ّولـي لجسـيمات البـذور.
ومـن ثـم ،أثبـت لـي وزملاؤه أن خاصيـة عـدم

للحمـاض أ
التناظـر المرآتـي ،والسـلوك البصـري أ
المينيـة
والببتيـدات الموجـودة فـي الطبيعـة يمكـن نقلهمـا إلـى
المشـكَّلة .وجسـيمات
البلـورات النانويـة البالزمونيـة ُ
الذهـب النانويـة عديمـة التناظـر المرآتـي عاليـة الجـودة
اللكترونـي فـي
الناتجـة (انظـر صـور الفحـص المجهـري إ
لونيـا دائر يًّـا قويًّـا
الشـكل  1بالمرجـع  )3تظهـر
ً
ازدواجـا ًّ
(وهـو اختلاف كبيـر بيـن امتصـاص الضـوء المسـتقطب
يمينيـا ويسـاريًّا) ،مـع تحديـد الطـول
اسـتقطابًا دائر يًّـا ًّ
الشـارة بالشـكل المعيـن للجسـيمات
الموجـي وكثافـة إ
النانويـة .أ
ولن هـذه االسـتجابة البصريـة المميـزة تنشـأ
مـن آ
الثـار الجوهريـة للجسـيمات المفـردة ،فيمكـن
معالجـة المـواد النانويـة لتصبـح مـواد مركّبة ،أو أغشـية
رقيقـة ،بـل وقـد تجـد لهـا تطبيقـات تكنولوجيـة مـن
خلال دمجهـا فـي أ
الجهـزة.
الجـراء الـذي اتبعـه مؤلفـو البحـث هـو تعديـل
إن إ
ّ
جـدا للطـرق التـي يشـيع اسـتخدامها فـي إنمـاء
بسـيط ًّ
جسـيمات الذهـب ،أو الفضـة ،أو البالديـوم النانويـة
الجـراء
المشـكّلة .وبالتالـي ،مـن المرجـح اعتمـاد هـذا إ
ُ
سـريعا ،إلنتـاج ِبنـى نانويـة عديمـة التناظـر المرآتـي
ً
حسـنت الخصائـص
مـن هـذه المعـادن "النبيلـة" ،التـي ّ
بالبنـى عديمـة
التحفيزيـة أو إ
اللكترونيـة ،بالمقارنـة ِ
التناظـر المرآتـي المماثلـة .وسـيعتمد نجـاح هـذه التقنيـة
علـى مـا إذا كانـت فعالـة حقًـا فـي إنتـاج معـادن نبيلـة
أخـرى غيـر الذهـب ،أم ال ،ومـا إذا كانـت ثمـة إمكانيـة
السـتبدال المـواد المضافـة الصغيـرة عديمـة التناظـر

المرآتـي ،التـي توجـد فـي الطبيعـة ،بجزيئـات اصطناعيـة
غيـر متماثلـة .ويلـزم إجراء مزيـد من الدراسـات ،لتحديد
مـدى تأثيـر حركـة نمـو الجسـيمات ،وقـوة التفاعلات بين
سـطح البلـورة النانويـة والمـواد عديمـة التناظـر المرآتـي
المضافـة ،وتركيـب البـذور وحجمها على هـذه العملية■ .
جيل�مو جونزاليس-روبيو ،ولويس م .ي ز
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ISABEL HOUGHTON

علم المحيطات

الجمبري يثير حركة المياه
الجمبري الملحي ( )Artemia salinaهو نوع من القشريات دقيقة الحجم،
يوميا من الهجرة الرأسية .ويذكر هوتون
التي تعيش في أسراب ،وت ّتبع نمطًا ًّ
النترنت في دورية  - Natureأن مثل
وآخرون  -في ورقة بحثية نُ ِشرت على إ
كبيرا في
هذه الهجرة الجماعية تولّد دوامات مائية يمكنها أن تُسبب ً
مزجا ً
العمود المائي(I. A. Houghton et al. Nature https://doi.org/10.1038/
s41586-018-0044-z; 2018).
الحياء قدرة أ
لطالما استهوت علماء أ
الفراد أو الجماعات على تغيير بيئتها
أ
الطبيعية .ففي الواقع ،عرض تشارلز داروين في كتابه الخير "تشكيل قوالب
الخضراوات عن طريق أفعال الديدان" (The Formation of Vegetable Mould
Action of Worms
للتغيرات التي يمكن
( )through theموراي )1881 ،تحليله ّ
أن تحدث من خالل أ
الفعال المتكررة للكائنات الصغيرة .وكان هذا العمل خير
خاتمة لمسيرة علمية قُضيت في إيضاح كيف يمكن للتغييرات الصغيرة  -عند منحها
الوقت والفرصة الكافيين  -أن يكون لها تأثيرات كبيرة .وما ينطبق على الديدان
أيضا على الجمبري.
سري ً
يَ ِ
ففي تجارب أُجريت في المختبر ،درس هوتون وزمالؤه تأثير الهجرة الجماعية
تقدم فيها المسارات
للجمبري الملحي (في الشكل :صورة بتقنية االختزال الزمنيِّ ،
الرأسية التي تسببها الجسيمات العالقة وسيلة لرصد تدفق الماء) .ووجدوا أن
أحدثت نف ًثا من الماء ،تَ َس َّبب في مزج العمود المائي بمقياس
حركة الجمبري قد ّ
يفوق بثالث رتب أُسية فعالية المزج الذي ينتج عن االنتشار .ويمكن أن يحدث
المزج في المحيطات بفعل الرياح أو التيارات .وإذا كانت الظاهرة التي يذكرها
هوتون وزمالؤه ذات صلة بالقشريات دقيقة الحجم ،المسماة بالكريليات ،التي
تتجمع في أعداد هائلة في أجزاء من العالم سريعة التأثر بالمناخ ،مثل المحيط
أيضا في تغييرات ملموسة في
الجنوبي ،فقد تسهم الكائنات البحرية الصغيرة ً
المزج في المحيطات .هنري ِجي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ملخصات األبحاث
أجهزة بصرية

كاشفات ضوئية عند
درجة حرارة الغرفة
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علم الفلك

ذروة كثافة ثقوب
مجرة
سوداء في مركز
ّ
ّإن وجود "نقطة ذروة كثافة" الثقوب
السوداء ذات الكتل النجمية -أي زيادة
موضعية في عددها -بالقرب من ثقب
تنبؤا جوهريًّا
أسود فائق الكتلة يم ّثل ً
المجرية .وأفضل
بديناميكيات النجوم
ِّ
مكان للكشف عن نقطة الذروة هذه
المجرة ،حيث يقع أقرب ثقب
هو مركز
ّ
أسود فائق الكتلة (واسمه "ساجيتاريوس
إيه ستار") .ومن المتوقع وجود ما يصل
إلى  20ألف ثقب أسود في الفرسخ
للمجرة ،نتيجةً لالحتكاك
الفلكي المركزي
ّ
لم يكشف حتى آ
الن
الديناميكي ،إال أنه ُ َ
عن أي ذروة كثافة للثقوب السوداء.
وتعد نظم أ
الشعة السينية الثنائية
َُ
منخفضة الكتلة ،التي تحتوي على ثقب
أسود بكتلة نجميةُ ،م َت َعقِّبات طبيعية
للثقوب السوداء.
يشير الباحثون -في البحث المنشور-
إلى أرصاد الثني عشر ثنائيا من أ
الشعة
ًّ
السينية الساكنة في نقطة ذروة كثافة
على بعد فرسخ فلكي واحد من ثقب
"ساجيتاريوس إيه ستار" .وتختلف
أطياف االنبعاث منخفضة الطاقة
التي رصدها الباحثون في هذهالثنائيات -عن أ
الطياف مرتفعة الطاقة،
أ
المرتبطة بمجموعة القزام البيضاء
المتراكمة ،التي تسود الفراسخ الفلكية
الثمانية المركزية للمجرة .وتشير
خصائص ثنائيات أ
الشعة السينية هذه
أ
وبالخص توزيعها المكاني ،ودالةسطوعها -إلى وجود مئات النظم
الثنائية في الفرسخ الفلكي المركزي
للمجرة ،والمزيد من الثقوب السوداء
المنعزلة .وال يمكن استبعاد وجود
إسهام في االنبعاث المرصود (يصل
إلى حوالي ثُلث عدد ثنائيات أ
الشعة
السينية) من إحدى مجموعات النجوم
بالملِّي ثانية ،التي تستمد
النابضة ِ
طاقتها من الدوران.

تنوع حيوي

االحترار وتسارع ثراء
النباتات على قمم الجبال

الشكل أسفله | توزيع نسبة الصالبة ()HR2
للمصادر النقطية أ
للشعة السينية التي
لها أعداد إجمالية  ،C ≥ 100عند مسافة
نصف قطرية متوقعة من "ساجيتاريوس
إيه ستار" ( .)*Sgr Aأ ،مصادر لمسافة  rأقل
من فرسخ فلكي واحد .ب ،مصادر لمسافة
 rأكبر من فرسخ فلكي واحد وأصغر من 3.8
فرسخ فلكي .تظهر نسبة كبيرة من المصادر
التي لها  HR2أكبر من  -0.1وأصغر من 0.3
عند مسافة  rأقل من فرسخ فلكي واحد (أ).
من بين المصادر الـ 66في الحلقة (ب) ،لدى
اثنين ( HR2 )%3أقل من  ،0.3بينما من بين
المصادر الـ 27في الدائرة الداخلية (أ) ،لدى
 HR2 )%44( 12أقل من  .0.3يوضح اختبار
كولموجوروف-سميرنوف أن دالة التوزيع
التراكمي لنسبة الصالبة للمنطقة الحلقية غير
متسقة مع نظيرتها للمنطقة الدائرية
) .(D = 0.545; P = 1.2 × 10-6وتم
إدراج القيمتين الشاذّتين في ب ،عند
 HR2 = -0.56و ،HR2 = -0.74في اختبار
كولموجوروف-سميرنوف .ويتسببان -على
أقصى تقدير -في مصدر واحد له  HR2أقل
من  0.3في أ ،باحتمالية تبلغ حوالي .%2
كما يشير "اختبار مربع كاي" (اختبار )χ2
القائم على غياب الثبات الفراغي في نسبة
أ

8

عالميا في
عرف التوجهات المتسارعة ًّ
تُ َ
التطور المجتمعي والتأثيرات البيئية
البشرية منذ منتصف القرن العشرين
باسم "التسارع الكبير" .وقد نوقشت
هذه التوجهات بوصفها
ئيسا
مؤشرا ر ً
ً
لبدء عصر أ
النثروبوسين .وعلى الرغم
من تضاعف التقارير حول االستجابات
البيئية (مثل التغيرات في نطاق أ
النواع،
أو االنقراض المحلي) تجاه التسارع
الكبير ،فمن غير المعروف ما إذا كانت
هذه االستجابات الحيوية تتعرض
لتسارع مماثل مع مرور الوقت ،أم ال.
وتعود هذه الفجوة المعرفية إلى توفر
البيانات المحدود للسالسل الزمنية
المتعلقة بتغيرات التنوع البيولوجي على
مدار نطاقات زمنية وجغرافية كبيرة.
ستخدم الباحثون  -في البحث
يَ ِ
المنشور  -مجموعة بيانات من دراسات
استقصائية متكررة لنباتات من 302
قمة جبلية بأنحاء أوروبا ،تغطي 145
عاما من الرصد ،لتقييم المسار الزمني
ً
لتغيرات التنوع البيولوجي للجبال،
ّ
ب

 rأﻗﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺦ
ﻓﻠﻜﻲ واﺣﺪ

7

30

 rأﻗﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺦ
ﻓﻠﻜﻲ واﺣﺪ

25

6
20

5
اﻟﺘﺮدد

يُ َعد التشغيل عند درجة حرارة الغرفة
ضروريًّا أل ّي تقنيات إلكترونية بصرية
تهدف إلى توفير أنظمة مدمجة
منخفضة التكلفة للتطبيقات واسعة
التقدم
االنتشار .وتتم ّثل إحدى صور ّ
التكنولوجي الحديثة التي تم تحقيقها
في هذا الشأن في الكشف البولومتري
للتصوير الحراري ،الذي حقق نتائج
نسبيا من حيث الحساسية،
مرتفعة ًّ
ومعدالت أُطر الفيديو (حوالي 60
هرت ًزا) عند درجة حرارة الغرفة .إال
ستحث
أنه نتيجة للتيار المظلم ُ
الم َّ
حراريًّا ،ال يزال التشغيل عند درجة
كبيرا للكاشفات
حرارة الغرفة تحديًا ً
الضوئية شبه الموصلة ،التي تستهدف
نطاق الطول الموجي الواقع بين
 8و 12ميكرومترات ،وتُنفذ جميع
التطبيقات ذات الصلة ،مثل التصوير،
واالستشعار البيئي عن بُعد ،واتصاالت
المساحات الفارغة القائمة على الليزر،
عند درجات حرارة منخفضة .وفي هذه
أ
الجهزة ،لم تكن الحساسية المرتفعة
أبدا مع
والسرعة العالية متسقتين ً
التشغيل عند درجة حرارة مرتفعة.
يوضح الباحثون -في البحث المنشور-
أن كاشفًا ضوئيا يعمل أ
بالشعة تحت
آ ًّ
الحمراء
والبار الكمية ،وذا طول موجي
طويل (تسعة ميكرومترات) ،ومصنو ًعا
من مادة خارقة من أجهزة رنانة معدنية
ظهر أدا ًء شديد
دون الطول الموجي يُ ِ
التحسن فيما يتعلق بأحدث التطورات
في درجات حرارة تصل إلى درجة حرارة
الغرفة .ويحدث ذلك نتيجة لكون
مساحة التجميع الفوتوني لكل جهاز رنان
كثيرا من مساحته الكهربية ،ما يقلل
أكبر ً
كثيرا من التيار المظلم بالجهاز .وإضافة
ً
إلى ذلك ،يبرهن الباحثون على تغلُّب
ِالبنية الفوتونية المستخدمة على أوجه
القصور في المادة ،مثل انخفاض سرعة
االنجراف إاللكترونية مع درجة الحرارة،
التي تقيد ِالب َنى الهندسية التقليدية عند
وأخيرا ،تسمح
التشغيل فائق البرودة.
ً
المساحة المادية الصغيرة ،واالستجابة
المتزايدة للجهاز باالستفادة من خاصية
االستجابة الداخلية عالية التردد للكاشف
الك َِّمي عند درجة حرارة الغرفة .وعن
طريق دمج ترددات جها َزي ليزر تعاقب
ك َِّمي في الكاشف ،يعمل كجهاز استقبال
اقتران ترددي ،قاس الباحثون إشارة

عالية التردد ،فوق  4جيجاهرتز.
لذا ..قد تعود هذه الكاشفات واسعة
الم َّبردة بالنفع على تقنيات
النطاق غير ُ
معينة ،مثل النقل السريع (أكثر من
جيجابت في الثانية) للبيانات المترابطة
متعددة القنوات ،والتحليل الطيفي
الجزيئي عالي الدقة.
doi: 10.1038/nature25790
D. Palaferri et al.

والتوزيع المكاني للنظم الثنائية يدل
تكونها ،سواء في القرص
على تاريخ ُّ
النجمي حول ثقب "ساجيتاريوس إيه
ستار" ،أم عبر سقوطها من تجمعات
ويقيد هذا التوزيع الكثافة
كرويةّ .
العددية للمصادر في نمذجة موجات
الجاذبية القادمة من البقايا النجمية
الضخمة ،مثل النجوم النيوترونية،
والثقوب السوداء.
doi:10.1038/nature25029
C. Hailey et al.

الصالبة بين مسافة  rأكبر من فرسخ فلكي
واحد وأصغر من  3.8فرسخ فلكي ،ومسافة
 rأقل من فرسخ فلكي واحد ،إلى مجموعة
مختلفة من المصادر لمسافة  rأقل من
فرسخ فلكي واحد ) .(P = 8.8 × 10-12وهناك
مزيد من المناقشة الختبار كولموجوروف-
سميرنوف ،والقيم الشاذة ،واختبار مربع
كاي (البيانات الموسعة ،الشكل  3من
البحث) في قسم "المنهج".
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عالميا لعصر
أثرا متسقًا
ًّ
باعتبارها ً
أ
وتوصل الباحثون إلى
نثروبوسين.
ال
ّ
وجود تسارع على مستوى القارة في
معدل زيادة ثراء أ
النواع النباتية،
بزيادة تعادل خمسة أضعاف ثراء
أ
النواع بين عامي  ،2007و،2016
عاما،
مقارنة بثرائها قبل خمسين ً
بين عامي  ،1957و .1966ويتزامن
هذا التسارع بشكل مدهش مع
االحترار العالمي المتسارع ،وال يرتبط
بمسببات التغيير العالمية البديلة.
ِّ
وتوضح الزيادات المتسارعة في ثراء
أ
النواع على قمم الجبال بأنحاء هذا
النطاق المكاني الواسع أن التسارع
تغير
في التغير الحيوي
الناجم عن ُّ
المناخ يحدث حتى في أ
الماكن
النائية من أ
الرض ،مع وجود عواقب
محتملة واسعة المدى ،ال تقتصر
َ
على التنوع البيولوجي فحسب ،وإنما
ً
تتعداه،
وصول إلى أداء النظم البيئية
لوظائفها وخدماتها.
Doi: 10.1038/s41586-018-0005-6
M. Steinbauer et al.
أبحاث انتقالية

ي الحرارة
الحفظ َس ِو ّ
في عمليات زرع الكبد
عالجيا
تُعتبر زراعة الكبد أسلوبًا
ًّ
يحده بشدة نقْص
ناجحا ًّ
جدا ،لكن ّ
تواف ًُر أ
العضاء من ُمتبرعين .وحتى
أ
المتبرع بها ،كثير منها ال
العضاء
َّ
أ
يمكن استخدامه ،وذلك لكون الكباد
الم ْثلَى ال تتحمل التخزين البارد
دون ُ
التقليدي ،وال توجد طريقة موثوقة
لتقييم مدى حيوية العضو قبل
العملية الجراحية .أما الرواء آ
اللي
إ
َس ِو ّي الحرارة ،فيحافظ على إبقاء الكبد
في حالة فسيولوجية ،كما يتفادى
التبريد ،ويتيح اكتمال الشفاء ،وإجراء
اختبار وظيفي للعضو.
ظهر الباحثون
في البحث المنشور ،يُ ِ
أنه في تجربة عشوائية لعدد 270
عملية زرع كبدُ ،وجد أن الحفظ
َس ِو ّي الحرارة  -مقارنة بالتخزين البارد
التقليدي الثابت  -يصاحبه تأ ٍّذ للطعم
أقل بنسبة  ،%50يُستدل عليه من
مقدار إفراز إنزيم الخاليا الكبدية؛
وذلك رغم تراجع معدل التخلص من
أ
العضاء المتوفرة بنسبة  ،%50وزيادة
متوسط زمن الحفظ بنسبة .%54
ولم يكن ثمة اختالف جوهري في
المضاعفات الحادثة في قناة الصفراء،
أو في معدل بقاء الطعم ،أو بقاء
المريض على قيد الحياة.
وإذا تُرجمت هذه النتائج إلى ممارسات
إكلينيكية؛ فسيكون لها تأثير كبير
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للتنبؤ في اختبارات ِ"بل".
في البحث المنشور ،ق ََّدم الباحثون
مجموعة من اختبارات الواقعية
المحلية باستخدام اختيارات بشرية،
وهي تتجنب االفتراضات حول
قابلية التنبؤ في الفيزياء .وقام
الباحثون باالستعانة بحوالي 100
ألف شخص ،لتجربة لعبة فيديو على
الدخال السريع
النترنت تحفِّز إ
شبكة إ
والمتواصل الختيارات ال يمكن التنبؤ
بها ،وتوضح منهجية اختبار ِ"بل".
اختيارا
أنتج المشاركون 97,347,490
ً
ثنائيا ،وتم توجيههم  -عبر منصة شبكية
ًّ
مختبرا في
قابلة للتوسع  -نحو 12
ً
برت  13تجربة
خمس قارات ،حيث اخ َت ْ
الواقعيةَ المحلية باستخدام فوتونات
وذرات مفردة ،ومجموعات ذ َِّرية ،وأجهزة
فائقة التوصيل .على مدار فترة امتدت
إلى  12ساعة في الثالثين من نوفمبر
عام  ،2016استمر المشاركون من جميع
أنحاء العالم في إمداد التجارب بتدفق
متصل من البيانات ،بلغ أكثر من ألف
خدمت التجارب
ِبت في الثانية ،واس َت َ
بيانات بشرية مختلفة ،الختيار كل من
إعدادات القياس.
تتناقض عالقات الترابط المرصودة
بشدة مع الواقعية المحلية،
والمواقع الواقعية أ
الخرى في
أ
السيناريوهات ثنائية وثالثية الجزاء.
كما تشمل مخرجات المشروع
سد "فجوة حرية االختيار" ،أي
العدادات
(احتمال تأثر خيارات إ
بـ"متغيرات خفية" ،للربط بخصائص
الجسيمات) ،واالنتفاع من أساليب
ألعاب الفيديو في التجميع السريع
للعشوائية البشرية ،واستخدام
للمشاركة
تقنيات االتصال الشبكي،
َ
العالمية في العلوم التجريبية.
Doi: 10.1038/s41586-018-0085-3
The BIG Bell Test Collaboration

على نتائج عمليات زرع الكبد ومعدل
الوفيات بين قوائم االنتظار.
doi:10.1038/s41586-018-0047-9
D. Nasralla et al.
الشكل أسفله | صورة للكبد في أثناء
الرواء آ
اللي َس ِو ّي الحرارة .الشريان
إ
الكبدي ( ،)HAوالوريد البابي ( ،)PVوالوريد
أ
الجوف السفلي( ،)IVCوقناة الصفراء
المشتركة ( ،)CBDجميعها مق ّناة .كما تظهر
أيضا ،رغم أنها كانت تُزال عادة
المرارة (ً )GB
في أثناء خطوة استعادة العضو قبل إالرواء
آ
اللي َس ِو ّي الحرارة ( .)NMPاس ُتخدمت هذه
الصورة بموافقة أسرة المتبرع.
ميكانيكا الكم

تحدي الواقعية المحلية
ِّ
باختيارات بشرية
تقارن
اختبار ِ"بل" هو تجربة عشوائية ِ
أ
الرصاد التجريبية بالنظرة العالمية
الفلسفية للواقعية المحلية ،حيث إن
معتمدة
خصائص العالَم المادي غير ِ
أي إشارة
على َر ْصدنا لها ،وال تسافر ّ
بسرعة أكبر من سرعة الضوء.
يتطلب إجراء اختبار ِ"بل" تشابكًا مو َّز ًعا
اغيا ،وكشفًا
سريعا وعالي الكفاءة،
ً
فر ًّ
وإعدادات قياس ال يمكن التنبؤ بها.
وبالرغم من أنه يمكن للتكنولوجيا
أن تستوفي أول اثنين من هذه
الشروط ،فإن استخدام أجهزة مادية
العدادات في اختبار ِ"بل"
الختيار إ
يتضمن وضع فرضيات حول المبادئ
الفيزيائية التي يهدف المرء إلى
إن ِبل نفسه أشار إلى
اختبارها ،بَ ْل ّ
هذا القصور في استخدام اختيارات
العداد الفيزيائية .وقد ناقش فكرة
إ
"الرادة الحرة"
أنه يمكن استخدام إ
للبشر بدقة ،لضمان عدم القابلية

IVC

PV
CBD

GB

HA

ي اﻟﺤﺮارة .اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﻜﺒﺪي
اﻟﺸﻜﻞ  | 1ﺻﻮرة ﻟﻠﻜﺒﺪ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻹرواء اﻵﻟﻲ َﺳ ِﻮ ّ
) ،(HAواﻟﻮرﻳﺪ اﻟﺒﺎﺑﻲ ) ،(PVواﻟﻮرﻳﺪ اﻷﺟﻮف اﻟﺴﻔﻠﻲ) ،(IVCوﻗﻨﺎة اﻟﺼﻔﺮاء

تطور

تكيفية
استجابة
تطورية ّ
ّ
لمورد تغذية غريب
يوفِّر نقل البشر للكائنات الحية على
مستوى العالم موارد جديدة أ
للنواع
غالبا حالة من عدم
ظهر ً
البرية التي تُ ِ
التكيف في استجاباتها .فقد هلكت
ّ
حشرات عاشبة أصلية ،بسبب تَغَ ذِّ يها
سامة ،كانت بمثابة
على نباتات غريبة ّ
"فخاخ بيئية".
"فخا
في هذا البحث ،يوثّق الباحثون ًّ
جديدا ،ينشأ من التأثير
بيئيا" ً
ُّ
تطوريًّا ًّ
المعاكس؛ أي التوافق الشديد مع مورد
التكيف
غريب ،على الرغم من نقص ّ
الح َمل
معه ،إذ تم ِ
إدخال نبات لسان َ
السهمي ( )Plantago lanceolateإلى
غرب أمريكا الشمالية ،عن طريق تربية
الماشية في المزارع .وأ ّدت التغذية على
هذا النبات الغريب إلى إطالق مجموعة
معزولة كبيرة العدد من الفراشة المحلية
 ،Euphydryas edithaنتيجةً للمبادلة
المد بين خصوبة أ
طويلة أ
المهات،
ووفيات النسل .ونتيجة لهذا إالطالق،
وعلى الرغم من انخفاض معدل نمو
الحشرات عند تَغَ ذِّ يها على هذا النبات
الغريب ،عزز نبات لسان الحمل على
الفور معدل بقاء أعلى لليرقات ،مقارنةً
بالمضيف التقليدي للحشرات ،وهو
نبات .Collinsia parviflora
َوثّقت أعمال سابقة أُجريت في
ً
تفضيل
ثمانينيات القرن العشرين
تطوريًّا لنبات لسان الحمل من جانب
ّ
الحشرات البالغة التي تضع البيض.
وتوقّع الباحثون أن استمرار الحشرات
يعرضها للخطر،
في هذا االتجاه قد ِّ
نظرا إلى أن توفُّر نبات لسان الحمل
ً
للفراشات يتحكم فيه إالنسان الذي
يغير ممارسات إدارة أ
الراضي بشكل
ّ
تطور الفراشات .وفي هذا
أسرع من ّ
البحث ،يعلن الباحثون عن تحقُّق
هذا التوقّع .فقد انصرفت الفراشات
وطورت اعتما ًدا
عن نبات ّ ،Collinsia
كليا على نبات لسان الحمل .وهكذا
ًّ
الفخ .ففي عام  ،2005سحب
تشكّل ّ
الفخ؛ ف َن َمت
البشر مواشيهم ،ناصبين ّ
أ
العشاب حول نبات لسان الحمل،
الم ِحبة للحرارة ،التي
مبردة الحشرات ُ
ِّ
انقرضت بعد ذلك .كان من الممكن
درء هذا االنقراض المحلي ،لو حافظت
مجموعة الحشرات على استخدامها
لنبات  Collinsiaجز ًّئيا ،وهو النبات الذي
استوطن موائل دقيقة أكثر جفافًا ،لم
تتأثر بغياب الماشية.
وسرعان ما انحسر نمو أ
العشاب ،ما
ّ
مناسبة مجد ًدا لتتغذى
جعل المراعي ِ
أي من
على
Euphydryas
فراشات
ٍّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

لكن لم تُرصد
النباتَين المضيفينْ ،
أية فراشات منذ عام  2008حتى عام
 .2012وفي عامي  ،2013و،2014
عاودت فراشات  - Euphydryasالتي
تتغذى على نبات  Collinsiaفقط -
استيطان الموقع
طبيعيا ،معيد ًة النظام
ًّ
البداية،
إلى نقطة
ومهيئةً الساحة لتكرار
ِّ
دورة التطور بشرية المنشأ.
Doi: 10.1038/s41586-018-0074-6
M. Singer et al.

العامين ،اقتصر وجود اليرقات على نباتَي
لسان الحمل السهمي ،والبنسطمون
((،)Penstemonالجدول  1للبيانات
الموسعة ،والشكل  2للبيانات الموسعة في
التغيرات في كثافة
البحث المنشور)( .ج) ّ
الشكال الثالثة ،تمثل أ
اليرقات .في أ
الرقام
ّ
عينات مستقلة
في الرسوم البيانية أحجام ّ
بيولوجيا :حشرات بالغة فردية (أ) ،أو
ًّ
مجموعات اليرقات (ب وج) .أعمدة الخطأ
= فترات ثقة بنسبة  ،%95محسوبة استنا ًدا
طوره نيوكوم ،مع
إلى المنهج الذي ّ
تصحيح االستمرارية .بيانات المصدر مشار
إليها في جدول البيانات الموسع  3في
البحث المنشور .ولم توضح أعمدة خطأ
للنظام الغذائي لليرقات في سنوات عدم
العينات ( ،1982و ،1983و،)2015
كفاية ّ
والتعداد الكلي ( ،1988و ،1989و،)2014
أو أحدهما.

الشكل أسفله | التغ ّيرات في تفضيالت
الفراشة المحلية  ،E. edithaوالنظام
الغذائي لليرقات ،وكثافة مجموعاتها.
(أ)التغيرات في نسب الحشرات البالغة،
ّ
تفضل وضع بيضها على نباتَي
التي ِّ
لسان الحمل السهمي ( ،)Plantagoو
 .Collinsiaوال يشكّل الرسمان البيانيان
نظرا إلى عدم تمثيل
ً
صورا متطابقةً ،
الحشرات التي ال تبدي أفضلية معينة.
والتغيرات في مدى التفضيل موضحة في
ّ
الموسعة في
الشكل  7الخاص بالبيانات
ّ
التغيرات في النظام
البحث المنشور( .ب) ّ
الغذائي لليرقات .رجع اختفاء اليرقات
من على نبات  Collinsiaبين عامي ،1988
و 1989إلى التقييد المكاني المؤقت في
أثناء فترة حرجة ،وبعدها؛ ففي هذين
أ

رياضيات تطبيقية

تقليل حجم أسطول
َمركَبات التنقل الحضري
لقد مهدت تقنيات المعلومات
واالتصاالت الطريق أمام حلول جديدة
للتنقل الحضري ،من شأنها توفير
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اﻟﺴﻨﺔ

من أن القيود على توفُّر السائقين ،ووجود
طلبات لرحالت غير عادية قد يؤدي إلى
قيمة مثالية أكبر نسبيا لحجم أ
السطول،
ًّ
مقارنةً بالقيمة التي تنبأ بها الباحثون في
البحث المنشور ،فإن حجم أ
السطول
يبقى ً
فعال في نطاق واسع من التنوعات
في الطلب السابق على الرحالت.
تَ ْن ُتج هذه االنخفاضات المتوقعة في
حجم أ
السطول بشكل مباشر من إعادة
أ
تنظيم إرسال سيارات الجرة التي يمكن
تنفيذها باستخدام تطبيق حضري
فترض هذه االنخفاضات
بسيط .وال تَ ِ
تشارك الرحالت ،وال تتطلب تغييرات
ُ
في اللوائح ،أو نماذج العمل ،أو سلوك
البشر في التنقل .وقد تصبح نتائج
الباحثين أكثر مالءمة في أ
العوام القادمة
تحول أساطيل السيارات ذاتية القيادة
مع ُّ
المتصلة بشبكة إلى شيء مألوف.
Doi: 10.1038/s41586-018-0095-1
M. Vazifeh et al.
علم الزواحف
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طرق أفضل للمواءمة بين عدد أ
الفراد
والمركَبات التي تعمل تحت الطلب ،لكن
َ
ثمة مشكلة أساسية لم تُ ّ
حل بعد ،وهي
تحديد أفضل طريقة لتحديد حجم
المركَبات ،وتشغيله ،باعتبار
أسطول من َ
أن هناك طلب محدد على التنقل
الشخصي .وفيما يتعلق بالدراسات
السابقة ،فهي إما أنها ال توفر ً
حلول
قابلة للتوسع ،أو تتطلب تغييرات في
سلوك البشر في التنقل.
يوفر الباحثون في البحث المنشور ًّ
حل
قائما على الشبكات لمشكلة "الحد أ
الدنى
أً
للسطول" ،استنا ًدا إلى مجموعة من
الرحالت (محددة بالمصدر ،والوجهة،
وزمن البدء) ،وهو كيفية تحديد أقل
عدد مطلوب من المركَبات؛ لتلبية جميع
الرحالت ،دون تكبد الركاب أي تأخير.
تشارك
ِفمن خالل طرح فكرة "شبكة ُ
قدم الباحثون ًّ
مثاليا
المركَبات" ،يُ ّ
َ
حل ًّ
ً
فعال من الناحية الحسابية للمشكلة ،إلى
جانب حل شبه مثالي قابل للتنفيذ آ
ال ِن ّي.
ختبر الباحثون كال الحلّين على مجموعة
يَ ِ
بيانات تشمل  150مليون رحلة سيارة أجرة
تمت في مدينة نيويورك على مدار سنة.
والتنفيذ آ
ال ّني لهذه الطريقة بمستويات
خدمة شبه مثالية يسمح بتخفيض حجم
أ
السطول بنسبة  30في المئة ،مقارنة
أ
بالتشغيل الحالي لسيارات الجرة .وبالرغم

الكشف عن أصل
الحرشفيات
تُ َع ّد الحرشفيات الحديثة (السحالي،
والثعابين ،والسحالي المنتمية إلى
المجموعة  )Amphisbaeniaهي
مجموعة رباعيات أ
الرجل أ
الكثر تنو ًعا

في العالم إلى جانب الطيور ،ولها
تاريخ تطوري طويل ،حيث يرجع
تاريخ أقدم حفرياتها المعروفة إلى
فترة العصر الجوراسي أ
الوسط،
أ
قبل  168مليون سنة .ويُ َع ّد الصل
مثيرا للجدل
التطوري
للحرشفيات ً
لعدة أسباب؛ أ
الول :أن ثمة فجوة
أحفورية زمنية تُق َّدر بحوالي  70مليون
سنة بين أقدم الحفريات المعروفة،
أ
قدر للحرشفيات .والثاني:
الم ّ
والصل ُ
هو محدودية عدد عينات الحرشفيات
في دراسة تطور سالالت الزواحف.
والثالث :هو نقاط التعارض بين
النظريات المورفولوجية والجزيئية
فيما يتعلق بأصل الحرشفيات التاجية.
في البحث المنشور ،يسلط الباحثون
الضوء على هذه المشكالت باستخدام
بيانات التصوير المقطعي المحوسب
أ
بالشعة السينية دقيقة البؤرة عالية
الدقة ،المجراة على الزاحف الحفري
المفصلي ( Megachirella wachtleriمن
العصر الترياسي أ
الوسط ،من جبال
أ
أيضا
اللب إاليطالية) .كما يقدمون ً
مجموعة بيانات تطورية كبيرة ،تجمع بين
أ
حاليا،
الحفريات والصناف الموجودة ًّ
وكذلك بيانات مورفولوجية وجزيئية.
وقد عمد الباحثون إلى تحليل مجموعة
البيانات هذه في ظل معايير مثالية
مختلفة؛ لتقييم عالقات الزواحف ثنائية
القوس ،وأصول الحرشفيات.
تعيد النتائج التي توصل إليها
الباحثون تشكيل تاريخ تطور سالالت
تقدم ً
دليل على
ثنائيات القوس ،كما ِّ
أن  M. wachtleriهو أقدم جذع
حرشفي معروف إلى آ
الن .ويزيد
عمر النوع  Megachirellaعن أقدم
الحفريات الحرشفية المعروفة بحوالي
 75مليون سنة ،ما أ
يمل جز ًّئيا الفجوة
الزمنية أ
الحفورية في أصل السحالي،
تدرجا لخصائص
ظهر اكتسابًا أكثر ً
وي ُ ِ
الحرشفيات في تطور ثنائيات القوس
عما كان يُعتقد سابقًا.
وهذه هي المرة أ
حد علم
على
ولى
ال
ّ
الباحثين  -التي تتفق فيها البيانات
المورفولوجية والجزيئية حول المراحل
المبكرة لتطور الحرشفيات ،مع كون
أ
البراص ،وليس زواحف إالجوانا ،هي
أقدم نوع في فرع الحرشفيات التاجية.
وتبين تقديرات زمن التباين  -باستخدام
ِّ
ساعات مسترخية مورفولوجية وجزيئية
مجتمعة  -أن الليبيدوصورات ومعظم
ثنائيات القوس أ
الخرى قد نشأت قبل
حدث االنقراض في الحقبة البرمية/
الترياسية ،ما يشير إلى أن العصر
الترياسي كان فترة انتشار – ال فترة نشأة
 لعدة سالالت من ثنائيات القوس.Doi: 10.1038/s41586-018-0093-3
T. Simões et al.
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
علم اإلنسان االجتماعي

تطور فيروسات
التهاب الكبد "بي"
يُعتبر فيروس التهاب الكبد الوبائي
ئيسا اللتهاب الكبد
"بي" ً HBV
سببا ر ً
في البشر ،لكن ثمة درجة كبيرة من
عدم التيقن حول الجدول الزمني
لتطوره وارتباطه بالبشر.
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
جينوماّ ،إما ً
كامل ،أو جز ًّئيا لفيروس
12
ً
التهاب الكبد الوبائي "بي" القديم،
في فترة تتراوح ما بين  0.8و 4.5ألف
تقريبا .وتنحسر التسلسالت
سنة مضت ً
القديمة ّإما ضمن المجموعات الحيوية
من الفيروس الموجودة لدى البشر
الحاليين ،أو غيرهم من القردة ،أو
تكون على عالقة قريبة بها .وبشكل
عام ،تتبع خصائص الجينوم خصائص
النوع الحديث من هذا الفيروس.
يُتوقع أن تعود جذور الفيروس إلى
ما بين  8.6و 20.9ألف سنة مضت.
ويقدر الباحثون أن يتراوح معدل
ِّ
استبدال النوكليوتيد بين ،8.04 x 10-6
و  1.51 x 10-5عملية تبادل لكل موقع،
كل سنة .في العديد من الحاالت ،ال
تتطابق المواقع الجغرافية أ
للنماط
الجينية القديمة مع التوزيعات
الحالية .ويبدو أن أ
النماط الجينية
الشائعة في أفريقيا وآسيا اليوم،
فرعيا من الهند،
جينيا ًّ
وكذلك نمطًا ًّ
كان لها أصول أوراسيوية مبكرة.
وتتوافق أ
النماط الجغرافية والزمنية
أ
التي يرصدها الباحثون في النماط
الجينية القديمة والحديثة للفيروس
جيدا
مع الهجرات البشرية الموثقة ً
خالل العصرين البرونزي ،والحديدي.
يقدم الباحثون ً
دليل على نشوء النمط
الجيني "إيه" للفيروس ،من خالل إعادة
التركيب ،وكذلك وجود ترافق طويل
المد بين أ
أ
النماط الجينية الحديثة
للفيروس ،والبشر ،بما في ذلك اكتشاف
النمط الجيني البشري المنقرض آ
الن.
ومن ثم ،تظهر بيانات الباحثين ق َْد ًرا
من التعقيد في عملية تطور الفيروس
واضحا عند دراسة
 ،HBVال يكون
ً
التسلسالت الحديثة وحدها.
Doi: 10.1038/s41586-018-0097-z
B. Muhlemann et al.
الشكل أعاله | التوزيع الجغرافي للع ِّينات
التي تم تحليلها ،أ
والنماط الجينية
الحديثة .أ ،توزيع أ
النماط الجينية الحديثة
لفيروس التهاب الكبد الوبائي "بي" HBV
الذي يصيب البشر .أ
والنماط الجينية
أ
ذات الصلة بهذا الحرف موضحة باللوان.
أ
الملونة إلى مواقع العينات
وتشير الشكال ّ
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DA27

RISE386/
RISE387

RISE154
DA119

DA29

DA45

DA222

ضمها
المحتوية على الفيروس ،التي تم ّ
إلى الدراسة إلجراء مزيد من عمليات
التحليل ،كما هو الحال في ب .ب ،تظهر
هنا مواقع عينات العصر البرونزي التي
تم تحليلها على شكل دوائر ،بينما تظهر
عينات العصر الحديدي وما بعده على
الملونة إلى
شكل مثلثات .وتشير العالمات ّ
العينات التي ُوجد فيها الفيروس .وتوجد
عينات النمط الجيني "إيه" القديم في
مناطق يهيمن عليها اليوم النمط الجيني
"دي" ،وينتمي  HBV-DA27إلى النمط
الجيني الفرعي "دي  ،D5 "5الذي يوجد
اليوم  -بشكل شبه حصري  -في الهند.
فسيولوجيا األعصاب

االستقبال الكهربائي
لدى القرش والورنك
تمتلك الفقاريات الغضروفية القديمة
والورنك ،والراي
 مثل أسماك القرشَ ، أعضاء حسية كهربائية متخصصةتكشف عن المجاالت الكهربائية
الضعيفة ،وتنقل هذه المعلومة
إلى الجهاز العصبي المركزي.
وتستغل أسماك القرش هذه الحاسة
االستشعارية من أجل االفتراس ،بينما
أيضا
قد تستخدمها أسماك الورنك ً
الشارات الصادرة من
للكشف عن إ

DA51

أسماك من نوعها ذاته.
في البحث المنشور ،يحلل الباحثون
الخاليا الحسية الكهربائية ألسماك
القرش ،والورنك؛ لتحديد ما إذا
كان بوسع الخصائص الفسيولوجية
السهام في ضبط الحواس
المتفردة إ
المرتبط بالسلوك .ويوضح الباحثون
ستخدم
أن أسماك القرش ،والورنك تَ ِ
عتبة البوابة
قنوات كالسيوم منخفضةَ ِ
الفولتية متشابهة؛ لبدء النشاط
الخلوي ،في حين أنها تستخدم
قنوات بوتاسيوم مختلفة؛ لتعديل
عبر الخاليا الحسية
هذا النشاط .ف ُت ِّ
الكهربائية لدى أسماك القرش عن
قنوات بوتاسيوم فولتية البوابة،
متكيفة بشكل خاص ،تدعم واخزات
ّ
متكررة كبيرة ،قادرة
فولتية غشائية ّ
على تحفيز إطالق حويصلي يقارب
الحد أ
القصى من مشابك شريطية

DA195

RISE563
RISE254

اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺠﻴﻨﻲ "دي"

اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺠﻴﻨﻲ "إﻳﻪ"

أﻧﻤﺎط ﺟﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺠﻴﻨﻲ "ﺑﻲ"

مفصلة .وعلى النقيض من ذلك،
ّ
تستخدم أسماك الورنك قناة
مفعلة بالكالسيوم؛ إلنتاج
بوتاسيوم ّ
ذبذبات فولتية غشائية صغيرة قابلة
حويصليا
للضبط ،تستثير إطالقًا
ًّ
المنبهات .ويرى الباحثون
يعتمد على ِّ
التكيف الحسي يدعم كشفًا
أن هذا ّ
الشارات في
َّ
مميز عن إ
مضخ ًما غير ِّ
أسماك القرش ،مقارنة بكشف انتقائي
عن الترددات في الورنك ،ما قد يعكس

المتطلبات االستقبالية الكهربائية
فيح ِّيي الخياشيم.
لهذين النوعين ُص ِ
توضح النتائج التي توصل إليها الباحثون
كيف تتكيف أ
النظمة الحسية لتناسب
نمط الحياة أو البيئة المالئمة لحيوان
ما ،عن طريق التعديالت الجزيئية
والبيوفيزيائية المنفصلة.
Doi: 10.1038/s41586-018-0160-9
N. Bellono et al.
علم الحفريات

التجميع الفسيفسائي
لرؤوس الطيور
طرأ تعديل كبير على جماجم
الطيور الحية عن الحالة التي
ُوجدت عليها أسالفها الديناصورية.
تحتوي جماجم الطيور على منقار
متضخم عديم أ
السنان ،أمام
الفك العلوي ،ونظام حركي معقد
يشمل حنكًا ومعلّق فكّ متحركين.
ويعمل القحف العصبي الممتد لدى
الطيور على حماية مخ متضخم،
المقربة
وهو محاط بعضالت الفك
ّ
المتقلصة ،بَ ْي َد أن ترتيب ظهور هذه
السمات ،وطبيعة تجلياتها أ
الولى ال
يزاالن غير معروفين.
يحتل الطائر  Ichthyornis disparذو

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

أ
السنان  -الذي عاش في أواخر العصر
الطباشيري -
التطور
موضعا محوريًّا في
ً
ّ
النوعي خارج المجموعات الحية ،فهو
قريب من امتداد الطيور الموجودة
اليوم ،لكنه يحتفظ بالعديد من سمات
أ
السالف .وعلى الرغم من استمرار تأكيد
أهميته التطورية ،لم توصف أي مادة
قحفية رئيسة جديدة للنوع I. dispar
المكتشفة
بخالف البقايا غير الكاملة
َ
في سبعينيات القرن التاسع عشر .كما
ترك لنا النوع  Lagerstättenمن العصر
الجوراسي والعصر الطباشيري حفريات
مهمة لطيور ،لكن جماجمها في الغالب
ُمحطَّمة ومشوهة.
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
أربع عينات محفوظة ،ثالثية أ
البعاد،
للنوع  ،I. disparتتضمن جمجمة
بالضافة
كاملة بشكل غير اعتيادي ،إ
إلى عنصرين تم تجاهلهما سابقًا في
النموذج  YPM 1450الموجود في
متحف "بيبودي" الخاص بجامعة ييل.
استخدم الباحثون هذه العينات،
لتشكيل بنيان ثالثي أ
البعاد شبه
مكتمل لجمجمة النوع ،I. dispar
باستخدام التصوير المقطعي
المحوسب عالي االستبانة.
كشف الدراسة أن النوع I. dispar
وتَ ِ
كان لديه منقار تَ َح ُّولي – صغير
الحجم ،ويفتقر إلى رف حنكي ،كما
أنه محدود بطرفي الفكين – مقترن
بنظام حركي مشابه لذلك الخاص
بالطيور الحية .وعليه ،فإن أجهزة
التغذية لدى الطيور الموجودة اليوم
قد تطورت في وقت أبكر مما كان
يُعتقد سابقًا ،وكانت مكوناتها متناسقة
وظيفيا وتطوريًّا .كما كان الدماغ حدي ًثا
ً
لكن المنطقة الصدغية كانت –
نسبياّ ،
ً
على عكس المتوقع  -ديناصورية ،إذ
تحدها
مقربة كبيرةّ ،
احتفظت بحجيرة ّ
من الناحية الظهرية بقايا عظمية
تخص الفتحة الصدغية العلوية
كبيرة ّ
ألسالفها من الزواحف.
يوثق هذا المزيج من الصفات أن
السمات المهمة ألدمغة الطيور
وحنكها قد تطورت قبل تر ُاجع
المجموعة العضلية للفك ،والتحول
الكامل للمنقار.
10.1038/s41586-018-0053-y
D. Field et al.
تطور

ً
النسان الحديث ،وأصبح
وصول إلى إ
أكبر بستة مرات مما هو متوقع لثديي
مشيمي بحجم النسان .أ
وللدمغة
إ
تكلفة استقالبية عالية ،وبالتالي فإن
السؤال الذي طالما ط ُِرح هو :لماذا
تطور الدماغ البشري الكبير؟ تقترح
َّ
الفرضيات الرئيسة وجود فوائد
الدراك ،للتغلب على
لعملية تحسن إ
التحديات البيئية ،أو االجتماعية،
أو الثقافية ،لكن هذه الفرضيات
تُق ََّيم عاد ًة باستخدام التحليالت
االرتباطية ،ويظل تحديد أسباب
صعبا .في البحث
تطور حجم الدماغ ً
نهجا
الباحثون
يقدم
المنشورّ ،
ً
سببي
تقييم
اء
ر
بإج
يسمح
استقالبيا
ًّ
ّ
لتطور حجم
االجتماعية
للفرضيات
ّ
الدماغ .يُ ِنتج هذا النهج توقعات
كمية لحجم الدماغ والجسم من
ّ
الفرضيات االجتماعية المشكَّلة ،استنا ًدا
إلى التقديرات التجريبية للتكاليف
االستقالبية التي يتكبدها الدماغ.
ويتنبأ نموذج الباحثين بتطور أ
الدمغة
أ
النسان
والجسام إلى أحجامها في إ
أ
العاقل البالغ عندما يواجه الفراد
يتكون من  %60من التحديات
ً
مزيجا ّ
البيئية ،و %30من التحديات
التعاونية ،و %10من التحديات
التنافسية بين الجماعات .ويشير
النموذج كذلك إلى أن المنافسة بين
أ
الفراد أثبتت عدم أهميتها في الدفع
بتطور حجم الدماغ البشري؛ بل وأن
اتساع الدماغ في جنس الهومو كان
مدفو ًعا بالتحديات البيئية وليست
االجتماعية ،وربما عززته بشدة الثقافة.
وهكذا ،فإن النهج االستقالبي الذي
يقدمه الباحثون يسمح بإجراء تقييمات
ّ
صقل فرضيات تطور حجم
سببية تُ ِ
وتوحدها.
الدماغ ،وتفندهاّ ،
Doi :10.1038/s41586-018-0127-x
M. González-Forero et al.
الشكل أسفله | الفرضيات البيئية
واالجتماعية الزدياد حجم الدماغ .تركز
الفرضيات البيئية على التحديات "في

مواجهة الطبيعة" ،في حين تركز الفرضيات
االجتماعية على التحديات التي تنطوي على
يقسم
شركاء اجتماعيين .وفي هذا الشكلّ ،
الباحثون هذه الفرضيات إلى أربعة أنواع
من التحديات التي من المتوقع أن تحفز
عمليات تطورية مختلفة.
تغير المناخ

الفوائد االقتصادية
لتخفيف االحترار
عادة ما تحدد اتفاقيات التغير
المناخي الدولية الحدود القصوى
لالحترار العالمي كأهداف سياسية،
لكن ال تزال الفوائد االقتصادية
المرتبطة بالوصول إلى درجات
الحرارة المستهدفة هذه غير مفهومة
جيدا .تشمل أوجه الغموض النمط
ً
لتغير درجة الحرارة ،وكيفية
الفراغي ُّ
استجابة الناتج االقتصادي العالمي
والقليمي لهذه التغيرات ،واستعداد
إ
المجتمعات لمقايضة أنماط
استهالكها الحالي بالمستقبلي.
في البحث المنشور ،يجمع الباحثون
بين أ
الدلة التاريخية ،والتوقعات
المناخية واالجتماعية االقتصادية،
على المستوى الوطني؛ لتقدير حجم
أ
الضرار االقتصادية المرتبطة بأهداف
أ
المم المتحدة إلبقاء االحترار
العالمي عند درجة مئوية ونصف
الدرجة ،ودرجتين ،وتلك المتعلقة
بالتزامات أ
المم المتحدة الحالية
للتخفيف من االحترار على المستوى
الوطني (التي تقترب مجتمعةً من 3
درجات مئوية من االحترار).
ووجد الباحثون أنه بحلول نهاية القرن
الحالي ،هناك احتمال بنسبة تتخطى
 %75أن يؤدي تقييد االحترار عند درجة
ونصف الدرجة إلى خفض أ
الضرار
االقتصادية ،مقارنة بتقييده عند درجتين
مئويتين ،واحتمال بنسبة تتخطى %60
أن تتجاوز الفوائد العالمية المتراكمة 20
تريليون دوالر أمريكي في ظل معدل

خصم ( %3بسعر صرف الدوالر لعام
أيضا أن
يقدر الباحثون ً
 .)2010كما ِّ
ً
احتمال بنسبة تفوق  %75أن
هناك
تشهد  %71من البلدان  -التي تمثل
انخفاضا في
 %90من التعداد العالمي -
ً
أ
الضرار االقتصادية عند االحترار بمقدار
درجة ونصف الدرجة ،مع كون البلدان
أ
الكثر فقرا هي أ
الكثر استفادة.
ً
وقد تقلل نتائج الباحثين من تقدير
فوائد تقييد االحترار عند درجة ونصف
الدرجة ،في حال حدوث النتائج
المتطرفة غير المسبوقة  -مثل االرتفاع
واسع النطاق في مستوى سطح البحر
 مع االحترار بمقدار درجتين مئويتين،وليس بمقدار درجة ونصف الدرجة.
وقد يؤدي إدراج نقاط الغموض أ
الخرى
غير المحددة إلى تقديرات أقل دقة
للتأثير الناتج ،وهي تشمل ً
مثل عدم
التيقن بشأن معدالت النمو طويل
المدى فيما هو أبعد من المعدالت
المتضمنة في السيناريوهات االجتماعية
حاليا.
االقتصادية الموجودة ًّ
وقد وجد الباحثون معدالت انخفاض
كثيرا في الناتج االقتصادي العالمي
أكبر ً
فيما يتخطى االحترار بدرجتين مئويتين.
وبالنسبة إلى عالَم لم يزد فيه االحترار
عن مستويات الفترة من عام  2000إلى
انخفاضا
عام  ،2010يتوقع الباحثون
ً
بمقدار  %25-15في الناتج الفردي
بحلول عام  2100مع االحترار العالمي
بين درجتين ونصف الدرجة ،وثالث
درجات مئوية ،الذي تنطوي عليه
االلتزامات القومية الحالية ،ومعدالت
انخفاض تزيد على  %30مع االحترار
بمقدار  4درجات مئوية.
وبالتالي ،تشير نتائج الباحثين إلى أن
الوصول إلى هدف الدرجة ونصف
الدرجة من المرجح أن يقلل أ
الضرار
ويحد من التفاوت العالمي،
الكليةّ ،
وأن الفشل في تحقيق هدف الدرجتين
المئويتين من المرجح أن يزيد أ
الضرار
االقتصادية بشكل ملحوظ.
9-0071-018-Doi: 10.1038/s41586
M. Burke et al.

ﺗﺤﺪﻳﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ

ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺮاد

عوامل تطور حجم
الدماغ البشري
إن الدماغ البشري كبير بشكل غير
ّ
عادي .فقد تضاعف حجمه ثالث مرات
منذ عصر إنسان أ
السترالوبيثيسين،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

‘ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ’

‘أﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻚ’

‘ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ’

‘أﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ’
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ﻓﻀﺎء

ﺻﺤﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ِ
ﻟﻠﻌﻠﻢ »«For Scienceﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »ﺳﺎﻳﻨﺘﻔﻚ أﻣﻴﺮﻛﺎن« ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ رؤىً وأﻓﻜﺎ ًرا ﺛﺎﻗﺒﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ،وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ دﻧﻴﺎ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮي.
ﺗﻨﺸﺮ »ﻟﻠﻌﻠﻢ« ﻣﻘﺎﻻت رأي ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻈﻢ ﺗﺄﺛﻴ ًﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ثورة االستشعار عن ُب ْعد
في علم البيئة
القمار الصناعية أ
أصبحت بيانات أ
والدوات التي يستخدمها علماء البيئة لتحليل هذه
يسرا من أي وقت مضى.
البيانات أكثر وفرة ،وأصبح الوصول إليها أكثر ً
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

روبرتا كووك

عندما بدأ عا ِلم البيئة ،نيكوالس موراي ،التنقيب ف ي� بيانات
االستشعار عن بُعد ش
لم�وع رسالة الدكتوراة الخاصة به ،لم
يكن يدري مدى صعوبة هذه المهمة .أراد موراي الوقوف عند
سبب تناقص أعداد الطيور الساحلية المهاجرة بع� قارة آسيا.
ولما كانت هذه الطيور تتوقف ف ي� أماكن يصعب عىل موراي
ّ
الص� ،وكوريا الشمالية ،لجأ إىل بيانات أ
دخولها ،مثل ي ن
القمار
الصناعية لتقييم موئلها.
عندما بدأ موراي ش
الم�وع ف ي� عام  ،2010ظن أنه سيستغرق
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بضعة أشهر ،لكنه ف ي� النهاية استغرق قرابة العامً .
أول ،كان
لحوال  5,500صورة من
عىل موراي تحميل البيانات التعريفية
القمار الصناعية الخاصة بالحكومة ي أ
صور أ
المريكية ،والمتاحة
أ
ض
للمد
للجمهور ،من أجل
ا� الرطبة المعرضة ّ
تحديد صور الر ي
ال� التقطت ف
الج ْزر المنخفض الحادث عىل
أثناء
�
والج ْزر ،ت ي أ ُ ِ
َ
َ
ي
ن
الص� وشبه الجزيرة الكورية.
طول البحر الصفر الذي يَ ُحد ي
وكتب ،بعد ذلك ،شفرة برمجية مخصصة لتصنيف الغطاء
أ
ال ض ف
مكونة من  80صورة .وكانت توجد
ر� ي� مجموعة ي
أخ�ة ّ
ي
ن
ز
للتمي� يب� الماء واليابسة ،لكن موراي كان
بالفعل خوارزمية ي
بحاجة إىل إجراء تعديالت يدوية لكل صورة .واكتشف أن ث
أك�

من ربع أ
الر ضا� الرطبة قد اختفى ف� ت
الف�ة ما ي ن
ب� ثمانينيات
ي
ي
أ
ش
القرن ش
والع�ين.
الع�ين ،والعقد الول من القرن الواحد
سهل ،إذ ت
لكن التحليل لم يكن ً
يس�جع موراي ،الذي يعمل
حاليا بجامعة نيو ساوث ويلز ف� ِك نز�نجتون ت
بأس�اليا" :كنت
ًّ
ي
لنفس طوال تف�ة إجراء هذه العملية' :هذا أمر بالغ
أقول
ي
ش
صدق'".
�ء ال يُ َّ
الصعوبة .إنه ي
كث�ا ،لو
أسهل
اي
ر
مو
مهمة
تكون
أن
الممكن
كان من
يً
أنها تمت اليوم .فقد ط ُِّو َرت أدوات عديدة؛ للوصول إىل
بيانات االستشعار عن بُعد ،وتحليلها؛ ما يتيح لعلماء
تناول المشكالت المتعلقة بالحفاظ عىل البيئة
البيئة ُ
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قدم الهيئات
واسعة النطاق عىل نحو أيرس .وتُ ِّ
الحكومية ومطورو المصادر المفتوحة ش
وال�كات التجارية
ش
التأش� والنقر،
�ء ف ي� هذا المجال ،بد ًءا من واجهات
ي
كل ي
أ
ً
ال�مجيات الموجهة بسطر الوامر .ويقول
إىل
وصول
ب
موراي عن تحليل بيانات أ
القمار الصناعية لصالح أبحاث
البيئة" :أعتقد أننا ف ي� أفضل وقت ممكن إلجرائها؛ فقد
أصبح الوصول إليها شديد السهولة".
يشمل "االستشعار عن بُعد" مجموعة من التقنيات لرصد
ش
ش� المصطلح عاد ًة إىل جمع بيانات
�ء ما ،دون لمسه .ويُ ي
ي
عن أ
جوا ،عن
محمولة
منصات
من
أو
الفضاء،
من
رض
ال
ًّ
طريق قياس الطاقة المنعكسة ،أو المنبعثة عند أطوال موجية
ين
للباحث� استخدام هذه البيانات لالستدالل -
مختلفة .ويمكن
عىل سبيل المثال  -عىل مستوى إزالة الغابات .وتقول أليسون
اليدنر ،وهي إحدى كبار علماء الدعم ،المتعاقدين ف ي� برنامج
أبحاث التنوع البيولوجي ،التابع لوكالة ناسا ف ي� واشنطن
حقيقية ف ي� استخدام
العاصمة" :لقد شهدنا انطالقة هائلة
ّ
بيانات أ
القمار الصناعية".
ت
ال� جمعتها وكالة
تعود بيانات أأقمار "الندسات" الصناعية  -ي
المريكية للمسح الجيولوجي  -إىل السبعينيات.
ناسا ،والهيئة
التغ�ات الكوكبية عىل مدار
اسة
ر
د
إمكانية
البيانات
وتتيح هذه
ي
عقود عديدة .وتقيس معدات المطياف الراديوي التصويري
ت
طلقت ف ي�
ال� أُ ِ
متوسط االستبانة ( )MODISالتابع لوكالة ناسا ،ي
والشعاع
عامي  ،1999و ،2002إالشعاع
الشمس المنعكس ،إ
ي
تلقائيا إىل ش
مؤ�ات يسهل عىل علماء
المنبعث ،وتُ ِّ
حول البيانات ًّ
البيئة استخدامها ،مثل ض
اخ�ار النباتات .وتوفر أقمار "سنتينل"
ال� تراقب أ
أ
ت
الرض والمحيط والغالف الجوي،
التابعة لوروبا ،ي
بيانات منذ عام .2014
ين
للمستخدم� تصفح مجموعات من البيانات الحكومية
يمكن
ت
س�تش"،
داتا
"إيرث
مثل
ونية،
إلك�
بوابات
ع�
ا
ن
مجا
المتاحة
ً
ي
ب
التابعة لوكالة ناسا ،و"إيرث إكسبلورر" التابعة للهيئة أ
المريكية
للمسح الجيولوجي ،و"مركز كوبرنيكوس للوصول المفتوح"
الوروبية .وتقسم عاد ًة بيانات أ
التابع لوكالة الفضاء أ
الرض
ُ َّ
سمى "مناظر" ،أو "لوحات" ،وهي لقطات لطاقة
إىل مقاطع تُ َّ
ذات أطوال موجية مختلفة منعكسة من المنطقة ت
ال� تُلتقَط
ي
ولكن للحصول عىل استبانة مكانية وزمانية أعىل ،قد
فيهاْ ،
التفك� ف ي� خيارات تجارية.
إىل
الباحثون
يحتاج
ي
تجمع أقمار "دوف" الصناعية – عىل سبيل المثال  -ت
ال�
ي
تتوىل تشغيلها ش�كة «بالنيت» ف ي� سان فرانسيسكو بكاليفورنيا،
بيانات عالمية بدقة  3.7تم�  -وهي درجة شديدة الوضوح
ف
ف
بما يكفي ي ز
و�
لتمي� أشجار ي
حوال مرة ي� اليوم .ي
كب�ة فردية  -ي
ت
ال� تُ َعد من أدق
المقابل ،تلتقط أقمار "سنتينل "2-الصناعية  -ي
أ
القمار الصناعية الحكومية ذات البيانات المفتوحة والمجانية
ت
وتقدم عينة لكل موقع كل خمسة
صورا بدقة  10م�-بكسلّ ،
 ًن
ن
التقدم بطلبات للوصول
الجامعي�
للباحث�
ويمكن
أيام.
ّ
ي
ي
ن
المجا� إىل بيانات أقمار ش�كة "بالنيت" الصناعية ش
لع�ة آالف
ي
كيلوم� ف� الشهر ،من خالل برنامج التعليم أ
ت
والبحاث التابع
ي
أ
ف
ن
ن
ش
كاديمي� ي� مجال البيئة أن
للباحث� ال
لل�كة .وبالمثل ،يمكن
ي
ي
ن
المجا� إىل بيانات من أقمار صناعية
للوصول
بطلبات
موا
يتقد
ّ
ي
ذات استبانة أقل من تم� ،تشغلها ش�كة «ديجيتال جلوب» ف ي�
ت
وستمينس� بكولورادو ،من خالل مؤسسة «ديجيتال جلوب»
يغ� الهادفة إىل الربح.
وصول سهل

عىل الرغم مما سبق ذكره ،قد تكون مجموعات البيانات
صعبة التناول .فتذكر كايال ي ن
دال�  -وهي عا ِلمة جغرافيا
بيئية بجامعة والية ميشيجان ف ي� مدينة إيست النسنج
جمعة لمشهد واحد من
الم َّ
عاما من البيانات ُ
 أن ً 30"الندسات" قد تتجاوز  1.5يت�ابايت "لمساحة أصغر من
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ميشيجان" .وبرمجيات الرسوم المرئية لبيانات االستشعار
جيدا مع بعض تنسيقات الملفات.
عن بُ ْعد قد ال تعمل ً
وبالرغم من أنه يمكن تحويل هذه الملفات إىل تنسيق
ث
أك� سهولة ف ي� االستخدام ،فإن هذه الخطوة تضع عقبة
المعاونة
أخرى ،حسبما تقول سيندي شميدت ،المديرة
ِ
البي�" بمركز أيمز أ
ئ
للبحاث ،التابع
بل�نامج
"تطبيقات التنبؤ ي
لوكالة ناسا ف ي� موفيت فيلد بكاليفورنيا .فالمستخدمون
الخ�ة  -حسبما تقول شميدت " -يرغبون ف ي� بعض
قليلو ب
أ
الحيان ف ي� االستسالم؛ إذ ليس لديهم الوقت للتعامل
أ
مع مثل هذه المور".

ومع ذلك ،تتوفر مصادر مجانية وتجارية .ففي عام
سمى
 ،2017أصدر فريق موراي أداة مجانية عىل إال تن�نت تُ َّ
ين
المستخدم� من وضع خرائط ،بنا ًء عىل
"ريماب" ،تُمكِّن
ال�نامج
المستخدمون
فيوجه
عد.
ب
عن
االستشعار
بيانات
ب
ال ضر� ،مثل الغابات ،أو أ
لتصنيف أنواع الغطاء ُ أ
الر ض
ا�
ي
ي
الرطبة ،عن طريق تحميل بيانات جغرافية مرجعية ،أو تحديد
ن
الميدا� ،أو معرفة هؤالء
وحدات البكسل ،استنا ًدا إىل العمل
ي
ين
المستخدم� .وتستخدم أداة "ريماب" ،بعد ذلك ،التعلم
آ
ال يل لتصنيف وحدات البكسل المتبقية .وبداية من مارس
أ
حوال  4,300شخص
 ،2018بلغ عدد َمن استخدموا هذه الداة ي
من ث
أك� من  100دولة ،حسب قول موراي .وتُ ِش ئ
ن� أداة أخرى
أ
ت
سمى "جلوبال فورست واتش" ،خرائط لنماط
عىل إالن�نت ،تُ َ
إزالة الغابات.
ن
"آب�ز" AppEEARS
أداة
باستخدام
دال�
ي
توص ي
ِ ي
ال تن�نت (تطبيق الستخراج عينات جاهزة للتحليل
عىل إ
واستكشافها) ،ت
ين
للمستخدم� الحصول عىل بيانات
ال� تتيح
ي
خاصة بموقع دراستهمً ،
بدل من مشهد أو لوحة كاملة.
مايرس�جر ،وهو عا ِلم يعمل ف ي� ش
م�وع ف ي� مركز
ويوضح توم
ب
المحفوظات الموزعة النشطة للعمليات أ
الرضية ،التابع لوكالة
ناسا ف ي� مدينة سو فولز بوالية داكوتا الجنوبية ،وقاد تطوير
أ
كب�ة من البيانات ،ونحن
كبح�ة ي
"تصور المحفوظات ي
الداة :أ ّ
الصغ�ة
نسمح للشخاص أن يأتوا بحقنة ،ويمتصوا العينة
ي
ت
ين
دخلوا إحداثيات
ال� يريدونها" .ويمكن
للمستخدم� أن يُ ِ
ي
ومتغ�ات ذات أهمية  -مثل الغطاء
زمنيا،
ي
جغرافية ،ومدى ًّ
ال�نامج البيانات عىل هيئة ملف بقيم
الشجري  -فيعيد ب
مفصولة بفواصل (.)CSV
وبالمثل ،يملك مركز المحفوظات الموزعة النشطة ،التابع
ن أ
ف
تينيس ،أدوات
لمخت� أوك ريدج
ب
الوط� ال ي
مريك ي� والية ض ي
ي
ن
زم� لالخ�ار لموقع
تسلسل
المثال
سبيل
لتقديم  -عىل
ي
ن
بيا� ،أو بيانات تمت معالجتها،
دراسة ،كجدول بيانات ،ورسم ي
المستن َتج .ومن ثم ،يمكن لعلماء البيئة
مثل اضطراب الغابات ُ
النبا� ،والمتغ�ات أ
ت
تحليل الروابط ي ن
الخرى ،مثل
الغطاء
ب�
ي
ي
درس أعضاء إحدى
مجموعات الحيوانات .وعىل سبيل المثالَ ،
الف َرق ُج ُزر أندمان قبالة ساحل المحيط الهندي ،ووجدوا أن
ِ
ف
ت
ت
ال� تم إدخال
الغطاء أ ي
النبا� تدهور بشكل أرسع ي� المناطق ي
الفيلة واليل المرقط إليها.
وفيما يخص علماء البيئة الذين يرغبون ف ي� كتابة برامج
ف
و� الوقت نفسه تج ُّنب عناء تحميل
التحليل أالخاصة بهم ،ي
خيارا
بيانات القمار الصناعية ،يُ َعد "محرك جوجل إيرث" ً
شائعا .فقد قامت ش�كة جوجل بالفعل بتحميل مجموعات
ً
بيانات أ
ين
للباحث�
القمار الصناعية عىل خوادمها ،ويمكن
ت
واجه� "جافا سكريبت"،
الدخول عليها ف ي� السحابة مجانًا بع�
َي
ين
الخاصت� بجوجل .وتتيح هذه الخدمة
و"بايثون" بال�مجي َت ي ن�
ين
كث�ا مما
للباحث� إجراء تحليالت واسعة النطاق بصورة أرسع ي ً
يمكنهم فعله عىل حواسيبهم المحلية.
استفاد موراي  -عىل سبيل المثال  -من قوة المعالجة
ف
والج ْزر العالمية بمرور
هذه ي� رسم خرائط لمناطق ّ
المد َ
الوقت.
ونظرا إىل أن تحليله استخدم  700ألف صورة
ً

أ
بالقمار الصناعية ،كان يمكن أن يستغرق سنوات عىل
حاسوب واحد ،لكنه استغرق أقل من أسبوع باستخدام
"محرك جوجل إيرث" .فهذه أ
الداة  -حسبما يقول موراي
ف
ن
ت
يمكن� طرحها
ال�
ي
 "أحدثت ثورة ي� نوعية التساؤالت يبخصوص االستشعار عن بُعد".
ين
المستخدم� من
وتذكر ش�كة جوجل أنه ال داعي لقلق
مطالبة ش
ال�مجية،
ال�كة بملكيتهم الفكرية ،مثل الرموز ب
والنتائج العلمية .ويقول نويل جورليك ،وهو مهندس شب�كة
جوجل ف ي� زيورخ بسويرسا ،شارك ف ي� تطوير "محرك جوجل
إيرث"" :تنص ش�وط الخدمة الخاصة بنا بوضوح عىل أن
ملكيتك الفكرية ،وال نطالب بأحقية
ّ
ملكيتك الفكرية هي ّ
بأي صورة" .ومع ذلك ،ال يزال مارتن ڤيجمان  -الباحث
امتالكها
ّ
ف ي� مجال االستشعار عن بُعد ف ي� جامعة فورتسبورج بألمانيا -
يفضل تحميل بيانات أ
القمار الصناعية ،وتشغيل الرمز بال�مجي
المحل .ويقول ڤيجمان إنه بما أن
الخاص به عىل حاسوبه
ي
ت
ال� يقوم بها ضيقة النطاق ،أو منخفضة االستبانة
التحليالت ي
أ
نسبيا ،فإن الداء ال يم ّثل مشكلة.
ًّتشمل خيارات الحوسبة السحابية أ
الخرى مركز تحليل
البيانات البيئية ،الذي يديره مجلس مرافق العلم والتكنولوجيا
ف ي� هارويل بالمملكة المتحدة ،ومنصة خدمات كوبرنيكوس؛
ت
تمولها
لتيس�
ي
ال� ّ
الحصول عىل البيانات والمعلومات ي
المفوضية أ
ف
الوروبية ،المقرر أن يبدأ العمل بها ي� يونيو،
ومنصة جي ب ي� دي إكس التابعة شل�كة «ديجيتال جلوب».

خيارات المصادر المفتوحة

ت
ال� يختارها الباحثون ،فهم يكتبون عاد ًة
أيًّا كانت المنصة ي
غالبا
رمزا
ً
ً
مخصصا لتوجيه تحليل البيانات ،ويكون ذلك ً
لغة
باستخدام
ال�مجة (آر) .فڤيجمان وزمالؤه يطورون
ب
"جت سبايشل داتا"،
حزمة برمجية بلغة (آر) ،اسمها
ت�يل بيانات ِ أ
للمستخدم� نز
ين
القمار الصناعية،
ستتيح
وطور فريقه كذلك حزمة
متصفح.
واجهة
استخدام
دون
ّ
أدوات  RStoolboxلتحليل بيانات االستشعار عن بُ ْعد،
تتضمن خوارزميات مختلفة لحوسبة مقاييس الغطاء
ت
النبا� ،يك ال يضطر المستخدمون إىل حساب معادالت
ي
خاصة بشكل منفرد.
ين
للباحث� كذلك استخدام تحليالت سطح المكتب
ويمكن
ف
وح َزم الرسوم المرئية ،مثل "إي إن ي� آي" ENVI
التجاريةِ ،
ين
إيماج�"
من ش�كة «هاريس» ف ي� ملبورن بفلوريدا ،و"إيرداس
«هكساجون جيوسبايشل» ف ي�
 ERDAS IMAGINEمن ش�كة ِ
ماديسون بأالباما ،و"آرك جي آي إس"  ArcGISمن ش�كة
ف
بالضافة إىل بدائل المصادر
«إرسي» ي� ريدالندز بكاليفورنيا ،إ
المفتوحة المجانية ،مثل "كيو جي آي إس" .QGIS
وبما أن استخدام هذه أ
الدوات قد ينطوي عىل منحنيات
تعلُّم حادة ،تنصح أنيتا جريزر  -عا ِلمة المعلومات الجغرافية
ف ي� المعهد النمساوي للتكنولوجيا بفيينا ،وعضو اللجنة
ين
التوجيهية ش
المبتدئ� بتلقي دروس
بم�وع "كيو جي آي إس" -
ت
قدم بال�نامج التطبيقي لوكالة ناسا
ي
و
نت.
ن�
ال
تعليمية بع�
إ
ُ ِّ
للتدريب عىل االستشعار عن بُعد حلقات دراسية بع� إال تن�نت،
كما تنظم الوكالة ورشات عمل ف ي� مؤتمرات علم البيئة والحفاظ
عليها.
ين
التحل
الباحث�
عىل
يجب
لكن
غرية،
م
االحتماالت
إن
ّ
ُ
ْ
ي
بالحكمة .تقول اليدنر" :إذا أردت أن ترى كم مرة تزور الفراشة
نباتًا ذا رحيق ،فلن تلتقط ذلك بع� القمر الصناعي"ّ .أما فيما
يخص المسائل واسعة النطاق" ،فهي أداة عىل درجة هائلة
من الفعالية".
روبرتا كووك كاتبة حرة ،تعيش ف ي� مدينة يك�كالند بوالية
واشنطن.
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مهـن عـلـمـيـــــة

مسابقة اكتشف القصص وراء مزيد من الصور
 go.nature.com/competitionص61 .

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

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

JONAH REENDERS

في هذه الصورة الفائزة بالمركز األول هذا العام ،تأخذ كاللي فيلنتيرف عينات من ُعش سلحفاة بحرية جلدية الظهر في أثناء بحثها الذي تجريه في غينيا االستوائية.

مسابقة تصوير فوتوغرافي

وراء الكواليس
ترصد الصور الفائزة هذا العام العلما َء ،من أراضي القارة القطبية الجنوبية إلى سهول أفريقيا البركانية.
جاك ليمينج

فازت هذه الصورة  -التي تظهر فيها عالمة أ
الحياء البحرية
َ
ِ
أ
كاللي فيلنتيرف جاثيةً بجوار سلحفاة بحرية  -بالمركز الول في
مسابقة دورية  Natureللتصوير الفوتوغرافي لعام  ،2018التي
تحمل عنوان "عا ِلم أثناء تأدية عمله" (،)#ScientistAtWork
وتحتفي بتنوع وأهمية أ
البحاث التي يكرس العلماء أجزاء كبيرة
ّ
من حياتهم لها.
مؤخرا العمل بوظيفة في شبكة إحياء
بدأت فيلنتيرف
ً
جزيرة السالحف في أوليما بوالية كاليفورنيا ،حيث ستتولى
حماية السالحف جلدية الظهر ()Dermochelys coriacea
وهي تضع بيضها على الشواطئ بأنحاء أمريكا الجنوبية
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والوسطى .وكجزء من برنامج دراستها لنيل درجة الماجستير
في جامعة بيردو فورت واين بوالية إنديانا ،عاشت فيلنتيرف
وعالم أ
الحياء جونا ريندرز  -وهو متطوع في المشروع -
ِ
حوالي نصف عام في خيام على جزيرة بيوكو في غينيا
االستوائية .وفي نوفمبر  ،2016بعد ُمضي شهرين على
بقائهما هناك ،التقط ريندرز هذه الصورة لفيلنتيرف وهي
تأخذ عينات من ُعش سلحفاة جلدية الظهر ،قبيل وضعها
للبيض .وتقول فيلنتيرف" :عشنا خمسة أشهر في خيمة.
أ
الرضع المجفف على الفطور
أكلنا فيها طعام الطفال ُ
كل يوم".
تلقّت مسابقة "عا ِلم أثناء تأدية عمله" هذا العام  -وهو
مشاركة من جميع أنحاء
العام الثاني لها  -حوالي 330
َ

اضا
العالم .وشاهدنا في هذه المشاركات علماء يعالجون أمر ً
اثيا في أستراليا،
في غرب أفريقيا ،ويُ َع ِّدلون محاصيل ور ًّ
ويتتبعون عادات بكتيريا الكهوف في وسط أوروبا .واختار
المشاركات الرابحة  -التي
المحررون الفنيون في دورية Nature
َ
يستعرضها هذا المقال  -بنا ًء على تأثيرها البصري .وسيحصل
الرابحون على اشتراك شخصي لمدة عام في دورية .Nature
يكرس العلماء وق ًتا وطاقة ال نهائيين على مدار مسيراتهم
المهنية للإجابة على أسئلة معينة ،أو ّ
حل مشكالت محددة.
وما تهدف إليه فيلينترف هو التصدي لتراجع معدل مواليد
التغير المناخي  -بجميع أنحاء
غالبا إلى ّ
السالحف  -الذي يُع َزى ً
العالم .وتقول فيلينترف" :أريد أن أقضي حياتي في الحفاظ
على موائل السالحف".
الطبعة العربية |

يونيو

61 | 2 0 1 8

مهن علمية

يل بقية الصور
وفيما ف ي
الفائزة ي� المسابقة.
الفضاء من القطب الجنوبي (هانج لي)
صورة بانورامية للسماء ً
ليل من محطة زونجشان في القارة القطبية الجنوبية ،التقطها عالِ م
الجيوديسيا (المساحة التطبيقية) ،هانج لي ،من جامعة ووهان الصينية في هوبي .عاش لي
شهرين من الليل القطبي في ظالم ،وبرد ،وعزلة.

الهبوط في ثقب َب ُالوعي في الصخر (مايكل بيرد)
عالِ م البيئة مايك براند ،وعالِ م األرصاد الجوية كوستيجن زوارت ،اللذان يعمالن في جامعة جيمس
قاربا بواسطة الحبال إلى ثقب َبالُ وعي في الصخر ،عمقه 40
كوك في تاونسفيل بأسترالياُ ،ين ِزالن
ً
مترا في منطقة أرنهيم الند؛ من أجل دراسة السجل الجيولوجي لهذه المنطقة.
ً

نظارات (بوجدان ديريكا)

جوزيف بيكويث ،عالِ م الكيمياء الضوئية فائقة السرعة في جامعة جنيف بسويسرا،
المصممة لمعالجة
وزميله بوجدان ديريكا ،الذي التقط هذه الصورةُ ،ي ِع ّدان المعدات
َّ
ضوء الليزر.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهن علمية
SPACE: HANG LI; SINKHOLE: MICHAEL BIRD; SALT PLAINS: MARIA DE CRAEN; ICE
CORES: ANA LYONS; SPEAKING UP: NELSON W ARMOUR; GLASSES: BOGDAN DEREKA

سهول الملح (هوجو مورز)

عالِ م األحياء الدقيقة هوجو مورز ،وعالِ مة الجيولوجيا ميكه دي كرين ،بالتعاون مع مركز األبحاث النووية البلجيكي في مول ،يأخذان عينات من سهول الملح البركانية في شمال أثيوبيا ،التي تُ َعد إحدى أكثر
البيئات قسوةً على سطح األرض ،إذ يحتوي الماء في ذلك المكان على  10 - 7أضعاف محتوى ملح البحر ،ومن ثم يمكن تسخينه لدرجات حرارة تفوق  100درجة مئوية .وكانت العينة التي حصال عليها أكثر
حمضية من المحاليل في الكثير من بطاريات السيارات.

الدفاع عن العِ ْلم (جاري كوبر)

العلْ م» ،التي جرت خالل العام الماضي .تطلَّ ع
رائد األعمال جاري كوبر يتحدث في «مسيرة من أجل ِ
جميعا متشابهين ،وهذا أمر
كوبر إلى أن تعكس هذه الصورة رسالته؛ وهي أن العلماء ال َيبدون
ً
جيد .وقد تكررت تلك المسيرة في شهر إبريل الماضي.
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استخراج عينات جليد جوفية في القارة القطبية الجنوبية (آنا ليونز)

ستجدون يستخرجون عينة جليد جوفية بالقرب من محطة ماك موردو في القارة القطبية
علماء ُم
ِّ
المصورة وعالِ مة األحياء آنا ليونز  -التي تعمل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي -
الجنوبية .وتُ علِّ ق
ّ
باردا.
ً
على هذه الصورة
قائلة إن الشمس الساطعة التي تظهر فيها خادعة؛ فالطقس كان ً
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مستقبليات خيال علمي

ُقداس الموتى
رحلة عودة.

أ
غزوا ،إذا قام به مخلوق فضائي واحد؟
هل يُ َعد المر ً
العالم يطلق عليه ذلك بالفعل ،حتى
بعض وسائل إ
شه ًرا أسلحته نحونا .وهل
وإن لم يأت هذا المخلوق ُم
ْ
ِ
ذكرا؟ ال يمكن ألحد أن يعلم ذلك،
كان هذا الغازي ً
لتصورهم
لكن هذا ما افترضه إ
ّ
العالم من البداية ،وفقًا ّ
غاز .هبط المخلوق من السماء في
ُ
الم َ
سبق لجنس أي ٍ
مركبته الضوئية ،أو لعلها كانت حجيرة ،أو كبسولة ،أو
ربما شرنقة .نزل ً
سلسا بال مجهود في الصحراء
نزول ً
الكبرى على بقعة من الرمال وشظايا صفراء ،حيث أحالت
الحرارة الشديدة قبل آالف السنين  -أي قبل رمسيس،
وعندئذ ،علت صرخات
والسكندر  -الرمال إلى زجاج.
إ
ٍ
احتفال بعودة آ
ً
اللهة القديمة التي ستقود
المنتصرين؛
البشرية إلى االرتقاء.
لكنه لم يفعل ذلك ،وإنما مشى في شوارع القاهرة
بأُلفة شخص و ِلد بها .لم يكن يمشي في الحقيقة ،وإنما
الرض بسنتيمترين ،مرتديا حلة أ
كان يحلّق فوق أ
متللئة
ً ُ
تصل إلى كاحليه ،وربما كانت رداء ،أو قفطانًا .تفقّد
سائحا.
دكاكين وأكشاك سوق خان
الخليلي ،كما ألو كان آ ً
تفحصت عيناه الداكنتان عديمتا أ
والنية
الجفان القمشة
الزجاجية ،وربما تسكع ً
طويل بعض الشيء أمام تماثيل
المصغّ رة المعروضة في أكشاك السوق ،قبل
القطط
أن يلتفت ُإلى القطط الحية واسعة أ
العين ،التي ألهمت
ّ
عمل هذه التماثيل.
لمست أصابعه الطويلة  -التي ادعى البعض أنها
ستخدم في القتال  -برفق
أصابع فنان ،أرق من أن تُ َ
أرفف التوابل ،والفواكه المجففة ،والخبز المرقق من بين
بضائع أخرى غير المأكوالت .وتوقف ،بعد ذلك ،عند
عربة من العربات التي تبيع الطعام في الشارع ،تعرض
صنوفًا من اللحوم المشوية :كفتة ،وكباب ،وشاورما.
تسمر في مكانه ،قطع
ومع نظرة ذهول من البائع ،الذي ّ
وقربها إلى فمه؛
المخلوق أصغر قطعة لحم ضأنّ ،
فأضاء شيء أشبه باالبتسامة وجهه الخالي من التعبير.
وخرج شيء أشبه بالكلمات من شفتيه الرفيعتين .وتوقف
أبدا،
هناك للحظة امتدت في انتظار استجابة لم تأت ً
باستثناء قبضة البائع المتوترة على تميمته الواقية.
ثم اختفى المخلوق.
جرب حساء النودلز في هونج
وظهر من جديد ،وهو يُ ّ
السبرسو في روما ،ثم في ٍّكل من بيرو،
كونج ،ثم قهوة إ
الماكن أ
ومومباي ،وسنغافورة ،والعديد من أ
الخرى حول
أ
جرب طعامها،
العالم .جال
مغامرا في السواق المحلية يُ ِّ
ً
ويحاول  -كما ظن البعض  -االنخراط مع السكان المحليين
حملةً
في الحديث .احتشدت ِفرق وسائل إالعالم خلفه ُم َّ
بكل أجهزة التسجيل الممكنة ،وفشلت جميعها في هذه
الكترونيات
المهمة ،فبثت ثيابه مجال قوة ،أَبْطَل أثر كل إ
بعد مسافة نصف قطر معين .ولم يقتصر ذلك على
أيضا .فعندما
اللكترونيات فحسب ،وإنما الرصاص ً
إ
جاء إليه المهووسون  -وكيف ال يفعلون ذلك!  -ممن
أي
يعزون غبا ًء بشريًّا إلله واحد ،أو ما شابه ،لم يؤثّر ٌّ
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من رصاصهم وقنابلهم على تجوله بين مطاعم أ
الرض.
ُّ
وبينما أُثيرت النظريات حول أصله ومراده ،وأصبح
الطهاة والباعة الذين زارهم مشاهير بين عشية وضحاها،
بدأ بريقه في التضاؤل مع كل زيارة جديدة .فثمة شيء
ما أثّر فيه.
وبعد ذلك ..اختفى .لم يره أحد لمدة أسبوعين،
وافترض كثيرون أنه رحل ،أو مات.
ظهر من جديد في هذه المرة على جزيرة معزولة تابعة
لدولة مديونة على البحر المتوسط .ال أسواق في هذه
صياد عجوز يطهو أسماكًا طازجة،
المرة .كان هناك فقط ّ
اصطادها بنفسه .جثم المخلوق الفضائي فوق صخرة
سجلَت
على بُ ْعد بضعة أمتار من ذلك
الصياد .وقد َّ
ّ
طيار الوحيدة التي التقطت هذا اللقاء بينهما
الطائرة بال ّ
الصياد العجوز
تحريك المخلوق الفضائي لشفتيه ،وه ّز ّ
الواهن  -شأنه شأن مركبه  -لرأسه.
"إيثاكا؟ أليست هذه إيثاكا؟" ،كانت هذه هي الكلمات
الصياد للمخلوق الفضائي بلغة إنجليزية
التي قالها
ّ
ستخدم لغة أخرى
ركيكة .فالسائح سائح؛ هل له أن يَ ِ
النجليزية؟ وأشار الرجل العجوز في اتجاه الغرب.
غير إ
"هذا بحر إيجة .إيثاكا ،بحر آخر ...البحر أ
اليوني".
حرك الرجل العجوز كومة الجمر والرماد ،حيث كان
ّ
شوى فوقها .والتقط رزمة ملفوفة بورق
هناك شيء يُ َ
أ
اللومنيوم ،وف َّضها؛ وأخرج منها سمكة سردين مغلفة
بقشرة ملح كثيفة.
ْ
جرب ،أيها الصديق".
"تفضلّ .
صديق! .هل اتسعت عينا المخلوق الفضائي عند
سماعه هذه الكلمة؟
َ
الصياد مقتربًا من المخلوق ،وقال" :جيدة .إنها
مال ّ
جدي ،بل إنها أقدم من
جد ّ
وصفة قديمة ،تعود إلى ّ
ذلك .إنها تعود إلى أوديسيوس".
قال المخلوق الفضائي:
NATURE.COM
"أوديسيوس" ،وكسر القشرة؛
تابع المستقبليات:
ليصل إلى لحم السمك
@NatureFutures
go.nature.com/mtoodm
بداخلها .التهم قطعة ،ثم

تماما مع الزجاجة الثانية
الينسون ،تبددت هذه الشكوك ً
والسردين الذي صاحبها .تعاقبت ،بعد ذلك ،أطباق
ً
يابسا يكتسب
أخرى حملت زيتونًا،
وفلفل مشويًّاً ،
وخبزا ً
طراوة من زيت الزيتون ،ويعلوه جبن الماعز.
سألت السيدة المخلوق الفضائي" :هذه ليست المرة
أ
الولى لك هنا ،أليس كذلك؟"
لعق المخلوق الزيت من على أصابعه ،وأومأ برأسه.
"منذ زمن بعيد؟"
فأومأ برأسه من جديد.
"لماذا آ
الن؟"
ً
طويل ،ورفع كفه المفتوح ،فإذا بشكل عملة
حدق
َّ
دراخما نحاسية قديمة تومض عليه ،ثم أغلق كفه ببطء
شديد ،كأنه يتألم.
مزيدا
تنهدت السيدة ،وأومأت برأسها ،وعرضت عليه ً
من مشروب «أوزو» ،وقالت" :ها هو كوب آخر ،من أجل
البحار".
الرحلة ،ومن أجل ّ
تحت ضوء القمر ،الذي كان ً
هالل ،أكل وشرب الثالثة
السن طوال الليل ،وأخذ اثنان منهم
الطاعنون في
ّ
يحسبان أعمارهما بالعقود ،والثالث يحسبها بآالف
جميعا قد اختفوا.
السنين .وعندما بزغ الفجر ،كانوا
ً
وعندها فقط ،أدركت البشرية كيف بدت مركبة المخلوق
أبدا ليتأكدوا من
الفضائي كالتابوت ،لكنهم لم يجدوها ً
ذلك ،كما لم يجدوا الزوجين المس َّنين ،وسرعان ما
جميعا النسيان.
طواهم
ً
 ...إلى أن جاءت سفينة أخرى■ .

ين
كريست� لوكاس ضابطة سابقة بالقوات الجوية
ف
اليونانية .ظهرت أعمالها ي� العديد من إالصدارات
المطبوعة ،وعىل إال تن�نت .وكان من ي ن
ب� تلك إالصدارات:
«ديل ساينس فيكشن» ،ومجلة «سبيس آند تايم»،
ي
و«كاست أوف واندرز» .وصلت إىل الدور ئ
النها� لجائزة
ي
رابطة واشنطن للخيال العلمي ( )WSFAلعام .2017
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ILLUSTRATION BY JACEY
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قال" :جيد".
مد الرجل العجوز يده إلى سمكة السردين
عندما ّ
الثانية ،ظهرت سيدة من البيت الصغير الواقع خلفهما
بحوائطه البيضاء ونوافذه الزرقاء .بحثت الطائرات بال
طيار  -التي تدفقت بأعداد كبيرة إلى المنطقة  -عن وجه
ّ
هذه السيدة في كل قاعدة بيانات ممكنة؛ فتوصلت إلى
درست في
الصيادّ ،
أنها معلمة مدرسية متقاعدة ،وزوجة ّ
السابق لغة قديمة بائدة لمراهقين ضجرين .كانت نكرة
ضمن سلسلة طويلة من النكرات الالتي تواصل معهن
المخلوق الفضائي .اقتربت السيدة وهي تحمل هدايا
من المشروبات الكحولية ،وغمغم المخلوق الفضائي
بشيء ما إليها.
مرت لحظة من الصمت ،اتسعت فيها عينا السيدة،
ّ
وأعقبتها هزة خفيفة برأسها ،وهي تقول" :ال ،ليس
أوينوس كيكرامينوس .لم نعد نشرب ذلك .تفضل،
جرب هذا .إنه «أوزو» ..إنه جيد ..وأفضل من أمبروسيا".
ّ
بينما جعلت الشكوك المخلوق الفضائي يُبطئ في
رشفاته أ
الولى لهذا المشروب الكحولي ،الذي يحمل رائحة
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