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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 َ
سنويا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر" ربع
ً
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2016 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ
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الطبعة العربية

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
سبتم� .2018
الف�ة من يوليو إىل ب
ي
ي
ي
أ
ويضم هذا العدد ي ن
ب� جنباته إضاءات عىل آفاق تقدم العلوم ،ويُعد الول باللغة العربية
سكي� رئاسة تحرير النسخة الدولية من دورية  Natureلتصبح أول امرأة
بعد تول ماجدالينا ب
تشغل يهذا المنصب ،ف
و� قسم االفتتاحيات نتعرف إىل رؤيتها للمالمح المستقبلية للدورية.
ي
يل نُبذة عن أبرز ما ورد فيه:
وفيما ي
ف ي� قسم أخبار ف ي� دائرة الضوء ،وتحت عنوان "تتبع جسيم ٍآت من الفضاء" ،نتابع
سباق فرق علماء ي ز
الف�ياء الفلكية للتعرف إىل مصدر جسيم دون ذري اك ُتشف ف ي� القطب
ف
ف
ن
و� القسم نفسه نُلقي الضوء عىل أول
كو� ي
الجنو� ،قد يسهم ي� حل لغز ي
بي
كب� .ي
محاولة الختبار تقنية التحرير ن
الجي� ف ي� الثدييات ،تحت عنوان "اختبار محركات جينية
ي
ف� الثدييات ألول مرة" ،إذ يقول العلماء إن التقنية تعمل ف� ئ
الف�ان بشكل يغ� م َّتسق،
ي
ي
ويتوقَّعون أن تساعد ف ي� القضاء عىل آفات القوارض.
وتحت عنوان "ناسا تنطلق نحو الهالة الشمسية" ،نتعرف إىل خطة وكالة ناسا للوصول
بمسبار (باركر) إىل أقرب نقطة دنو من الشمس ،ألخذ أول قياسات ش
مبا�ة عىل إالطالق
ف
تث� حماس
بح�ة مدفونة ي� المريخ ي
لطاقة هذا النجم .كما نستكشف "عالمات عىل وجود ي
العلماء" ،حيث ف� حال ثبوت وجودها ،ستكون َّأول مسطح ئ
كتشف عىل إالطالق
ما� سائل يُ َ
ي
أ ي
الحمر ،وستم ّثل عالمة فارقة ف ي� طريق المساعي الرامية إىل تحديد ما إذا كانت
عىل الكوكب
توجد حياة هناك أم ال.
ف
"النفلونزا وشبح ض
الما�" ،نستطلع محاوالت علماء
و� قسم التحقيقات ،وتحت عنوان إ
أ ي
ي
أ
ت
ت
سعيا منهم
ال� ت�كها إالصابة الوىل ي
بف�وس إالنفلونزاً ،
الوبئة فهم آلية تكوين "البصمة" ي
لتطوير لقاحات موسمية ث
أك� فاعلية.
أ
ف
ن
المبتدئ� لعملية تكوين الج َّنة" ،نلقي الضوء
و� تحقيق آخر ،وتحت عنوان "دليل
ي
ي
ت
عىل الخطوات ال� اتخذها علماء نحو إزالة الغموض عن المراحل المبكرة للنمو ش
الب�ي،
الحمر أ
ب� جدا من يالخط أ
ال ق
ت
خال�.
مق� ي ن ًّ
ي
أ
ف
و� قسم "التعليقات" ،تحت عنوان "مقياس أفضل لتقييم البحاث من النصف
ي
ج� ليبيل وروبرت ي ن
المموالن ي ن
للحكْم
الجنو� من العالَم" ،يصف
ماكل� أداة جديدة ُ
ِّ
بي
ين
تحس� حياة الناس وجدواه.
العلْم الذي يسعى إىل
عىل أقيمة ِ
كث�ا ما تتأثر بالسياسة ،ففي قسم "كتب وفنون" وتحت عنوان "نظرة جديدة
العلوم
ولن
يً
الثقافية" يستعرض أندرو روبنسون كتاب "مستقبل من أ
النقاض" ،الذي
الحروب
حول
َ
يستكشف نجاحات وإخفاقات منظمة أ
المم المتحدة ت
لل�بية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
ف
و� القسم نفسه ،وتحت عنوان
وكيف تأثرت أعمالُها أحيانًا بال فرصاعات السياسية العالمية .ي
"االنتصارات الحقيقية للنساء ي� مجال العلوم" ،تُ ِشيد مالك عابد الثقفي بمذكرات عا ِلمة
الحياء الجزيئية ،أ
أ
الردنية الرائدة رنا ن ف
ت
ال� ترسد تجربتها
ي
دجا� ،ي� مجال حقوق المرأة ،ي
وأما ومعلمة ورائدة أعمال اجتماعية وناشطة نسوية.
بوصفها عا ِلمة ًّ
"صندوق أ
ف
عال" ،نتعرف إىل
بصوت
الرموز
كتابة
"
عنوان
وتحت
دوات"،
ال
و� قسم
ٍ
ي
أ
ن
مج� لجأوا إىل استخدام أدوات الوامر الصوتية؛ إلراحة أيديهم ،خاصة مع هؤالء
بم� ي
الذين يواجهون مشكالت صحية ف� أطرافهم ،ويستعرض المقال بال�مجيات المختلفة ت
ال�
ي
ي
استخدموها لهذا الغرض ونقاط القوة والضعف فيها.
أ
ولن العلم هو السبيل للتقدم وتحقيق مزيد من الرفاهية ،نعرض ف ي� قسم "مهن علمية"
ف
ن
باحث� ي� مناطق تُم ِّزقها الرصاعات أو تفتقد إىل الموارد ،وكيفية تغلِّبهم عىل
تجارب خمسة ي
مخت�اتهم أو مشاريعهم البحثية.
ليديروا
هذه الصعاب
ب
ويضم قسم "أنباء وآراء" عروضا وتحليالت متعمقة لمجموعة بارزة من أ
البحاث ت
ال� نُ ش�ت
ً
ي
اختبارا آخر" ،يستعرض فيه
منذ بداية العام ،ومنها تحليل تحت عنوان "النسبية العامة تجتاز
ً
مم� لمبدأ التكافؤ ،كانت فيه أ
الجسام الساقطة بقايا ي ن
كليفورد إم .ويل نتائج اختبار ي ز
نجم�،
أ
ن آ
صارما آخر.
أحدهما نجم
نيوترو� ،والخر قزم أبيض ،ولتجتاز نظرية النسبية لينشتاين اختبا ًرا ً
ي
ف
نانس نولتون تفاصيل
ح
توض
المرجانية"،
الشعاب
�
ا
د
فسا
تعيث
"الجرذان
عنوان
وتحت
ِّ
ً ي
ي
المنشور ف
ما رصده جراهام وزمالؤه ف
التأث�
عن
السل� للجرذان
Nature
دورية
�
بحثهم
�
ي
ي
ف ي
بي
ت
ال� تربط الطيور
يغ� المحلية الدخيلة ي أ� الجزر ف البحرية عىل شبكة معقدة من التفاعالت ي
البحرية بالطحالب والسماك ي� الشعاب المرجانية المجاورة.
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تقدم المخلوقات التي نجت من الطقس الجامح في منطقة الكاريبي لمحة نادرة ومزيلة لاللتباس عن االنتقاء الطبيعي أثناء حدوثه.
ِّ

عندمــا رأى تشــارلز دارويــن إحــدى أوركيــدات مدغشــقر النجميــة ألول مــرة – وهــي
زهــرة ،كان أحــد المتحمسـ ي ن
ـ� قــد أرســلها إليــه – تنبــأ بوجــود ُملقِّحــات طويلــة اللســان
يمكنهــا أن تصــل إىل الرحيــق الموجــود داخــل أ
النابيــب الطويلــة لهــذه الزهــور .وقــد
ت
ـ� تمتلــك لســانًا طويـ ًـا
أدى اكتشــاف عثــة ب يأ� الهــول  ،Morgan’s sphinx mothالـ ي
بمــا يكفــي بالــكاد (وليــس أطــول مــن هــذا) ،إىل إثبــات أن دارويــن كان عــى حــق،
تقريبــا مــن وفاتــه.
وذلــك بعــد عقديــن
ً
إن هــذا يُعتـ بـر أحــد أكـ بـر براهـ ي ن
ـ� التطــور بع� االنتقــاء الطبيعــي ،إال أن ما يريــده علماء
ّ
الطبيعــة ح ًّقــا هــو التحقــق مــن االنتقــاء الطبيعــي خــال حدوثه ،أي خــال قيامــه بعملية
االنتقــاء .وقَبــل عــام مـ ضـى ،طرقــت الفرصــة بــاب عالــم أ
الحيــاء كولـ ي ن
ـ� دونيــوي ،مــن
ِ
ْ ف
كام�يــدج بواليــة ماساتشوســتس ،وذلك بعد عودته مبـ ش
ـا�ة هو وزمالئه
جامعــة هارڤــارد ي� ب
ـر� توركــس ،وكايكــوس ،حيث كانــوا يدرســون ســحال أ
ت
النــول (.)Anolis scriptus
مـ
ـن جزيـ ي
ي
ف
ض
ض
ـ� الجزيرتـ ي ن
ـبتم� مــن العــام المــا�� ،ب إعصــار إرمــا هاتـ ي ن
ـ�
ـ
س
ـن
ـ
م
ـن
ـ
الثام
�
ب
ي
ي
كيلومـ ت ف
العصــار
بريــاح مســتمرة ،وصلــت رسعتهــا إىل 265
ـرا ي� الســاعة .وبعــد ذلــك إ
ً
بأسـ ي ن
ـبوع� ،وصــل إعصــار ماريــا؛ فلقــي العـ شـرات النــاس ف ي� المنطقــة حتفهــم ،ومــا
العمــار والبنــاء جاريــة.
زالــت عمليــات إعــادة إ
وبعــد ثالثــة أســابيع مــن انخفــاض حــدة الريــاح ،عــاد الباحثــون إىل أماكنهــم؛
أض
ت
ـحال مــن أن تنجــو (أو
ـ� تمكنــت بهــا السـ ي
لتقييــم ال�ار ،وللتحقــق مــن الطريقــة الـ ي
ت
ـ� أجراهــا الباحثــون –
التحقــق ممــا فإذا كانــت قــد نجـ فـت أأصـ ًـا ) .و أتُعــد الدراســة الـ ي
الخـ يـر مــن يوليــو المـ ض
ت
ـا� – هــي الدراســة
ـ� نُـ شـرت ي� دوريــة  Natureي� الســبوع
ي
والـ ي
أ
ت
ـا�ة بـ ي ن
ـتخدم مقارنــة مبـ ش
ـ� مــا حــدث فيمــا قبــل ،ومــا حــدث فيمــا
ـ� تَسـ ِ
الوىل الـ ي
أ
بعــد ،لتقييــم آثــار العاصـ يـر عــى االنتقــاء التطــوري (C. M. Donihue et al. Nature
 .)http://doi.org/csgp; 2018وقــد شــهد الباحثــون أنماطًا واضحة لالنتقــاء الطبيعي
أ
ت
ز
ـ� تــم العثــور عليهــا بعــد
أثنــاء حدوثــه .فبشــكل عــام ،تمـ يـ�ت سـ ي
ـحال النــول ،الـ ي
حجمــا ألصابــع القــدم ،وأط ـراف أماميــة أطــول ،وأط ـراف
العواصــف ،براحــات أكـ بـر ً
ت
جمعهــا قبــل العواصــف.
ـم
ـ
ت
ـ�
ـ
ال
ـحال
ـ
بالس
ـة
خلفيــة أقــر ،وذلــك بالمقارنـ
ْ
الن هــو:ي مــا يعالقــة تلــك الســمات أ
والســؤال الــذي يطــرح نفســه آ
بالعاصـ يـر؟ تعيــش
ف
قص�ة الطــول .وتعمل راحات
و� يغ�هــا من النباتــات ي
ـحال داخــل الشـ ي
ـج�ات ،ي
هــذه السـ ي

أصابــع القــدم عــى تمكـ ي ن
ـحال مــن التشــبث بالفــروع أثنــاء الحركــةِ .ومــن
ـ� هــذه السـ
الــوارد أيضــا أن نســب مقاييــس أ
الطـراف يتلعــب دورا ف
البقــاء
ـ
الس
ـاعدة
ـ
مس
�
ً
ـحال عــى إ
ِ
ً ي
ي
ـحال مــن التصــدي لمحــاوالت تحريكها
ـ
الس
ـذه
ـ
ه
ـن
ـ
ك
ِّ
م
ي
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـروع،
ـ
بالف
ـكها
ـ
عــى تَ َم ُّس
َُ
الخــرى ،أو – كمـ يـا اتضــح – أ
ـل الم تف�ســات ،أو الســحال أ
العاصـ يـر الـ ت
ـ� تهددهــا.
مــن قبـ ُ ِ
ي
ي
أخــذ الباحثــون ِف ْكرتهــم إىل مــا هــو أبعــد مــن هــذا ،وذلــك عـ بـر تجربــة معمليــة
ـحال
ـحال باالســتقفرار أعــى قصبــة ،ثم قامــوا بنفخ السـ ي
بســيطة ،ســمحوا مــن خاللهــا للسـ ي
ـحال إىل بطانــة
ـ
الس
ـارت
ـ
(ط
ـواق.
ـ
س
ال
�
ـة
ـ
المتاح
باســتخدام أداة نفــخ أوراق الشــجر
ي
ي
ذات حشــو مريــح ،ولــم تتعــرض ألي أذي خــال التجــارب).
ـحال لهــواء قــوي ،فإنهــا تقوم بالتشــبث
أظهــرت هــذه التجربــة أنـ أـه عنــد تَ َعـ ُّـرض السـ ي
وبالتال،
ـر.
ـ
ح
ـكل
ـ
بش
َّقة
ل
ع
م
الخلفية
ـا
بقــوة باســتخدام أطرافهــا الماميــة ،وتـ تـرك أطرافهـ
َُ
الماميــة أ
الط ـراف أ
فــإن أ
الطــول تو ِّفــر قــدرة أكــر عــى التشــبث ،مــا يفــر الســبب ي �ف
ب
ي
ت
ـ� تــم العثــور عليهــا بعــد العواصــف كانــت تنحــى إىل أن تكــون لديهــا
أن السـ ي
ـحال الـ ي
أطـراف خلفيــة أقــر ،وأطـراف أماميــة أطــول.
القــر ،أ
والط ـراف الخلفيــة أ
الكــر حجمــا ألصابــع القــدم ،أ
أ
والط ـراف
إن الراحــات ب
ً
أ
الماميــة أ
أ
الطــول لــم تتطــور كاســتجابة مبـ ِش
ـا�ة للعاصـ يـر .لقــد تداخــل االنتقــاء الطبيعي
ت
ش
ـحال .وعىل وجــه التحديد،
ـ� انتــرت بهــا هذه الســمات بع� جماعــة السـ ي
مــع الطريقــة الـ ي
المفــرض أن تلــك الســحال ت
ت
غــر قــادرة عــى الصمــود عندمــا هبــت
ِمــن
الــ� كانــت ي
َ
ي
ي
أ
ت
ـ� كانــت لديهــا راحــات صغـ يـرة لصابــع القــدم ،وأطـراف خلفيــة
ـ
ال
ـك
ـ
تل
أي
–
ـف
ـ
العواص
ي
ت
ـ�
أطــول ،وأط ـراف أماميــة أقــر – قــد تــم العصــف بهــا؛ وهلكــت .وتلــك السـ ي
ـحال الـ ي
لتحمــل
كانــت لديهــا القــدرة عــى التشــبث بإحــكام ربمــا تكــون قــد تمكنــت مــن البقــاءُّ ،
ف
و� ســياق المصطلحــات التقنيــة ،مــا حــدث هــو أن القيــم المتوســطة
أجــواء يــوم آخــر .ي
ت
ـ� تــم قياســها قبــل العواصــف قــد تغـ يـرت.
للســمات الحرجــة الـ ي
إن هــذه التغـ يـرات ذات نمــط ظاهــري ،أي أنهــا مجــرد خصائــص يمكــن مالحظتهــا،
ّ
ت
ن
ـرض
وليســت لهــا ّ
أي دالالت عــى حــدوث تَ َم ُّثــل جيـ ي لمثــل هــذه التغـ يـراتِ ،ومــن المفـ َ
ـحال الناجيــة فيمــا بينهــا ،وتنضــم
لهــذا التمثــل الجي ـن ي أن يحـ
ـدث عندمــا تتكاثــر السـ ي
ف
و� ظــل أحــوال الطقــس بالغــة الشــدة ،المتوقــع حدوثهــا
ـحال جديــدة إىل العشـ يـرة.
سـ ٍ
المســتقبل ،مــن غــر المحتم يــل أن تكــون هــذه التغــرات هــي أ
الخـ يـرة مــن نوعهــا.
ف ي�
ي
ي
َ

كلمات افتتاحية

المم�ة .وإمعانًا ف� الوفاء برسالتنا ،فإننا نواصل ي ن
العلوم ي ز
تمك� شن� العلوم .ولطالما كان
ي
الهدف – الذي يكمن ف� صميم كل ما نقوم به  -أن نسهل نقل االكتشافات ي ز
المم�ة ذات
ي
أ
وأيضا بالمجتمع العلمي نفسه.
الهمية وذات الصلة بالمجتمع والعالمً ،
ف
من�ا ،ليس فقط للمجاالت واالكتشافات
سنواصل توسيع آفاقنا ي� دورية  ،Natureلنكون ب ً
ال� ال ت
ت
تع�ف بحدود التخصص التقليدية ،وستكون هناك
الراسخة ،بل ً
أيضا لتلك الناشئة ،ي
أ
أ
دائما مساحة ش
لن� وتغطية االكتشافات الساسية ،والتطبيقات الحدث ،عىل حد سواء،
ً
الساسية  -تعزيز أ
وسنواصل  -من خالل بحوثنا ،وأخبارنا ،وتحليالتنا أ
الثر المجتمعي للعلوم.
إن اكتشافات الغد سيصنعها باحثو اليوم المبتدئون .وأعتقد أننا ف ي� Nature
نضطلع بدور مهم ف� توجيههم .لذا ،فإننا نأمل أن شن�كهم – بصورة ث
أك� فاعلية
ي
 ف ي� شن� السجالت العلمية ،وتدقيقها ،عن طريق تعزيز التوجيه من خالل مراجعةأ
االس�شاد بهم؛ ت
ت
ح� نتمكن من تلبية
أيضا ف ي�
القران ،عىل سبيل المثال .كما نأمل ً
آ
احتياجاتهم ،فيما يتعلق ش
بن� أعمالهم ،حيث إن البحوث الن تزداد ثرا ًء بالبيانات،
وتعقيدا من الناحية الحسابية.
ً

ترحيب بالقراء من رئيس التحرير الثامن لدورية  ،Natureمع
استعراض لمالمح الرؤية المستقبلية.

ف
تنحى فيليب كامبل عن منصبه كرئيس تحرير دورية ،Nature
ي� نهاية شهر يونيو َّ ،2018
ف
عاما قضاها ي� هذا المنصب ،تاركًا زمام القيادة يل.
بعد ً 22
لي� نف� االضطالع بمهام هذا الدور الفريد ،ن
ش
وإن� ألشعر بالمسؤولية الضخمة
ي
وإنه ّ ي
إل كثامن رئيس تحرير ف ي� تاريخ دورية  .Natureأشعر بحماس غامر تجاه إمكانية خدمة
الموكلة ي ّ
خ� ت يا� التحريرية المتنوعة.
المجتمع العلمي من هذا الموقع الجديد ،الذي سأحمل إليه ب
أ
أ
ف
خ� من شهر يونيو -
بدأ فيل كلمة الوداع الخاصة به  -المنشورة ي� عدد السبوع ال ي
دائما ما كان يتمحور حول دعم
بالتأكيد مجد ًدا عىل أن الدور التحريري لدورية ً Nature
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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هذا الشهر افتتاحيات

تم تطوير دورية  Natureف ي� السابق؛ الستيعاب الطبيعة المتطورة لالكتشافات،
ال� يمكن أن تتطور بها تصميماتنا ث
ت
أك�؛
وسأحرص ف ي� المستقبل عىل
استكتشاف الطرق ي
ف
من أجل مواكبة التطورات المطردة ي� متطلبات البحوث.
وستواصل الدورية العمل مع المجتمعات البحثية؛ لتعزيز قابلية التكرار والشفافية
ين
الباحث� يتطلعون إىل تحقيق مزيد من الشفافية ف ي� أساليب
ونظرا إىل أن
ف ي� العلوم.
ً
ن
فإ� آمل أن نحرص عىل جعل
تخطيطهم للدراسات ،وإنتاجهم للبيانات وتحليلها ،ي
أك� ث
إجراءاتنا نحن تتمتع بالشفافية ث
ين
واضع� نُ ْصب أعيننا هدفنا الذي يرمي إىل
فأك�،
ت
ال� نعمل بها.
إزالة أي غموض قد يكتنف الطريقة ي
ن
واسعا.
صدى
Nature
دورية
تحرير
ئاسة
ر
تتوىل
كو� "أول امرأة"
لقد أَ ْح َد َث
ً
ً
بالفعل ي
ورغم أن هذا أ
ف
ث
البح� ،ال يقف
المجتمع
�
أك�
ا
ع
تنو
يعكس
فإنه
ا،
كث�
تأخر
ربما
مر
ال
ب
ي
ً
ً
ي
الب�ي تنوعا ف� ي أ
فقط عند حدود النوع الجنس .ويواكب التنوع ش
الولويات ،ووجهات النظر،
ً ي
ي
واالهتمامات ،تستحق جميعها مكانة متكافئة .لذا ،فإننا سنواصل الكفاح من أجل تحقيق
ت
تمثيل ف ئ
ال� ينتمي إليها ُك ّتابنا ،ومراجعونا ،وأطقم العمل لدينا.
متكا� للمجموعات كافة ف ي
ين
المشارك� التنوع ي� تغطيتنا للموضوعات .نَ ْعلَم أن أمامنا طريقًا ال بد أن
وسيعزز تنوع
الناث ً
مثل ،وسنواصل وضعه عىل رأس أولوياتنا.
نخوضه ،كأن نزيد أعداد المر ِاجعات إ
ن
ين
أن� واحدة من ي ن
المختص� ف ي� علوم الحياة ،الذين حملوا لقب
اثن� فقط من
أما مسألة ي
ن
ت
تع�  -بال
انتباها أقل .إن
رئيس تحرير هذه الدورية ،فقد لفت ذلك
ً
خلفي� العلمية ي
ي
ن
واسعا.
سيظل
اهتمامي
نطاق
أن
رغم
العلوم،
أن� أحمل وجهة نظر معينة ف ي�
ً
شك  -ي
ف
ِفمن وجهة نظري كمتخصصة ي� علم الوراثة ،أرى أن أهم عمل شن�ته دورية Nature
عىل صفحاتها بقيادة رئيس التحرير السابق – وهو عا ِلم ي ز
ف�ياء – كان بالتأكيد تقارير
ف
و� ظل ت
تسلسل الجينوم ش
قياد� ،أتطلع إىل شن� اكتشافات مهمة ومؤثرة بالقدر
ي
الب�ي .ي
ت
خ� يا� البحثية.
تماما عن مجال ب
ذاتهً ،
بعيدا ً
إن دور رئيس التحرير ال يختلف عن دور قائد الفرقة الموسيقية؛ فوراء كل عمل صحفي
جيدا كيف يؤدون
خ�اء يعرفون ً
وكل ورقة بحثية يوجد متخصصون متفانون وموهوبون ،ب
وإ� ألتطلع بشدة إىل تعزيز هذا أ
ن
الداء البارع ،ليس فقط عىل مستوى دورية
أدوارهم .ي
أيضا عىل مستوى دوريات ش
ريس�ش"  Nature Researchالمتخصصة.
 ،Natureوإنما ً
"نيت� ي
إن  Natureهي دوريتكم أنتمِ ،ومن دون المجتمع العلمي لن يكون لدينا كُ ّتاب،
جميعا؛ ت
ح� أستطيع أنا ودورية
أو مراجعون ،أو قراء .لذا ،أتطلع إىل أن أتعلم منكم
ً
       
 Natureخدمتكم عىل نحو أفضل.
سكي�
ماجدالينا
ب

نمط األداء له طبيعة مؤقتة
يقدم أحد تحليالت التأثير الممتد على مدار الحياة المهنية ً
أمل
متجد ًدا للعلماء الذين يتوقون إلى النجاح.

يـأ� مرة واحـدة ف� حيـاة أ
ت
ين
َك َتـب إف .سـكوت ت ز
مريكي�"،
ال
في� ي
ج�الـد يقـول" :النجـاح ي
ي
أ
وهـو ض
ت
أن يضاهي نمـط الداء
بالـرورة يعـرف مـا يقـول؛ فهـو لم يقرب مطلقًـا مـن ْ
ف
ف
الـذي خـرج بـه ي� روايته
(جاتسـ� العظيـم)  The Great Gatsbyي� عـام  ،1925مع
بي
أي أحـد آخـر لم يفعـل هذا.
إن
إن البعـض قـد يقولـون ّ
ّ
ال ّفلام ظاهـرة نمـط أ
كثرا مـا يناقـش هـواة أ
الداء ،وكيـف أن هـذا النمـط قـد
ي
ً
يحتشـد ف ي� صورة سلسـلة مزعومة من متتاليات النجاح .هل يشـك أحد ف ي� أن جوائز
أ
ت
يز
سكورسـ�ي (الراحلـون) ،The Departed
الـ� حصـل عليهـا فيلـم مارتـن
الوسـكار ي
أ
ف
ت
الـذي ُعـرض لول مرة ي� عـام  ،2006كانت بمثابة اعراف متأخـر بمتتاليات النجاح
النظر لهـذا المخـرج ف� ت
الفرة ما ي ن
ب� عـام ( 1973فيلم شـوارع وضيعة)
منقطعـة
ي
ي
ف
و� هذا الصدد،
Raging؟
Bull
الهائج)
(الثـور
فيلـم
1980
وعـام
،Mean
Streets
ي
(الثـور الهائـج) ف
هـل سـبق لروبـرت دي نرو أن تفـوق على أدائـه ف
و�
فيلـم
�
ي
َّ
ي
ي
يز
سكورسـ�ي عـام 1976؟ ينطبق
التاكس� )  Taxi Driverالـذي أخرجـه
فيلـم (سـائق
ي
أ
المـر نفسـه على عالـم الموسـيقى؛ فقـد بلغـت مادونـا ،وبيـورك ،وبيونسـيه ذروة
ف
نجوميتهـن ي� أوقـات بعينهـا.
تشر هـذه النوعيـة مـن أ
حققـت أي نجاحات
قـد
تكن
لـم
مـا
أنـك
إىل
مثلـة
ال
قـد ي
َ
كب�ة ف ي� منتصف حياتك المهنية ،فإنك قد ضيعت عىل نفسـك الفرصة ،إال أن دراسـةً
ي
ف أ
ف
ن
ض
المـا� تشـعل جـذوة
الثـا� مـن شـهر يوليـو
نُ أ شرت ف ي� دوريـة  Natureي� السـبوع ي
ي
المل ي� نفوس أولئك الذين ال يزالون ينتظرون (L. Liu et al. Nature https://doi.
 .)2018 ;8-0315-018-org/10.1038/s41586بحثـت الدراسـة ف ي� حـدوث متتاليـات
لع�ات آ
العمـال كبرة التأث� – ضمـن أ
النجـاح – أي سالسـل أ
العمال الكاملـة ش
الالف
ي
ي
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مـن صنـاع أ
ين
السر المهنية
الفلام،
والفنان� ،والعلماء .ووجدت الدراسـة أن معظم ي
ُ َّ
أ
ف
مرحلـة،
نسـ� واحـدة على القـل ،وأن هـذا يحـدث ي�
ٍ
يحتـوي على متتاليـة نجـاح ب ي
ظاهرهـا أنهـا عشـوائية ضمن سلسـلة أعمـال الفرد.
بـدءا ممـا يطلـق عليـه أ
ً
وصـول إىل "الزخـم" ف ي�
"اليـدي السـاحرة" ف ي� كـرة السـلة،
ُ
ً
كـرة القـدم ،عـادة مـا تغلـب المعتقـدات الشـعبية على النقاشـات المتعلقـة بنمـط
أ
ت
الـ� يمـر
تمامـا مثلمـا ِ
الداءً ،
تهيمـن على االعتقـادات المتعلقـة بمتتاليـات الفـوز ي
ن
ز
الفنانـ� والعلمـاء ينتجـون
سـ�عم البعـض أن "الجميـع يعـرف" أن
ي
بهـا المقامـرون .ي
أفضـل أعمالهـم عندمـا يكونون ف
صغ�ة؛
سـن
�
ي
ي
شـيل روايـة (فرانكنشـتاين) "األمر المشجع هو
فقـد كتبـت مـاري
ي
 Frankensteinعندمـا كانـت ف ي� التاسـعة ش
عرة أن معظم المسيرات
ين
جوسـل� بيـل يب�نيـل ف ي� المهنية ينطوي على
مـن عمرهـا ،وكانـت
ش
الع�ينـات مـن عمرهـا عندمـا اكتشـفت أول متتالية نجاح .أما األمر
ن
الثـا�
االزدهـار
َن
ذ
إ
نفسر
كيـف
نابـض.
نجـم
ي المحبط ،فهو أن هذه
ِّ
ئ
المتأخـر
ي
للـروا� فيليـب روث؟ يـرى آخـرون أن المتتالية ال تتكرر عادة".
أ
الداء يبلـغ ذروتـه عند منتصف الحيـاة المهنية،
سـلبا بتدهور
وهـو الوقـت الـذي ال تكـون فيه االسـتفادة من ب
الخ�ات قـد تأثرت بعد ً
الموسـيقيت� إيلا ت ز
ين
ج�الـد ،ونينـا سـيمون ،مثـال.
القـدرات .ولنـا ف ي�
في� ي
أ
ف
الجماهر للفلام،
يقـول التحليـل الجديـد ،الـذي يأخـذ ي� االعتبـار تقييمـات
ي
وكذلـك أسـعار المـزادات الفنيـة ،إنـه ال توجـد نقطـة نموذجيـة ف� المسـار المهن
ي
ي
ظهـر
تحـدث عندهـا متتاليـة نجاحـات .ويدفـع المؤلفـون بـأن
التأثر إ
ي
البداعـي أيُ ِ
النسـانية الخرى،
مالمـح
تمامـا مثلمـا تفعـل السـمات إ
"الديناميكيـات المتقطعـة"ً ،
ّ
لك� ن
ال ت
و� والهاتف (K.-I Goh & A.-L.
يد
ال�
ع�
واالتصاالت
الحركـة،
ذلـك
بمـا ف ي�
إ
ب ب
ي
أ
أ
ن
إن الحـداث
حرفيـا قـول ّ
ًّ
 .)Barabási EPL 81, 48002; 2008هـذا المـر ال يع أ ي
الحـداث يتسـم حدوثهـا ،عىل
الكرى أو المهمـة تحـدث بصـورة عشـوائية؛ فتلـك
ب
بـ� أ
العكـس مـن هـذا ،ت
بال�ابـط ،بحيـث يكـون متوسـط الزمـن الفاصـل ي ن
الحـداث
عشـوائيا؛ فـإذا وقع حدث مـا ،فمن المرجـح أن يتبعه
المتتابعـة أقـل مـن أن يكـون
ًّ
ف
ً
طويل .وهذا
وقـت قريـب ،إال أن هذا التسلسـل ال يمكنه أن يـدوم
حـدث آخـر ي� ٍ
هـو ي ن
عـ� مـا تعنيـه متتاليـة النجاح.
أمـا بالنسـبة إىل العلمـاء الذيـن شـملتهم الدراسـة ،البالغ عددهـم ش
الع�ين ألفًا،
مـؤ� التأثر هـو معـدل االستشـهادات أ
كان ش
بـالوراق البحثيـة الخاصـة بـكل عا ِلـم
ي
ت
العر ت
الـ� أعقبت ش
على مـدار السـنوات ش
نر كل ورقـة بحثية .قد يعرض أحدهم
ي
ً
إن هنـاك أوراقًـا بحثيـة تجـذب معظـم االنتبـاه فقـط بعـد عقـود مـن شن�هـا،
قائلا ّ
إال أن هـذا يحـدث ف
التعبر عـن متتالية النجـاح هنا
يمكـن
فحسـب.
نـادرة
حـاالت
�
ي
ي
كث�ا متوسـط االستشـهادات
بحـدوث استشـهادات بأبحـاث
شـخص ما بشـكل يفـوق ي ً
ت
الـ� يحظـى بهـا هـذا الشـخص ف ي� العادة.
ي
أ
ن
الفنانـ� والعلمـاء تحدث لهـم متتالية
حوال  %90مـن
المـر المشـجع هـو أن
ي
ي
كتلـك خلال حياتهـم المهنيـة .أمـا أ
نجـاح واحـدة ،على أ
المحبـط،
مـر
ال
قـل،
ال
ُ
ن
الفنانـ� و %68مـن
فهـو أن هـذه المتتاليـة ال تتكـرر عـادة؛ إذ يحقـق  %64مـن
ي
ين
أمـرا بالـغ
متتاليتـ�
عتر تحقيـق أكرث مـن
العلمـاء متتاليـة واحـدة فقـط ،ويُ ب
ً
ال ُنـدرة .إذَن ،إف .سـكوت ت ز
ج�الـد كان ،ف ي� الغالـب ،على حـق .وقـد يكـون
في� ي
أ
ف
للتأثر ي� هـذا المـر؛ فمتتاليـات
جـدا ممـا يمكـن للمـرء أن يفعلـه
ي
هنـاك القليـل ًّ
ً
"التأثر" ،كمـا
بـأن
الدراسـة
مؤلفـو
يزعـم
وال
.
مثلا
نتاجيـة،
بال
النجـاح ال ترتبـط
إ
ي
البـداع .بف�غـم أي ش� ء ،ال يوجـد إجمـاع ت
يُ َع َّرفونـه ،هـو ش
حى
على
جيـد
مـؤ�
إ
ي
آ
الـ� يُ ت
ت
البـداع بهـا ،وقياسـه ،ناهيـك عـن
فرض تعريـف إ
الن بشـأن الطريقـة ي
الملَكـة وتعزيزهـا ،وكيفيـة تحقيـق ذلـك .كمـا
إ
الجمـاع بشـأن إمكانيـة غـرس هـذه َ
التأثر العلمـي ليـس مجـرد استشـهادات.
أن
ي
أ
ف
الحكْـم على القيمـة الجوهرية
ي� الواقـع ،إذا وصـل بنـا الحـال ً
يومـا مـا لن يتـم ُ
أمرا مؤسـفًا ،لكن انعدام
لعمـل مـا بالثمـن الذي يمكـن أن يُباع به ،فإن هذا سـيكون ً
ٍ
ت
التوافـق ي ن
الـ� يحظـى بهـا العمـل ،وقيمتـه ،ربمـا يكـون ف ي� صميـم مـا
بـ� الشـعبية ي
عتر ديناميكيـات
يمكـن توظيـف هـذه النتائـج فيـه .وبلغـة علـم االقتصـاد ،هـل تُ ب
النجـاح ذاتيـة المنشـأ ،مدفوعـة ً
باللهـام المتذبـذب لـدى المبـدع ،أم أنهـا
مثلا إ
خارجيـة المنشـأ ،وتنتـج عـن تقلبـات السـوق؟ مـن أ
السـهل أن نميـل إىل تخيـل صحة
َُ
ين
الطرحـ�؛ أن المبـدع يجـد نفسـه بشـكل مفاجـىء قد
جـزء مـن كل ط َْـرح مـن هذيـن
ً
تواصلا مـع روح العصر ،فقـط ليكتشـف بعدهـا ف ي� مرحلـة الحقـة أن
تطـور لديـه
ض
قدما.
ومـى
،
تغر
قـد
حولـه
العالَـم مـن
ي
ً
رث
أن ديناميكيـات العلـوم ال تختلـف عـن
هـي
إثـارة
الرسـائل
أك
لعـل
ذلـك،
ومـع
ّ
ديناميكيـات الفنـون؛ فالنجـاح ف� كليهما يعتمد على التفاعل ي ن
ب� خيال الفرد ،وحاالت
ي
المتغ�ة.
الجمهـور المزاجيـة المتقلبـة ورغباتـه
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

افتتاحيات هذا الشهر

التنوع الحيوي يحتاج إلى
مزيد من وجهات النظر

على الهيئة العالمية لعلوم التنوع الحيوي وسياساته أن تطبق
مدمرا مع منتقديها حول كيفية
نهجها الشامل ،لترأب صد ًعا ً
تقدير العا َلم الطبيعي.

يتفــق معظــم العلمــاء وحمــاة البيئــة عــى أن كوكــب أ
الرض قــد بــات عــى أعتــاب أزمــة
ُ
أ
ف
و� هذا
انقـراض ،لكـ ّ
ـن الطريقــة المثــى للتعامــل مــن هذه ال فزمــة أال تـزال محل جــدل .ي
الســياق ،تــم إنشــاء هيئــة دولية جديــدة؛ للمســاعدة ي� المــر ،وذلك عن طريــق تقديم
المشــورة العلميــة لصنــاع الق ـرار ،إال أن نشــوب خــاف بشــأن كيفيــة تقديــر العا َلــم
ـر� الجــدال تذ ُّكــر أن المهــم آ
ف
ن
الن
الطبيعــي يهــدد بتقويــض جهودهــا .ويتعـ يـ� عــى طـ ي
هــو تأمـ ي ن
ـتقبل قابــل لالســتدامة لهــذا الكوكــب.
ـ� مسـ َ
ـدول للعلــوم والسياســات ف ي� مجــال
ـ
ال
ـي
ـ
الحكوم
ـر
ـ
المن
ـي
ـ
ه
ـة
ـ
الدولي
ـة
ـ
الهيئ
وهــذه
ب
ي
ـارا ِ .)IPBESومــن
ـ
اختص
ـمى
ـ
س
ت
(و
ـة،
ـ
يكولوجي
ال
ـم
ـ
النظ
ـات
ـ
وخدم
ـي،
ـ
البيولوج
التنــوع
ُ
إ
ً
ـرع الجهــود السياســية الدولية
ـ
ي
أن
ـاء
ـ
العلم
ـل
ـ
يأم
ـا،
ـ
مهم
ا
ـر
ـ
تقري
ر
ـد
ـ
ص
ت
أن
ـا
ـ
له
ـرر
المقـ
ُ
ْ ِ
ً ًّ
ِّ
المبذولــة للتعامــل مــع تدهــور التنــوع الحيــوي ،بالطريقــة نفســها الـ تـ� تــم بهــا تركـ ي ز
ـ�
ي
العمــل عــى مواجهــة االحـ تـرار العالمــي وتنشــيطه مــن ِق َبــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة
أ
نهجــا أكـرث شـ ً
ـمول من النهــج الذي
المعنيــة بتغـ يـر المنــاخ ( .)IPCCوقــد اتخــذت الوىل ً
أ
ف
عتمــد بشــكل أكـ بـر عــى باحثـ ي ن
والنســانيات،
ـ� وعلمــاء ي� العلــوم إ
اتخذتــه الخـ يـرة ،يَ ِ
أ
ـ� الصليـ ي ن
ـ� عــن المواطنـ ي ن
ـ� ،وممثلـ ي ن
وعلمــاء مقيمـ ي ن
ـ�.
وهــذا القــدر مــن الشــمول يمثــل تحديًــا ،حســبما نوضــح ف ي� قســم (التحقيقــات) ف ي�
يصعــب عــى المنظمــة التوصــل إىل إجمــاع،
هــذا العــدد ،إذ إن تبايــن وجهــات النظــر ِّ
أ
الكث�
خاصــة فيمــا يتعلــق بالهميــة النســبية لخدمات النظــم البيئيــة .ومن وجهة نظــر ي
ت
مــن ممثــ� المنظمــة مــن دول العالــم الثالــث ،ال�كـ ي ز
ـ� عــى هــذا النــوع مــن الخدمــات
ي
ت
ال� تتضمــن تحديد قيمــة مالية ألوجــه التنوع
أمــر غـ يـر مقبــول ،ويُقصــد
بهــا الخدمــات ي
الحيــوي ،كوســيلة إلدراجهــا ف ي� العمليــات السياســية المدفوعــة باالقتصــاد .يســبب ذلك
الحبــاط للعديــد مــن العاملـ ي ن
ـ� ف ي� هــذا المجــال ،الذيــن ســاعدت أســماؤهم
حالــة مــن إ

إلهام النساء
جائزتان تس ِّلطان الضوء على الجهود المؤثرة،
التي تصل إلى الجيل القادم.
سنويت� :أ
ف� إبريل ض
ين
الما� ،أعلنت دورية  Natureعن جائز ي ن
تقديرا لعا ِلمات
الوىل تُم َنح
ت�
ً
ي
أ
ي ز ف
تكرم أفرا ًدا ،أو مؤسسات قادت مبادرات شعبية؛
ي
متم�ات ي� مقتبل حياتهن المهنية ،والخرى ِّ
لدعم زيادة وصول الفتيات والشابات حول العالم إىل مجاالت العلوم ،والتكنولوجيا،
ين
المرشح�
والهندسة ،والرياضيات ( ،)STEMأو اهتمامهن بهذه المجاالت .وقد أعلنا عن
ت
هات� الجائز ي ن
مرشح� لكل جائزة من ي ن
ين
ال� تضم ش
ت�
ع�ة
الذين وصلوا إىل القائمة الطويلة ،ي
ين
ين
المرشح� .ويستحق كذلك
المقدمت� من  ،Nature Researchوتتقدم بالتهنئة إىل جميع
تقديرا واسع النطاق.
الجائزة
لنيل
مة
المقد
كات
المشار
لجميع
للإعجاب
ان
المث�
الجودة
التنوع و
َّ
ي
َ
ً
وثمة أسباب عديدة وراء تثبيط النساء عن االلتحاق بالوظائف ف ي� مجال  STEMأو االستمرار
فيها .وتشمل هذه أ
يز
والتمي� ،سواء بوعي
السباب عدم المساواة ف ي� الحصول عىل التعليم،
أ
أو دون وعي ،ف� ت
الكث�،
وغ� ذلك ي
ال�قية ،والتمويل ،ومراجعة القران ،واالستشهادات ،ي
ي
أ
أ
ف
ف
ئ
وعدم المساواة ف ي� الجور ،والعبء يغ�
كث� من الحيان  -المتعلق بالمسؤوليات
المتكا�  -ي� ي
نز
حوال  %30فقط من
الم�لية .كل ذلك يمكنه أن يساعد عىل ي
تفس� :لماذا تُشكِّل النساء ي
ت
ن
ن
المقدمة من نساء يتسمن
من
العديد
نرى
أن
المشجع
ن
وم
.
ف�
المح�
الباحث�
المشاركات َّ
ي
ي
ِ
َ
بكونهن باحثات ناجحات ،وعازمات أيضا عىل مساعدة آ
الخرين ،وإلهام الجيل الجديد.
ً
ويتم ّثل أحد طرق تحقيق المساواة ف ي� العلوم ف ي� تقديم نماذج إيجابية للشباب ،يُحتذَ ى بها.
المشارك� أ
ين
الجنو�
ال ثك� إثارة للإعجاب ف ي� المسابقة عىل دول ومواقع ف ي� النصف
يركّز بعض
بي
كث�ا تحديات
ومحرومة.
ة
فق�
مجتمعات
مع
ا
تحديد
ويعملون
من العالم،
وتصاحب ذلك ًي
ي
ً
ِ
إضافية؛ ففي بعض أ
الحيان ،مجرد الوصول إىل مواقع نائية؛ لتوجيه الفتيات ،وتشجيعهن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ف
ـوال %15
الكبـ يـر أة وبحوثهــم  -بــا شــك  -ي� إقنــاع الــدول بتقديــم حمايــة جماعيــة لحـ ي
ض
القليميــة .وهــؤالء المتخصصــون معتــادون عــى دفــع
ا� ،و %10مــن الميــاه إ
مــن الر ي
مبــادرات وضــع السياســات ،مثــل الهيئــة الدوليــة  ،IPBESوتنتابهــم حالــة مــن القلــق
ِمــن جـ ّـراء تر ُاجــع نفوذهــم ف ي� المنظمــة .وقــد تتجــى النتيجــة المؤســفة لهذا االنقســام
ف
ئ
ـا� عــن الهيئــة ،ال يدعمــه هــؤالء الخـ بـراء المح ّنكــون ،وهــو مــا
ي� صــدور تقريــر نهـ ي
ن
ـياس المطلــوب.
قــد يعـ ي – بــدوره  -تراجــع قــدرة التقريــر عــى إحــداث التأثـ يـر السـ ي
ت
ـ� تنتــاب هــؤالء العلمــاء ،إذ
وبالنظــر إىل التاريــخ ،يمكــن تف ُّهــم حالــة إ
الحبـ أـاط الـ ي
ين
كاديميــ� ،وحمــاة البيئــة ،وصنــاع
عامــا؛ مــن أجــل إقنــاع ال
ناضلــوا عــى مــدى ً 30
القـرار المتشـ ي ن
ـكك� بإمكانيــة تقديــر التكاليــف البيئيــة عــى أنهــا تكاليــف نقديــة فعليــة،
ســتتكبدها أ
الجيــال الحاليــة والمســتقبلية ،لكــن أولئــك الذيــن يتب ّنــون خدمــات النظــم
أ
البيئيــة يحتاجــون إىل إفســاح المجــال أمــام أنــواع أخــرى مــن الخـ بـرات والســاليب؛
دائمــا عــى مجتمــع تَ َعـ ي ن
ـ� عليــه عــى مــدى
لتقديــر التنــوع الحيــوي .ومــن الصعــب ً
التاريــخ النضــال ألَخــذه عــى محمــل الجــد ،أن يتصــدر المشــهدَّ ،ويقــوم آ
الن بمهــام
ْ
ســلطوية ،بيــد أن قــادة خدمــات النظــم البيئيــة فعلوا ذلــك ،وعليهم آ
الن أن يشــجعوا
أصحــاب آ
ش
ـ�ء نفســه.
الراء
ِ
المعارضــة عــى أن يفعلــوا الـ ي
ف� اللحظــة الحاليــة ،يتــداول كال الطرفـ ي ن
ـ� دعــاوى ودعــاوى مضادة ،لكن هــذا الجدل
ي
ين
الفريق� ،وهــو حماية التنــوع الحيوي.
العــام يهــدد بإغفــال الهــدف المشـ تـرك لــكال
إذا انتهــت قيــادة الهيئــة إىل االســتمرار ،دون المصادقــة عــى مجتمــع خدمــات النظــم
البيئيــة ،لــن يمــر هذا مــن دون أن يلفــت انتباه الممولـ ي ن
التأث�
ـ� وصناع القـرار الذين تحــاول ي
عليهــم .فصنــاع السياســات الذيــن يعتمــدون عــى المعرفــة العلمية يتســمون بالحساســية
تأث�
الشــديدة تجــاه الخالفــات الداخليــة ،إذ لــم تتمكــن الهيئــة الدوليــة  IPCCمــن ممارســة ي
حقيقــي ،إال بعــد حســم الجــدل العلمــي الداخل بشــأن تغ� المنــاخ الناجم عن أ
النشــطة
ي
ي
ش
الب�يــة ،وذلــك بعــد عــام  .1996وإذا كانــت الحجــج االقتصاديــة قــد باتت ُمق ِْنعــة للغاية
للعديــد مــن صنــاع القـرارِ ،فمــن المهم أن تتضمنهــا التقييمات المســتقبلية ،ت
ال� ســتصدر
ي
ـاس ،إىل جانــب تحليــات أخرى.
عــن الهيئــة الدوليــة  IPBESبشــكل أسـ ي
تتمثــل المعركــة الحقيقيــة ف ي� إبطــاء وتـ يـرة نزيــف التنــوع الحيــوي ،واالنتهــاء إىل وقفه
ـن لــن يتحقــق النــر ف� هــذه المعركــة ف� ظــل اســتمرار الخــاف بـ ي ن
ـ� أعضــاء
نهائيــا ،لكـ ْ
ًّ
ي
ي
الفريــق الــذي يُفـ تـرض أن يكــون فــوزه لصالــح الكوكــب.
ويجــب أن تعـ تـرف الهيئــة بخـ بـرات الزمــاء مــن فريــق خدمــات النظــم البيئيــة ف ي�
طــرح أ
الفــكار بطريقــة تـ شـرك صنــاع القـرار ف� أ
المــر .ويحتــاج هــذا الفريــق بــدوره إىل
ي
ف ُ ِْ
أ
أ
ـ�ة � أن يكــون الول بـ ي ن
ز
ـ� النــداد.
قبــول وجــود مـ ي ي

عىل َسلْك طريق العلوم ،يتطلب ت ز
ال� ًاما جا ًّدا .وعىل سبيل المثال ،ينظم أحد ش
الم�وعات
ف
 وهو شم�وع "سيلو ي ي� يت�ا"  -جهود توعية ي� المناطق الريفية بأمريكا الجنوبية ،وأفريقيا.
ومن الواضح أن ليس كل الفتيات والشابات ت
الال� يتم الوصول إليهن بهذه الطريقة
ي
ف
لكن إثارة فضولهن،
سينتهي بهن المطاف إىل َسلْك طريق العلوم ي� دراستهن ،أو ِم َهنهنّ ،
ف
جديرين بالجهد الذي يُبذَ ل ي� سبيلهما.
ودعم طموحاتهن ،ال يزاال
َ
الرشاد والدعم بع� مسافات طويلة يمكن أن يكون ً
فعال للغاية .فقد نجح
وقد اتضح أن إ
ب� ي ن
ال�امج ف� التوفيق ي ن
باحث� وفتيات من مجتمعات منخفضة الدخل ،ف ي� إطار الصداقة
أحد ب
بالمراسلة .يفمن خالل العمل مع مدارس أمريكية ،وعلماء ف
يعزز
العالم،
أنحاء
جميع
�
ِ
ِّ
ي
عرض التجارب الشخصية.
برنامج "خطابات إىل عا ِلم مبتدئ" ُح ّب ِ
العلْم ،ويوفر الدعم ،ويَ ِ
وفيما يخص الموجودين بالفعل ف ي� البيئة الجامعية ،قد يكون الوصول إىل العا ِلمات ال
المتقدم� برامج لزيارة الباحثات ،أو ض
ين
محا�ات تركز
صعبا .ولذا ،أَ َع ّد العديد من
أمرا ً
يزال ً
عىل متحدثات من النساء ،أو مناسبات اجتماعية تُمكِّن من التواصل مع باحثات بارزات.
الشمال من العالم ،تركز جهود عديدة عىل الفتيات والشابات من أقليات عرقية.
ف ي� النصف
ي
أ
ف
ين
الالجئ� ،وأطفال نزيالت السجونَ ،ومن يعشن ي� دور اليتام.
وتستهدف جهود أخرى مجتمعات
والعديد من هذه ش
أخ�نا المشاركون ف ي� الجائزة ،مدفوع بالتجارب الشخصية
الم�وعات ،كما ب
للمتقدمات ،بوصفهن نساء يعملن ف ي� مجال العلومً .
أيضا أمهات،
فمثل ،هناك عا ِلمات ،هن ً
لتحس� تقديم الرعاية أ
ين
ين
للطفال ف ي� المؤتمرات العلمية .وتغلبت أخريات عىل قيود ثقافية
يسع�
أ
ف
العلْم والتعليم.
عن
ناهيك
العامة،
ماكن
ال
�
النساء
رؤية
فيها
يندر
خاص،
بشكل
قوية
محلية
ِ
ي
ين
ين
للجائزت� يؤمنون ب�ض ورة َم ْنح النساء الفرصة ،والسلطة،
المتقدم�
إن جميع
ّ
ثنائيا،
والدعم؛ ليصبحن باحثات .ونحن نوافقهم الرأي،
ِّ
(ونقدر أن نوع الجنس ليس ًّ
أ
�ض
معا الك َّم الهائل من الطرق المتبعة إللهام
ظهر هذه المثلة ً
وال بال ورة ثاب ًتا) .وتُ ِ
تقدم الدروس للجميع .والقوائم الطويلة الكاملة للجائز ي ن
ت� -
الفتيات والشابات ،كما ِّ
اللهام العلمي ،وجائزة العلوم المبتكرة  -متاحة عىل .go.nature.com/2jmri9z
جائزة إ
وسوف يُعلَن عن الفائزين ف ي� شهر أكتوبر من هذا العام.
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
تخلخل ِعلم الحرائق الهائلة بسبب
نقص البيانات الشاملة
والحد من خسائرها ،كما
إنشاء مبادرة رصد دولية أمر ضروري لفهم الحرائق الهائلة،
ّ
يقول ديفيد بومان.
ف
ف
ت
ت
ال�
صغ�ة ش�ق مدينة هوبارت
وح� الحرائق ضعيفة الحدة قد تَ ْن ُتج عنها ي
تدم� قرية ساحلية ي
َش ِهد عام  2013اندالع حريق هائل؛ تَسبب ي� ي
تأث�ات بيولوجية شديدة الوطأة ،ال سيما ي� المناطق ي
ف
ف
ت
أ ت
المط�ة ً
مثل .ويتطلب التقييم
اختصاصيا ي� دراسة التو ُّزع الجغر يا� للحرائق
ال� أقطنها وأعمل بها
تتسم بقدرة ضعيفة عىل التأقلم مع هذا النوع من الحرائق ،كالغابات ي
ًّ
الس�الية ،وهي المدينة ي
ن
ت
الموثوق لمدى شدة الحرائق ً
ال� ربما ال يتس� َج ْمعها بطريقة أخرى.
ميدانيا لجمع البيانات
عمل
الهائلة .وقد أظهرت صورة شن�تها إحدى الصحف حجم الرعب الذي صاحب هذه العاصفة
ًّ
إىل مبادرة عىل غرار ياتحاد الشبكات الوطنية أ
أ
النارية .ف أ
خ� من يوليو ض
ن
للرصاد الجوية،
وللوصول إىل رؤية شاملة ،نحتاج
رعبا عن
و� السبوع ال ي
ت� صور واردة من اليونان ،ال تقل ً
ي
الما� ،هز ي
ي
أ
ت
الذي يرصد الحوال الجوية بصفة يومية .وتُ َع ّد هذه الشبكة العالمية ،ال� أُنشئت عىل مدار القر ي ن
ن�
سابقتها ،يظهر فيها السكان وهم يركضون نحو البحر؛ فر ًارا من الجحيم.
ي
وخالل أ
ت
السابيع السابقة لهذه ت
ع� و ش
التاسع ش
تقدمها هذه
الع�ين،
الن�ان ف ي� أماكن أخرى .وبالرغم من ذلك ،ال يتوافر
ال� ِّ
الف�ة ،شبت ي
ً
انتصارا ًّ
علميا لم ينل حظه من التقدير ،إذ تمثل البيانات ي
الشبكات ي ز
التغ� المناخي.
لدينا سوى القليل من المعلومات المؤكدة بشأن طبيعة المنحى الذي تسلكه الحرائق الهائلة حول
رك�ة أساسية بالنسبة إىل التنبؤات الجوية ،وأعمال ضبط ومعايرة نماذج ي
أمرا ممك ًنا ف ي� أوروبا ،إال ف ي� عام ،2004
يكون
أن
إىل
ائق
ر
الح
لنشاط
المقارن
التحليل
يصل
لم
العالم؛ فالبيانات المتوفرة ف ي� غاية الندرة ،وال تكفي للجزم بما إذا كانت الحرائق تزداد ض�او ًة
ً
أ
ت
وتدم�ا ،أم ال .وإذا كان ش
ال� تضم بيانات من  22دولة .ويحتفظ
للب� أن يعيشوا بصورة مستدامة ف ي� مناطق ذات طبيعة قابلة لالشتعال،
مع إنشاء قاعدة بيانات الحرائق التابعة لالتحاد ال ب ي
يً
ورو� ،ي
عدد قليل من البلدان بسجالت للحرائق تغطي ما قبل عام .2004
فنحن بحاجة إىل منظومة عالمية لجمع البيانات المتعلقة بالحرائق ،بما يُ َمكِّ ننا من رسم صورة
تم�ابطة عن الوضع ،وكذلك تقييم ت
إن إنشاء مركز عالمي مختص بجمع المعلومات ،وإتاحتها ،ورصد
االس�اتيجيات.
أ
ف
ئ
ض
ت
ت
زمال� بتحليل سجالت للف�ة ما ي ن
ا� سوف يسهل من تسجيل أنواع الغطاء
ب� عامي
ُ
قمت أنا وعدد من ي
ال� تندلع ي� الر ي
الحرائق ي
ْم
ك
الح
يمكننا
ال
أ
ُ
ت
ض
ت
الن�ان ،وحجم ال�ار الناجمة ،والمساحات
النبا�
 ،1979وW. M. Jolly et al. Nature Commun. 6,( 2013
ال� تلتهمها ي
ي
ي
المت�ض رة ،والخسائر ف� أ
)7537; 2015؛ واكتشفنا أن مواسم الحرائق تزداد ً
الرواح والممتلكات ،الناتجة عنها .إننا نحتاج
طول حول
بشكل مؤكد – إال
ي
ت
إىل هذه البيانات؛ لتسهيل إجراء تحليالت أسباب الحرائق ونتائجها،
الموا� للحرائق" قد صار أشد قسوة
العالم ،وأن "الطقس
ي
أ
ض
ت
وح َّدة ،بيد أن الصالت الوثيقة ال� تربط ش
وتوف� إالرشاد المتعلق بتحديد
ا� ذات
ر
بال
الب�
وكذا تقييم منهجيات إدارة الحرائق ،ي
ِ
ي
ي
أسعار إعادة ي ن
التأم� .وسوف تسمح لنا هذه البيانات بالتنبؤ بمدى
طبيعيا،
خطرا
الطبيعة القابلة لالشتعال تجعل من الحرائق
ًّ
ً
– على طبيعة
ف
ن
ت
ت
ثا�
بشكل خاص .وبإمكاننا توسيع نطاق هذه الدورة أو إخمادها،
إسهام اح�اق النباتات أو عدم اح�اقها ي� تعديل مستويات ي
إما ض
وغ�ه من غازات الدفيئة ،كما أنها ستساعدنا عىل تقييم
بإ�ام الحرائق ،أو مكافحتها .وعليه ،فإن ازدياد طول أحد
أكسيد الكربون ي
أ
ض
�ض
ن
ا� والسياسات االجتماعية
أك� من الحرائق.
مواسم الحرائق ال
تأث� ي
كيفية ي
يع� بال ورة وجود عدد ب
التغ� المناخي ،وإدارة الر ي
لقد أحدث التصوير ي أ
االقتصادية عىل نشاط الحرائق ،وقابليتها لالندالع.
بالقمار االصطناعية ثورة ف ي� فهمنا لنشاط
الذي تسلكه
ت
ِمن المتوقع أن يشكل إنشاء قاعدة بيانات عالمية كهذه تحديًا
ال� تشتعل
الحرائق؛ فقد أمدنا ببيانات تشمل العالم بأرسه للمناطق ي
الهائلة
الحرائق
ضخما من ناحية السياسات ،وفيما يتعلق بالمسائل التقنية ،إال أن
فيها الحرائق ،والتفاوت الموسمي المتعلق بتوقيت حدوث الحرائق،
ً
هذا التحدي ال يختلف عن ذلك التحدي الذي واجهناه عندما قمنا
والمدى الذي يمكن أن تصل إليه أحجام هذه الحرائق ،إال أن الصور
بإنشاء محطات أ
أ
الرصاد الجوية .وبعض العنارص الالزمة إلنشاء
الم َدد
المأخوذة بالقمار االصطناعية ال تخلو من العيوب ،حيث إن ُ
ت
قاعدة بيانات كتلك موجود بالفعل ضمن قاعدة بيانات االتحاد
ال� تغطيها الصور عالية الدقة تفصل بينها أيام ،أو أسابيع ،أو
الزمنية ي
أ
ت
ورو� ،وقواعد البيانات الوطنية لدى عدد من البلدان .وإىل
الس ُحب عىل الحرائق ،أو عىل مساحات
ح� شهور ،وذلك إذا ما غطت ُّ
ال ب ي
أ
أ
أ
أ
ت
ت
ت
الن�ان .أما القمار االصطناعية ال� تدور مع حركة دوران الرض ،وال� ي ز
أمرا جوهريًّا لغراض ضبط ومعايرة
تتم�
جانب تقنيات االستشعار عن بُ ْعد ،تُ ب
ال� اندلعت فيها ي
عت� المالحظات الميدانية ً
ي
ي
الرض ي
أ
أ
ف
ن
الجماه� ي� البحث
هذا التدفق للبيانات ،والتحقق من صحتها .ويمكننا كذلك االستعانة بإسهامات
تد� دقة تصويرها.
توف� معلومات آنية ،بيد أنها يعيبها يِّ
ي
بارتفاع مداراتها ،مقارنًة بالنواع الخرى ،فيمكنها ي
وبالضافة إىل ذلك ،لم تكن صور أ
التأث�ات
القمار االصطناعية متوافرة عىل نطاق واسع ،إال ف ي� ثمانينيات
إ
العلمي؛ فالهواتف الذكية المزودة بخاصية النظام العالمي لتحديد المواقع يمكنها توثيق ي
ض
ت
ت
البيولوجية ،وقد تساعد منصات إلك�ونية  -مثل «جوجل إيرث»  -عىل دمج البيانات ،وإدارتها.
ال� تتعرض للحرائق
المناطق
عن
المعلومات
من
بالقليل
إال
العلماء
م
ل
ي
ال
ولذلك،
،
الما�
القرن
ُِ ّ
ي
المؤ�ات التاريخية ،كتحديد يعمر آ
الثار ت
بصورة يغ� متكررة ،وهو ما يضطرنا إىل االعتماد عىل ش
ّإن الوصول إىل َف ْهم عالمي لنشاط الحرائق سوف يتطلب مبادرة دولية بك�ى ،وربما يحتاج
ال� تت�كها
ي
المم المتحدة .وبالرغم من أن أ
المر إىل أن تقوده جهة ما ذات سلطة ،كالبنك الدول ،أو أ
أ
الحرائق عىل جذوع أ
ف
ت
المر
البح�ات.
الشجار ،وفحص طبقات
النبا� الكامنة ي� رواسب ي
ْ
ُ
الفحم ي
ي
أ
ت
صعب ومعقد ،إال أن ثماره ال تُق ََّدر بثمن.
ال� دمرتها
ي
يش� التحليل الذي تم إجراؤه باالستعانة بالقمار االصطناعية إىل أن المساحة الكلية ي
ش
وما لم تكن لدينا آليات متطورة للمسح والرصد ،فسنبقى عاجزين عن تقديم إجابات ألبسط
عاما الماضية قد تراجعت (N. Andela et al. Science 356,
ع�
الثمانية
مدار
عىل
الهائلة
ائق
الحر
ً
أ
 .)1356–1362; 2017ويبدو أن هذا يُعزى – بشكل ئ
السئلة المتعلقة بطبيعة المنحى الذي تسلكه الحرائق الهائلةّ .إن اتخاذ إالجراءات عىل قاعدة
كب�ة من السافانا االستوائية
جز� – إىل أن مساحات ي
ي
من الجهل يعت� طريقة ال ق
جراء
تر� إىل مستوى
عىل مستوى العالم قد تحولت إىل َمزارع للإنتاج الحيو ن يا� ،وأر ٍاض مزروعة بالمحاصيل ،من شأنها تجزئة
ُ ب
تكريم أ أولئك الذين يفقدون حياتهم كل عام ِمن َّ
الر ضا� ،والحد من قابليتها لالشتعال ،إال أنه عندما يتعلق أ
أ
الحد من هذه الخسائر ف ي� الرواح.
المر بالكوارث ،عاد ًة ما تكون الرقعة
الحرائق ،ناهيك عن ّ
ّ
ي
ت
المح�قة أقل أهمية من شدة الحريق ،وذلك وفقًا لما تحدده تقديرات العلماء للطاقة المنبعثة من
ف
ين
المتخصص� ف ي� دراسة التو ُّزع الجغر ف يا� للحرائق الهائلة ف ي� جامعة تسمانيا بمدينة
ديفيد بومان أحد
و� هذا الصدد ،توصلنا إىل أن الحرائق الكارثية عا ًدة ما تندلع ف ي� المناطق ذات الكثافات
الحرائق .ي
أ
أ
ف
ت
ت
ت
يز
البيوف�يائية و ش
الب�ية للحرائق.
هوبارت الس�الية ،وله اهتمام بدراسة البعاد
شديدا
رياحا عاتية ،أو جفافًا ً
ال� تشهد حرارة مرتفعة ،أو ً
السكانية المتوسطة ،وكذلك ي� أثناء الف�ات ي
لك� ن
بال�يد إال ت
و�david.bowman@utas.edu.au :
.)D.
M.
J.
S.
Bowman
et
al.
Nature
بشكل يغ� معتاد (Ecol. Evol. 1, 0058; 2017
ي
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رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث

ُن َسخ ما قبل النشر قد تثير االلتباس
وتش ِّوه الحقائق

يجب على المجتمع العلمي أن يتخذ بعض التدابير ،للحيلولة دون تشويه َف ْهم الجمهور للعلوم بسبب نُ َسخ
ما قبل النشر  ،حسب قول توم شيلدون.

تستقبل منصتا «أركايف»  ،arXivو«بيو أركايف»  bioRxivشهريا آالف أ
مث�ة لالهتمام،
الوراق العلمية،
لكن االدعاءات كانت ي
ب
ًّ
الخ�ية ذات الصلة .كان ما يحويه البحث من ِعلْم ضعيفًاّ ،
َ ِ َِ ّ
الن� ،قبل الخضوع لمراجعة أ
ف
ف
ف
ت
ين
القران ،والقبول ش
حيث توفران لها فرصة ش
َّ
الخ�.
وتخل العديد من
للن� ي� إحدى
الصحفي� عن حقهم ي� التدقيق ي� المعلومات؛ ح� ال يتأخروا عن شن� ب
الدوريات العلمية .يُ ْث ِ ن� العلماء عىل نُ َسخ ما قبل ش
كما أشار بعض العلماء إىل أن نُ َسخ ما قبل الطباعة هذه تشبه عروض البحوث ف ي�
الن� ( )preprintsهذه ،لكونها تسمح
ي
أ
أ
ت
ت
ين
غالبا ما تشكِّل وقائع
المؤتمرات،
محرر ًة من قيود الدوريات ذات
للباحث� ا ّدعاء الملكية ،ومشاركة نتائجهم بشكل أرسع،
ال� ال تخضع هي الخرى لمراجعة القران .ب
وبخ� ي�ً ..
َّ
ي
الخبار المضللة عن أي من الوسائل أ
أك� أ
ث
ش
الخرى .ولنأخذ ً
مثل ملصقًا من اجتماع
ات
ر
المؤتم
والجائرة.
البطيئة،
الن�
سياسات
ّ ِ
الكاديمية لطب أ
الجمعيات أ
الطفال ف� ت
ت
الف�ة ي ن
بصف� قد عملت لسنوات مع ي ن
ناول
باحث�
وقد يبدو ذلك
ب� إبريل ومايو من عام  ،2016الذي تَ َ
منطقيا داخل المجتمع العلميْ ،
ًّ
ي
لكن ف ي
ف
ين
الصابة بمرض التوحد ،واستخدام مبيدات ش
ش
الح�ات ي� والية نيويورك .كان ذلك
حمل طريقة
ت
أن
أخ�
عالم،
ال
�
للعلوم
المسؤول
عالمي
ال
التناول
لضمان
وصحفي�؛
َ
حاالت إ
إ
إ
ِ
ي
الن� هذه مخاطر حقيقية للنطاق أ
ت
عمل مبكرا للغاية ،لم يتمكن من تأسيس نمط ي ن
ش
ً
مع� ،ناهيك عن إنشاء عالقة سببية .ومع
ها
ل
و
ي
لم
ال�
المخاطر
وهي
المجتمع،
من
وسع
ال
ُ ِ
ً
أ ي
أبطال هذا النوع من ش
مث�ة للقلق؛ ما أثار
العمال البحثية
العالم
الن� االعتبار المناسب .فقد تُ َض ِّخم وسائل إ
ذلك ..سارعت عدة وسائل إعالمية رئيسة إىل تغطية الموضوع بعناوين ي
الخرى أ
البحاث أ
ال� لم تخضع للمراجعة ،بينما  -عىل العكس  -تتجاهل أ
ت
غضب العلماء .وقد تؤدي نُ َسخ ما قبل ش
الن� إىل خلق ضغوط مماثلة ،وإىل تناول إعالمي
الفضل.
الضعيفة ي
ث
ويتحمل َمن يديرون خوادم نُ َسخ ما قبل ش
تواترا ،وعىل نطاق أوسع.
الن�،
مشوب بالثغراتْ ،
لكن بشكل أك� ً
والخطر آ
الخر عكس ذلك ،ويمكن أن يكون ث
أك� أهمية لبعض
والباحثون الذين يقدمونها إليهم ،وأي شخص يفكر ف ي�
ال�ويج ألي من هذه النسخ أ
ت
ين
الباحث� .ففي إطار نظام نُ َسخ ما قبل ش
كيف يمكن أن تكون
الن� ،يمكن لصحفي واحد
الولية ،مسؤولية إدراك هذه
ّ ِ
أ
ت
ن
نصات أن يقتنص أحد الخبار ،ي ن
وح�
ال� تلقيناها عىل
المخاطر ،لكن لم
ِّ
جريء يتصفح خوادم تلك ِ
الم ّ
تطمئ� إطالقًا الردود ي
لدينا نُ َسخ
رسالة مفتوحة ،شن�ناها ي ف
ش
قديما ،وال يمكنهم حينها
ا
خ�
أصبح
قد
يكون
آخرون
صحفيون
اه
ر
ي
(انظر:
يوليو
من
ع�
السابع
�
ب
ً ً
ي
 )go.nature.com/2uxf86xبأن أ
إقناع محرريهم ش
بن�ه.
المر كذلك .وهنا ،أدعو
ّ
أ
ف
ت
ال� حظيت
تث� نُ َسخ ما قبل
مليا ي� احتماالت أن ي
العلماء ل ْن يفكروا ً
وهناك حاالت حصل فيها أحد البحوث تلك ي
ون� معلومات خاطئة ي ن
الن� هذه االلتباس ،ش
ش
العالمي ،بعد
ب� الجمهور،
كب�ة عىل موجة ثانية من التناول إ
خ�ية ي
بتغطية ب
ش
عموما هي أنه "يجب أن تكون
القاعدة
لكن
الدوريات،
بإحدى
ه
ن�
ذلك.
من
للحد
وسائل
يجدوا
وأن
ّ
ً
ّ
خ�ا" .ومن جانبه ،قال توم ويبل  -محرر
الكث�ين ال يزالون يتعرفون عىل المحتوى العلمي
المعلومة جديدة؛ لتصبح ب
إن ي
ً
وأن ندعم
ْ
فالديم� ي ن
علمي لدى مجلة (التايمز)  - The Timesف ي� المملكة المتحدة ،ف ي�
بوت� ،أو سوريا،
بالطريقة نفسها ل َت َع ُّرفهم عىل
ي
مدونتنا" :ال أعرف كيف يمكن لصحيفة أن
الخبارية
أو بطولة كأس العالم ،وذلك من خالل المواقع إ
"تغريدة" له ،ر ًّدا عىل ّ
ال ت
تقرر أن تقدم إىل جمهورها
وهي
وربحها،
وجودها
عىل
تحافظ
الجزء
ويخضع
والذاعية.
لك�ونية ،والقنوات التلفزيونية إ
إ
ِّ
أ
ت
ش
س) ."BBC
�
(�
موقع
عىل
قبل
من
أوها
ر
ق
ا
أخبار
القنوات
تلك
ع�
ها
ن�
يتم
ال�
العلمية
البحوث
من
ك�
ال
ب
ب
ً
بي بي ي
ي
لمراجعة أ
ين
الصحفي�،
وال يكفي أن تتحىل بالال مباالة ،وتلقي اللوم عىل
القران؛ حيث تقوم الدورية العلمية  -قبل أيام
ين
ين
الصحفي� الذين يستطيعون نقل
وليس من المفيد إقالة هؤالء
لصحفي�
قليلة من شن� البحث  -بإصدار بيان صحفي مقيد
في الوقت نفسه؟
ين
العلوم المعقدة بدقة إىل جمهور عريض .يجب أن يكون العلماء جز ًءا
مؤهل� بموجب اتفاقية (يُطلَق عليها اسم "اتفاقية حظر
من هذه النقاشات ،مع بقائهم ي ن
الن�") تحظر عليهم شن� أي ش
ش
يقظ� لكيفية عمل قطاع إالعالم.
�ء حول البحث قبل موعد
ي
ويُط ِْلق الصحفيون التحذيرات المناسبة  -أو ت
ين
محدد .وعىل الرغم من أن نظام حظر ش
الخ�  -عندما تكون االستنتاجات
الصحفي� الوقت
الن� هذا له ثغراته ،إال أنه يمنح
ح� قد يقررون عدم شن� ب
ف
الخ� .فإذا لم يتوخ المجتمع
الخ�اء حياله.
الكا� والمساحة لتقييم ب
لتقييم البحث ،وجمع ردود أفعال ب
أولية ،لكن ذلك فقط إذا ما توفر لهم الوقت ي
الن� ،يكون أ
العلمي الحذر؛ فقد تستأثر نُ َسخ ما قبل ش
أما ف ي� حال نُ َسخ ما قبل ش
الن� بهذا المورد.
المر نقيض ذلك ..فبمجرد إتاحة البحث للعموم ،ال
الن� ،ودعم الصحافة الجيدة �ف
وهنا نتساءل :كيف يمكن أن تكون لدينا نُ َسخ ما قبل ش
يوجد ما يمنع أي صحفي من الكتابة عنه ،بل والمسارعة ليكون أول َمن يقوم بذلك .ولك أن تتخيل
ي
ع� عن أ
أ
ت
المداف ي ن
المر ،وضع مبادئ
أو
العلمية،
الجمعيات
عىل
يجب
وهل
نفسه؟
الوقت
تغ� المناخ مسألة طبيعية ،أو ّأن أحد اللقاحات الشائعة يغ� آمن.
ِ
ظهر أن ي ُّ
ال� قد تُ ِ
النتائج الولية ي
ف
ين
توجيهية ِل َما ينبغي وما ال ينبغي شن�ه ي� هذه الصورة؟ وهل ينبغي أن يُم َنع إطالق نُ َسخ ما
الصحفي� (ومنهم صحفيو دورية  )Natureموضوعات تستند إىل
وقد كتب العديد من
ح� آ
الباحث� ت
الن� هذه .وأنا أقر بأننا ليس لدينا ت
ين
قبل ش
نُ َسخ ما قبل ش
ال�ويج
الن� أل ّي بَ ْحث يؤثر عىل الصحة العامة؟ وهل ينبغي للجامعات أو
الن أمثلة لحاالت ض�ر نتجت عن شن�
ّ
حتمل أن يكون السبب ف� ذلك – ف
ين
ش
الصحفي� عىل كل نُ َسخ ما قبل
موجه إىل
تحذير
وضع
ينبغي
وهل
؟
الن�
قبل
ما
لنسخة
ا
ء
جز
أن
هو
–
اهن
ر
ال
الوقت
�
ي
لكن
الموضوعات،
مثل تلك
ُ َ
َّ
ً
ي
ي
الن� بأن البحث لم يخضع لمراجعة أ
ش
ً
القران؟
مث�ة للجدل.
ضئيل من هذه النسخ يتناول مجاالت تتعلق بالصحة ،أو مجاالت ي
ّ
تأ� للعلوم بفوائد عظيمة ،لكن يجب طرح هذه أ
الن هو أ
إن ما نفتقر إليه آ
الن� يمكنها أن ت
ت
ت
ش
السئلة
قبل
ما
خ
س
ن
إن
ال
ال�
أو
الغامضة،
للعلوم
عالمي
ال
التناول
فيها
ه
يشو
ال�
مثلة
ال
ُ
إ
ّ
ْ
ي ِّ
َ
ي
ي
آ
الن ،ت
ت
المعاي� العلمية السليمةَ ،ف ْهم الجمهور .ولنأخذ ً
ح� ال يت�ض ر َف ْهم الجمهور مع ازدهارها.
(ال� تم سحبها
تستند إىل
ي
مثل الورقة البحثية ي
آ
ت
الذُّ
اثيا أصابت الجرذان بالرسطان (G.-E. Séra-lini et al.
ر
و
المعدلة
ة
ر
أن
زعمت
ال�
َ
ًّ
الن) ،و ي
ف
المسؤول� إال ي ن
ين
عالمي� بمركز وسائط العلوم ي� لندن.
كب�
المصاحبة لها
)Food Chem. Toxicol. 50, 4221–4231; 2012؛ فقد حرصت الحملة الدعائية
توم شيلدون ي
ِ
لك� ن
ال ت
ين
والمخطَّطة بعناية عىل عدم ي ن
ش
و�tom@sciencemediacentre.org :
يد
ال�
القصص
هم
ن�
الصحفي� من االستعانة بتدقيق خارجي ،قبل
تمك�
إ
ب
ي

ما قبل
النشر،

الصحافة
الجيدة
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أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبيات العلميـة

التكنولوجيا الحيوية

يستخدم العلماء الذهب ،إليجاد طرق
جديدة لعالج أ
المراض في الدماغ.
تنعقد آمـال كبيرة على نظام تحرير
الجينات "كريسبر-كاسCRISPR- "9
 ،Cas9بوصفـه أداة لمقاومة الطفرات
لكن في العادة يتم
المرتبطـة بالمرضْ ،
توصيل جزيئات النظام الرئيسـة عن
طريق الفيروسـات؛ ما يمكن أن يؤدي
إلى آثار جانبية.
وليجاد بديل غير فيروسي ،قامت
إ
هاي يونج لي ،من مركز العلوم الصحية
بجامعة تكساس في سان أنطونيو،
ونيرين مورثي ،من جامعة كاليفورنيا في
بيركلي ،وزمالؤهما باختبار نسخة جديدة
ستخدم هذه
من "كريسبر-كاس ."9تَ ِ
النسخة التي يُطلق عليها اسم "كريسبر-
الذهب"  CRISPR–goldجسيمات
الذهب النانويةً ،
بدل من الفيروسات؛
لتوصيل جزيئات تحرير الجيناتَ .حقَن
الباحثون مادة "كريسبر-الذهب" في
منطقتين في أدمغة الفئران ،ووجدوا أن
النظام قام بتحرير الجينات في العديد
من أنواع الخاليا الرئيسة.
جرب الفريق التقنية على الفئران
وقد ّ
نموذجا
تمثل
التي
ا،
اثي
ر
َّ
ً
المعدلة و ًّ
لمتالزمة "كروموسوم إكس" الهش ،وهي
متالزمة وراثية مرتبطة باضطرابات طيف
التوحد .أسكت "كريسبر-الذهب" الجين
مفرط النشاط ،المرتبط بالمتالزمة ،وث ََّبط
السلوكيات المتكررة بشكل غير طبيعي.
Nature Biomed. Eng. http://doi.
)org/crk3 (2018
سرطان

جزيء ذكي يحارب
السرطان
تفرز الخاليا السرطانية بروتينات تأشير
تسمى "البالعم
تمنع الخاليا المناعية أالتي َّ
الورام .سعى أشيش
الكبيرة" من مهاجمة
كولكارني ،من جامعة ماساتشوستس
أمهرست ،وشيالديتيا سينجوبتا ،من
مستشفى بريجهام والنساء في كامبريدج
بوالية ماساتشوستس ،وزمالؤهما إلى
التوصل إلى آلية جزيئية يمكنها إيقاف
هذه الدفاعات.
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عالج من ذهب
ألدمغة الفئران

مجتمع

مع انخفاض االنبعاثات قد يزداد الجوع
تغير المناخ قد
إن اتباع سياسات صارمة ّ
ّ
للحد من آثار ُّ
يترك عد ًدا من الناس يعانون الجوع أكثر بماليين مما قد
يؤدي إليه احترار المناخ في حد ذاته.
تغي ُر المناخ غلةَ المحاصيل؛
يتوقع العلماء أن يخفض ُّ
ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار المواد الغذائية .ومن
المتوقع أن تساعد السياسات الصارمة  -مثل ضرائب
الكربون ،التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة -
على معالجة هذه المشكالت.
والختبار هذه النظرية ،حاكت توموكو هاســيجاوا ،من
المعهد الوطني للدراســات البيئية في تســوكوبا باليابان،
وزمالؤهــا أ
الوضــاع العالمية المتوقعة لعام  .2050ووجدوا
ضخما"
صمــم الفريــق "جزي ًئا
ً
يثبــط بروتي ًنــا يسـ َّـمى  ،CSF-1Rيتلقى
إشــارات يمكنها إيقاف اســتجابة
البالعــم الكبيــرة المضادة للورم،
فضـ ًـا عن عرقلة مســار التأشــير الذي
تســتخدمه أ
الورام؛ لمنــع البالعم
الكبيرة م ــن ابتالعها.
يقلل العالج باستخدام الجزيء
الضخم من نمو الورم في الفئران
المصابة بنوع شرس من سرطان الثدي
والميالنوما ،وزاد من ابتالع البالعم
الكبيرة للخاليا السرطانية.
Nature Biomed. Eng. http://doi.
)org/crs9 (2018

أنــه في ظل قوانيــن صارمة ،كان االنخفاض في إنتاج الغذاء
وتوافره يُعزى ،بوجه عام ،إلى آثار السياســات ،وليس إلى
تغير المناخ.
في أحد السيناريوهات ،من شأن تغير المناخ أن يسفر
وحده عن تجويع  24مليون شخص إضافي في عام ،2050
مقارنة بالعدد المتوقع ،إذا ساد المناخ الموجود اليوم .وعندما
أضيفت سياسات صارمة ،قفز عدد الجياع المتوقَّع بمقدار 78
مليون شخص آخرين ،معظمهم في أفريقيا ،وجنوب آسيا.
يقول الباحثون إنه ينبغي على المسؤولين النظر في النتائج
المترتبة على توافر الغذاء عند وضع السياسات المناخية.
)Nature Clim. Change 8, 699–703 (2018

تكنولوجيا

الجمع بين النمذجة
ثالثية األبعاد واللعب
عملية محاكاة تفاعلية تمكِّن المستخدمين
من التحكم بالجزيئات ،ومراقبة تحركاتها
في الواقع االفتراضي.
إن حركة الجزيئات المعقدة في
ّ
النطاق النانومتري تنطوي على شبكة
من القوى بين العديد من الذرات.
وليجاد طريقة سهلة لدراسة هذه
إ
طور فريق بقيادة ديفيد
التفاعالت،
َّ
جلواكي ،من جامعة بريستول بالمملكة

المتحدة ،بيئة افتراضية؛ لمحاكاة ِالب َنى
الجزيئية ثالثية أ
البعاد.
يقوم المستخدمون الذين يرتدون
على رؤوسهم أجهزة الواقع االفتراضي
( - )VRالمتوفرة في أ
السواق  -بتحريك
أجهزة التحكم المحمولة باليد؛
"للإمساك" بالجزيئات ،والتحكم فيها،
مثل تمرير الميثان خالل أنبوب كربوني
نانوي ،أو ربط عقدة في بروتين .وتقوم
النماذج التي تعمل في المنظومة
السحابية بالحسابات الفيزيائية.
وباستخدام نظام الواقع االفتراضي
هذا ،أكمل المستخدمون هذه المهام
بشكل أكثر كفاءة عما يفعلون باستخدام
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
DAVID GREGORY & DEBBIE MARSHALL/CC BY 4.0

جهاز حاسوب وفأرة ،أو جهاز لوحي.
يمكن لهذا البرنامج أن يساعد الباحثين
تصور الجزيئات ،وتصميمها ،واختبار
على ُّ
الفرضيات حول ميكانيكا الجزيئات،
حسبما كتب الباحثون.
)Sci. Adv. 4, eaat2731 (2018
علوم الكواكب

كوكب أسود
من الفحم
كوكب ساخن وغازي يدور حول نجم
واحدا من أحلك الكواكب
بعيد ،يُ َعد ً
الطالق.
التي تم اكتشافها على إ
استخدمت مجموعة من علماء الفلك
َ
بقيادة تيو موتشنيك ،من جامعة كيل
بالمملكة المتحدة ،تليسكوب "كيبلر"
يسمى
الخاص بوكالة ناسا؛ لدراسة نجم َّ
 ،WASP-104يقع على بعد حوالي
 144فرسخا فلكيا من أ
الرض في كوكبة
ً
ًّ
أ
السد .كانت عمليات الرصد السابقة
تعتيما لضوء WASP-104
قد َس َّجلت ً
كل  1.76يوم ،ما يشير إلى أن هناك
كوكبا يمر بشكل منتظم أمام النجم،
ً
لكن فريق موتشنيك لم يتمكن من رصد
ضوء النجم المنعكس من على سطح
الكوكب ،كما يتوقع العلماء عاد ًة بعد
اكتشاف عالَم جديد .ولذلك ،خلص
استنتاج ،مضمونه أن لون
الباحثون إلى
ٍ
تقريبا.
ا
تمام
أسود
الكوكب
ً
ً
هذا ،ويمكن لظالم الكوكب أن
يساعد العلماء على اختبار أفكارهم
بشأن أجواء الكواكب الخارجية ،مثل
الس ُحب في عالَم يعكس
كيفية تشكُّل ُّ
جدا من الضوء.
القليل ًّ
)Astronom. J. 156, 44 (2018
علم الحيوان

أين ذهبت
الحيتان البرية؟

HIROYA MINAKUCHI/MINDEN PICTURES/FLPA

ظهر عظام الحيتان القديمة أن الحيتان
تُ ِ
يوم تسبح
ذات
كانت
الحقيقية
و
الرمادية
ٍ
في البحر أ
البيض المتوسط ،وربما كانت
تدعم صناعة صيد الحيتان الرومانية.
منذ زمن بعيد ،كان شمال شرق
المحيط أ
الطلسي يأوي ًّكل من الحيتان
الرمادية (،Eschrichtius robustus
في الصورة) ،والحيتان الحقيقية
لكن ساعد
(ْ ،)Eubalaena glacialis
صيد الحيتان على إبادتها من المنطقة.
ولم يكن معروفًا ما إذا كانت هذه
النواع قد جابت أيضا البحر أ
أ
البيض
ً
المتوسط  -الذي يربطه بالمحيط
أ
الطلسي مضيق جبل طارق  -أَ ْم ال.
وللتحقق من تاريخ الحيوانات،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

قامت آنا رودريجز ،من المركز الوطني
للبحوث العلمية في مونبيلييه بفرنسا،
وزمالؤها بتحليل البروتينات والحمض
النووي في شظايا العظام التي
تم استخراجها من المواقع أ
الثرية
حدد
الرومانية بالقرب من جبل طارقَّ .
الفريق الحيتان الحقيقية والرمادية،
بوصفها مصادر للعديد من الشظايا،
ما يشير إلى أن البحر أ
البيض المتوسط
كان بمثابة منطقة توالد لكال النوعين
قبل حوالي ألفي عام .ويقول الباحثون
إن مصانع معالجة السمك الرومانية
حول جبل طارق ربما تكون قد ص ّنعت
لحوم الحيتانً ،
فضل عن السمك.
Proc. R. Soc. B 285, 20180961.
)(2018
علوم المناخ

الصحاري الكبرى
أصبحت أكثر رطوبة
كانت الصحراء الشرقية والصحاري
العربية أكثر جفافًا قبل قرنين من
حالها اليوم.
فقد حلل توماس فيليس ،من
جامعة بريمن في ألمانيا ،وزمالؤه نظائر
االسترونشيوم ،والكالسيوم ،أ
والكسجين
في الشعاب المرجانية التي تنمو في
شمال البحر أ
الحمر .تحوي النظائر
إشارات إلى درجات الحرارة السابقة في
البحر أ
الحمر ،وبالتالي في الصحاري
المحيطة به .وتمكَّن العلماء من إعادة
بناء درجات الحرارة السنوية والجفاف،
بد ًءا من الوقت الحالي ،عائدين حتى
عام  .1751وتشمل تلك الفترة الجزء
أ
الخير من العصر الجليدي الصغير،
الذي تَ َم َّثل في حدوث موجة باردة
دامت قرونًا ،واجتاحت أوروبا ،وجز ًءا
كبيرا من الكرة أ
الرضية ،وانقشعت في
ً
تقريبا.
عام ً 1850
ولم يُظ ِْهر المرجان في البحر
أ
الحمر أي دليل على البرودة خالل تلك
الفترة الزمنية ،بل تشير البيانات إلى
أن أ
الوضاع المحلية كانت أكثر جفافًا
بصورة ملحوظة بين عامي ،1750

تقريبا مما هي عليه اليوم.
وً 1850
ويمكن تفسير هذا الجفاف من
خالل أنماط دوران الغالف الجوي،
التي حملت الهواء الدافئ والجاف إلى
الصحراء الشرقية ،والصحاري العربية.
Geophys. Res. Lett. http://doi.
)org/gdshsg (2018
علم الكواكب

مياه األمطار جرت
في أنهار المريخ
َشقَّت المجاري المائية سريعة
التدفق على كوكب المريخ في قديم
أ
الزل ِو ْديانًا نهرية تشبه  -إلى حد
أ
كبير  -تلك الموجودة على الرض في
أ
الزمنة المعاصرة.
وعلى الرغم من أن المريخ النآ
فإن القنوات على سطحه
بارد وجافّ ،
تبدو كما لو أن المياه الجارية هي التي
شكلتها ،ما دفع الباحثين إلى االعتقاد
ورطبا في الماضي.
أن الكوكب كان داف ًئا ً
ومع ذلك ،كافح العلماء؛ لتحديد ما إذا
كانت تلك المياه قد سقطت في صورة
أمطار ،أم نضحت من أ
الرض.
لتحديد مصدر المياه ،قام
هانسجورج سيبولد ،من المعهد
الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا
( )ETHفي زيوريخ ،وزمالؤه بتحليل
الشكل الهندسي لقنوات ِو ْديان
المريخ .تتفرع القنوات بزوايا ضيقة
نسبيا ،كما تفعل المجاري المائية
في ًّالمناطق القاحلة على أ
الرض،

مثل تلك الموجودة في جنوب غرب
الواليات المتحدة .وتضم المناطق
أ
الكثر رطوبة التي تحتوي على الكثير
أ
من المياه الجوفية  -غابات المازون
المطيرة ً
مثل  -قنوات نهرية تتفرع
بزوايا أوسع.
يعزز هذا االكتشاف فكرة أن قنوات
المريخ (في الصورة) نُحتت عن طريق
الجريان السطحي للمياه ،وليس عن
طريق النضوح من أ
السفل.
)Sci. Adv. 4, eaar6692 (2018
الكيمياء الفيزيائية

الروابط الوثيقة
عما
هي األحلى َط ً
يُعتقَد أن حالوة مذاق السكريات ترجع
إلى النمط المعين للروابط المتكونة بين
الذرات في جزيئات السكر ،وبروتينات
المستقبالت في براعم التذوق ،لكن
ِ
غالبية أنواع السكر لها ترتيب مماثل من
محي ًرا تفسير سبب
الذرات ،ولذا ،كان ِّ
ّأن مذاق بعضها أحلى من غيره.
ولدراسة هياكل الجزيئات ثالثية
أ
البعاد ،قامت ماريا أنطونيتا ريتشي،
من جامعة روما تري في روما،
وزمالؤها بتشتيت النيوترونات من
على ثالثة أنواع من السكر المذاب
في الماء .سمح هذا لهم بقياس
أطوال روابط معينة بين جزيئات
مجاورة.
السكر ،وجزيئات أخرى ِ
وتتكون الروابط (المعروفة بالروابط
الهيدروجينية) بين ذرات الهيدروجين
موجبة الشحنة والذرات الغنية
باللكترونات ،مثل أ
الكسجين.
إ
ووجد الباحثون أن ًّكل من الفركتوز،
والجلوكوز ،والمانوز شكَّل روابط
هيدروجينية ذات أطوال مختلفة؛
فالسكريات ذات المذاق أ
الحلى شكلت
روابط أوثق وأقوى .ويرى الباحثون أن
قوة الروابط الهيدروجينية في الجزيئات
قد تكون العامل أ
الساسي في تحديد
مستوى حالوة السكر.
–J. Phys. Chem. Lett. 9, 3667
)3672 (2018
الطبعة العربية |
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هذا الشهر أضواء على األبحاث
بحوث طبية

تتعافى الفئران المشلولة من إصابات
معينة في الحبل الشوكي بمساعدة
عالجات تستهدف مجموعة فرعية من
الخاليا العصبية فيه.
تقطع العديد من إصابات الحبل
الشوكي الوصالت المباشرة بينه وبين
الدماغ ،مع تجنب الدوائر الموضعية
التي تنقل المعلومات بين أجزاء الحبل
وغالبا ما تتسبب مثل هذه
الشوكيً .
إالصابات "غير التامة" في شلل كلي.
حدد تشيجانج هي ،من كلية
طب هارفارد في بوسطن بوالية
ماساتشوستس ،وشياوسونج جو ،من
جامعة نانتونج في الصين ،وزمالؤهما
صغيرا يساعد على استعادة
جزي ًئا
ً
الحركة في الفئران المشلولة ،بسبب
إصابات غير تامة .يخفض الجزيء
النشاط في فئة من الخاليا العصبية
بالقرب من نسيج الحبل الشوكي
المتضرر .ويغير هذا توازن النشاط
الكهربائي في دوائر الحبل الشوكي؛ ما
يساعد الدوائر الموضعية السليمة على
نقل أ
الوامر الحركية من الدماغ عبر
الصابة.
موقع إ
استعادت نسبة  80في المائة من
الفئران المشلولة  -التي عولجت بهذا
الجزيء لمدة تسعة أسابيع  -قدرتها
على التحرك بعض خطوات.
)Cell http://doi.org/csbx (2018
حوسبة

معركة العقول في
الفضاء الك َِّمي
تتنافـس خوارزميتان ضـد بعضهما
البعـض في تقنية قويـة لتعلُّم آ
اللة،
اهتماما واسـع
كانت قد اجتذبت
ً
النطاق ،حيـث تحاول إحداهما
تزييـف البيانات؛ لتبـدو حقيقية،
أ
محاولةً
وتلعب الخـرى دور المحقِّقِ ،
الفصـل بيـن الحقيقة والخيال .وفي
هـذه الطريقة  -التـي تُدعى "التعلّم
ناهـض ّ
المزور
الخلاق"  -يتعلم ِّ
الم ِ
ُ
بسـرعة كيف يخدع المحقِّق.
ابتكر سـيث لويد ،من معهد
ماساتشوسـتس للتكنولوجيا في
كامبريدج ،وكريسـتيان ويدبروك ،من
شـركة «زانادو»  Xanaduللحوسبة
الكميـة في تورونتو بكندا ،نسـخة
ناهـض ،يمكنها
الم ِ
مـن تقنية التعلّم ُ
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فئران تبدأ في
التحرك بعد إصابة
الحبل الشوكي

علم الجينوم

ثعـالـب اجتمـاعيـة
يبدو أن هناك جينات معينة تحدد مدى لطف الثعالب
الحمراء تجاه البشر.
ففـي عـام  ،1959بدأ علماء في روسـيا بتربية الثعالب
الحمـراء ()Vulpes vulpes؛ لتكون لطيفة تجاه البشـر.
وفـي وقت الحق ،بـدأ الباحثون تربيـة مجموعة ثانية من
الثعالـب؛ لتكون عدوانية.
ولدراسة الخصائص الوراثية لهذه السلوكيات ،جمعت
آنا كوكيكوفا ،من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين ،وجوجي
تشانج ،من جامعة كوبنهاجن ،وزمالؤهما جينوم الثعلب
أ
الحمر ،واستخدموه لمقارنة التسلسالت الجينية للسالالت
أن تعمـل على حواسـيب كمية قيد
التطوير آ
الن .ففي حين تشـفِّر
أجهـزة الحاسـوب التقليدية البيانات
علـى هيئة ِ"ب ّتـات" ثنائية ،تتخذ إما
عتمد
"صفرا" ،وإمـا
القيمـة
ً
"واحدا" ،تَ ِ
ً
الحواسـيب الكمية علـى الكيوبتات التي
يمكـن أن توجد فـي الحالتين "صفر"،
و"واحد" في الوقت نفسـه .ويمكن
تطبيـق التقنية الخاصـة بالفريق على
البيانـات التقليدية ،لكـن ُيتوقع لها أن
تكون أسـرع بشـكل مطّرد عند تطبيقها
علـى البيانات الكمية.
وإذا تمكنت الحواسـيب الكمية
الصغيـرة من التعامل مـع التقنية
الجديـدة؛ سـيكون بإمكانها أن تُظ ِْهر
قدرة علـى أداء مهام ،ال يمكن
للحاسـوب العـادي القيام بها ،كما

الروسية .وجد العلماء أن هناك  103مناطق وراثية تختلف
بين مجموعات الحيوانات وبعضها ،بما في ذلك بعض
المناطق المعروفة بمنح الكالب سلوكها أ
الليف.
يسمى .SorCS1
تشمل واحدة من تلك المناطق جي ًنا َّ
وفي البشر ،ترتبط التغيرات في هذا الجين بمرض التوحد،
ومرض ألزهايمر ،لكن يبدو أن التغيرات في الثعالب تحدد
عدوانيا.
ما إذا كان الثعلب أليفًا ،أم
ًّ
نموذجا ً
فعال
يمثل
قد
الثعلب
ويشير الباحثون إلى أن
ً
لفهم أ
الساس الجيني للسلوك.
)Nature Ecol. Evol. http://doi.org/csvn (2018

يقدم أدلة على
يقـول الباحثون؛ ممـا ِّ
حقيقة "السـيادة الك َِّمية".
Phys. Rev. Lett. 121, 040502
)(2018
فيزياء

دوارة تحطم
جسيمات ّ
األرقام القياسية
تم حث جسـيمات نانوية على الدوران
بمعـدل يفوق المليار دورة في الثانية
الواحدة ،محطمةً الرقم القياسـي
السـابق ُبمعامل قدره حوالي مائة.
استخدم فريقان منفصالن
أشـعة الليزر "كمالقط" مجهرية لرفع
أ
الجسـام الصغيرة ،وتدويرها في حجرة

مفرغة .عملـت مجموعة منهما بقيادة
رينيـه ريمان ،من المعهد الفيدرالي
السويسـري للتكنولوجيا في زيوريخ،
على جسـيمات السيليكا النانوية
المفـردة ،وقام الفريق الثاني بقيادة
تونجكانـج لي ،من جامعة بوردو في
غـرب الفاييت ،بوالية إنديانا ،بتحوير
أ
"الثقـال النانوية" التي تتكون من
متحدين من السيليكا.
جسـيمين نانويين َ
يمكـن للتقنيات المماثلة أن تكون
مفيدة فـي بحوث الفيزياء الفلكية،
فعلى سـبيل المثال ،اقترح علماء
آخرون أن بعض أنواع أ
الشـعة الكونية
ينشـأ مع جسيمات الغبار سريعة
الـدوران في الفضاء بين النجوم.
ويمكن للتجارب على الجسـيمات
النانوية الدوارة أن تسـاعد الباحثين
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
JAVIER TRUEBA/MSF/SPL

علـى اختبار هذه الفرضية.
;Phys. Rev. Lett. 121, 033602
)033603 (2018
تغير المناخ

معدل االنتحار
يالحق االحترار
يبدو أن ارتفاع معدالت االنتحار في
المكسيك ،والواليات المتحدة يرتبط
بزيادة درجات الحرارة في هذين البلدين.
َد َرس مارشال بورك ،من جامعة
ستانفورد في كاليفورنيا ،وزمالؤه سجالت
المناخ والوفيات التي تغطي عدة عقود
في آالف المقاطعات أ
المريكية والبلديات
المكسيكية .ووجدوا ارتباطًا بسيطًا،
لكنه ذو داللة إحصائية بين زيادة درجة
الحرارة ،ومعدل االنتحار ،حتى بعد
أ
المحتملة
الخذ في الحسبان التأثيرات
َ
أ
للفقر ،وحيازة السلحة ،وعوامل أخرى.
في البيانات المعدلة ،ارتبط ارتفا ٌع
مقداره درجة مئوية واحدة في متوسط
درجة الحرارة الشهرية بزيادة معدل
االنتحار الشهري بنسبة  ،%0.68و%2.1
في الواليات المتحدة والمكسيك ،على
الترتيب .ويوجد هذا االرتباط في كل من
الدفأ ،و أ
المناطق أ
البرد.
يقول الباحثون إنه إذا لم يتم
الحد من تغير المناخ من آ
الن ،حتى
ّ
ُّ
عام 2050؛ فإن الواليات المتحدة قد
تتكبد  14ألف حالة انتحار أكثر مما هو
متوقَّع من دون االحترار ،بينما قد تتكبد
المكسيك زيادة قدرها  7,500حالة.
Nature Clim. Change 8, 723–729
)(2018
علم الجينوم

الجزُ ر ّأدت إلى
حياة ُ
صر القامة
ِق َ

MING BAI, CHINESE ACAD. SCI.

النسان قصير القامة في جزيرة
تطور إ
ّ
الندونيسية ،ليس مرة
فلوريس إ
واحدة فقط ،بل مرتين ،وفقًا لتحليل
الحمض النووي.
وحتى قبل  60ألف سنة فقط ،كانت
جزيرة فلوريس موط ًنا إلنسان فلوريس
( Homo floresiensisجمجمته في
الصورة) ،وهو جنس قديم من
كثيرا ما يشار إليه باسم
البشرً ،
"الهوبيت"؛ ألن طوله كان
وللقاء
حوالي متر واحد .إ
الضوء على العالقات بين
سكان فلوريس القدماء
والمعاصرين ،عمل ريتشارد
جرين ،من جامعة كاليفورنيا
في سانتا كروز ،وجوشوا آكي،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

من جامعة برينستون في نيو جيرسي،
وزمالؤهما على وضع تسلسل الحمض
شخصا من جماعة
النووي الثنين وثالثين ً
من البشر قصيري القامة ،يعيشون على
جزيرة فلوريس اليوم.
قارن الباحثون هذا الحمض النووي
بذلك المثيل له من البشر المعاصرين
آ
الخرين وأقاربهم من البشر القدماء؛
الج ُزر المعاصرين
ووجدوا أن سكان ُ
يحملون كميات ضئيلة من الحمض
النووي من مجموعتين منقرضتين من
أشباه البشر ( ،)homininsوإنسان
لكن
دينيسوفان ،وإنسان النياندرتالْ ،
الج ُزر أي دليل
ال تُظ ِْهر جينومات سكان ُ
على وجود تسلسالت جينية من إنسان
فلوريس .H. floresiensis
يحمل أ
الشخاص قصار القامة
آ
الذين يعيشون الن في جزيرة
فلوريس عد ًدا من المغايرات الجينية،
التي يمكن أن تكون مسؤولة عن
طولهم .ويرى الباحثون أن معيشة
تدريجيا جينات
الج ُزر شكّلت
حياة ُ
ًّ
هؤالء المقيمين؛ ما جعلهم أقصر
تماما كما حدث مع إنسان
قامةً ،
فلوريس  H. floresiensisفي الماضي.
)Science 361, 511–516 (2018
علم الحفريات

َم ْهد من الكهرمان
ألقدم ثعبان صغير
هناك خ ٌّط متعرج داكن وصغير داخل
كتلة قديمة من الكهرمان يمثل أقدم
ثعبان صغير معروف في العالم.

كان الحيوان الزاحف الذي ال
يتخطى  5سنتيمترات إما حديث
السن ،وإما جني ًنا عندما غطاه النسغ
أ
للجيال المقبلة ،وفقًا لفريق بحثي
بقيادة مايكل كالدويل من جامعة
ألبرتا في إدمنتون ،بكندا .يبلغ عمر
العينة (في الصورة) المكتشفة في
ميانمار حوالي  99مليون سنة ،وتنتمي
إلى نوع جديد ،أسماه الباحثون
 .Xiaophis myanmarensisورغم أن
رأس الثعبان مفقود ،وبعض فقراته
جيدا ،بحيث تمكَّن
مفقودة ،تم حفظه ً
الباحثون من َع ّد  97فقرة صغيرة،
وتحديد أن هذا الحيوان الزاحف
يمتلك حراشف متداخلة ماسية الشكل.
وقد عاشت الثعابين أ
الخرى المعروفة
تقريبا كلها من الفترة الزمنية نفسها
ً
في الماء .وتوحي ِقطَع من الحشرات
والنباتات التي ُوجدت في تابوت
الثعبان الصغير الكهرماني بأنه كان
يعيش على أ
الرض ،ربما في غابة.
)Sci. Adv. 4, eaat5042 (2018
كيمياء

قوة الفقاعات تحفز
الخاليا المصغرة
تنطلق كبسوالت مصغرة خالل المياه
بمساعدة مصدر طاقة غير محتمل،
وهو فقاعات أ
الكسجين.
بالعضيات المليئة بالغاز
استلهاما
و
ً
ّ
المرئية في بعض من البكتيريا ،استخدم
بافان كومار ،وأفيناش باتيل ،وستيفن
مان ،من جامعة بريستول بالمملكة
المتحدة ،الحمض النووي والطين؛ إلنتاج
خاليا "أولية"؛ وهي هياكل بدائية شبيهة
بالخالياَ ،ع ْرضها يتراوح بين  300و400
ميكرومتر .تحتوي كل خلية أولية على
يسمى "كاتاليز" ،يحول بيروكسيد
إنزيم َّ
الهيدروجين إلى أكسجين ،وماء.
وعندما تتعرض خلية أولية
لبيروكسيد الهيدروجين ،يولّد الكاتاليز
فقاعة من أ
الكسجين ،أو أكثر .وبينما
أ
تُحتجز الفقاعات داخل الخلية الولية،

ينمو حجمها أكثر فأكثر ،ما يجعل
الخلية قابلة للطفو .وتُ َعد مجموعة
مكونة من  225خلية أولية قوية بما
يكفي لنقل كيس الفصل الغشائي من
قاع وعاء به ماء إلى السطح.
أيضا بإنتاج خاليا أولية
قام الفريق ً
من الحمض النووي ،تحتوي على
الكاتاليز ،وإنزيم ثان ،هو أكسيديز
الجلوكوز ،الذي يتغذى على الجلوكوز.
َطفَت هذه الخاليا أ
الولية ،وغاصت
مر ًارا وتكر ًارا لمدة خمس ساعات،
عندما ُع ّرضت بالتناوب لبيروكسيد
الهيدروجين ،والجلوكوز.
Nature Chem. http://doi.org/
)cs85 (2018
عدوى

سالالت المالريا
تتنافس على الفوز
لطالما شعر العلماء بالحيرة إزاء مالحظة
أن المالريا المقاومة أ
للدوية تنشأ في
ِ
جنوب شرق آسيا ،أكثر منه في أفريقيا،
التي بها أعلى معدل انتشار للمرض في
العالم .و آ
الن ،تشير النمذجة الحاسوبية
منافسة بين سالالت المالريا ،هي
إلى
ٍ
بمثابة تفسير جزئي لهذا النمط.
وغالبا ما تصيب سالالت متعددة من
طفيلي ًالمالريا أ
الخطر على إالطالق
شخصا
(ً )Plasmodium falciparum
تجمعات
ً
واحدا .ولدراسة ديناميكيات ُّ
هذا الطفيلي ،قامت ماري بوشمان،
من جامعة إيموري في أطلنطا بوالية
جورجيا ،وزمالؤها بنمذجة أصل أ
النواع
المقاومة أ
للدوية وانتشارها.
ِ
وجد الباحثون أنه إذا ما كانت المالريا
مستفحلة؛ فإن الطفيليات الحساسة
أ ِ
للدوية في مجرى دم المضيف ستتفوق
المقاومة المنتشرة
بسرعة على الطفيليات
ِ
أيضا في دمه .أما إذا كان معدل إالصابة
ً
مرج ًحا أن
فسيكون
ا؛
منخفض
بالمالريا
ً
أ َّ
تكتسب أ
موضعا
للدوية
النواع المقاومة
ً
أ
اسخا ،وتتغلب على الخرى .وقام
ر ً
أيضا بنمذجة أحداث في منطقة
الفريق ً
تعاني من عبء ثقيل يشكّله المرض،
بعد أن ترسخ عدد كبير من السالالت
المقاومة .وفي هذا السيناريو ،يمكن أن
ِ
المقاومة بسرعة ،إذا ما
تنتشر السالالت
ِ
أدى االستخدام واسع النطاق أ
للدوية
سريعا على
المضادة للمالريا إلى القضاء ً
السالالت الحساسة أ
للدوية.
)PLoS. Biol. 16, e2005712 (2018
ARABICEDITION.NATURE.COM

يمكنـك متابعة التحديث األسبوعي
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يومـا
ثالثـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

أحداث

سياسات

قوانين محطات الطاقة

كشفت وكالة حماية البيئة أ
المريكية،
في الواحد والعشرين من أغسطس
الماضي ،عن خطتها التي طالما
وعدت بها لتخفيف القيود الفيدرالية
المفروضة على انبعاثات غازات
الدفيئة الصادرة عن محطات توليد
المقترح الئحة
الطاقة .يستهدف
َ
المناخ البارزة التي وضعها الرئيس
السابق باراك أوباما تحت مسمى
"خطة الطاقة النظيفة" ،التي كانت
تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون الصادرة عن قطاع
الطاقة بنسبة  %32عن مستويات
عام  2005بحلول عام .2030
وسيتيح مقترح وكالة حماية البيئة
بأن تحدد أهدافًا خاصة بها
للواليات ْ
لخفض االنبعاثات ،وسيشدد على
استخدام التقنيات التي تتسم بكفاءة
استخدام الطاقة على نطاق محطات
الطاقة المنفردة .وفي حال االنتهاء
من المقترح وتطبيقه ،سيحل محل
"خطة الطاقة النظيفة" ،التي ط ُِر َحت
في عام  ،2015لكن المحكمة العليا
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JAMES YUNGEL/NASA

البكتريا المقاومة

قالت منظمة الصحة العالمية ،وهيئتان
أخريان تابعتان أ
للمم المتحدة ،في
تقرير صدر في الثامن عشر من يوليو
الماضي ،إن ً
دول كثيرة من الدول
منخفضة الدخل متأخرة في اتخاذ
أن تصبح
إجراءات لمنع البكتيريا ِمن ْ
مقاومة للمضادات الحيوية .تتضمن
ِ
هذه الخطوات تحسين الصرف
الصحي ،والنظافة الصحية .ويذكر
التقرير أن حوالي ربع مرافق الرعاية
الصحية في أفريقيا ما زال يعاني
نقص الماء .وما يزيد ً
قليل على نصف
سكان العالم يعيشون في دول ليس
لديها نظام وطني لمراقبة استهالك
المضادات الحيوية ،وحوالي نصف
الدول منخفضة الدخل ال يشترط وجود
وصفة طبية لصرف أ
الدوية المضادة
للميكروبات .واكتشفت المراجعة أن 93
العضاء في أ
دولة فقط من الدول أ
المم
المتحدة  -البالغ عددها  194دولة -
أبلغت أنها وضعت استراتيجيات لوقف
تطوير البكتيريا للمقاومة.

أحداث

انطالق قمر صناعي لرسم خرائط للرياح
انطلق القمر الصناعي «إيولوس» ،التابع لوكالة الفضاء
أ
الوروبية ،نحو الفضاء في الثاني والعشرين من أغسطس
الماضي في مهمة سوف تمتد إلى ثالثة أعوام؛ لرصد
الرياح حول العالم .يُ َعد «إيولوس» أول قمر صناعي
طلق على صاروخ فيجا من
في العالم لرصد أالرياح ،وأُ ِ
الوروبي في كورو في جويانا الفرنسية.
الميناء الفضائي
وسيقضي مشغلو المهمة أ
الشهر القليلة المقبلة في
معايرة أجهزة المركبة الفضائية ،ومنها نظام ليزر يعمل
أ
بالشعة فوق البنفسجية؛ لقياس سرعة الرياح واتجاهها
أوقفتها في عام  ،2016في انتظار
الخضوع لمراجعة قانونية .وستقبل
وكالة حماية البيئة تعليقات الجمهور
يوما،
على مسودة القوانين لمدة ً 60
قبل وضع صيغتها النهائية .ولالطالع
على المزيد ..انظرgo.nature. :
.com/2mj42pa

البيانات الوراثية

وضعت مجموعة من الشركات
المتخصصة في اختبارات الحمض
النووي مبادئ توجيهية؛ لمشاركة
بيانات المستخدمين مع الجهات
المعنية بإنفاذ القانون ،والشركات
الربحية .ففي الواحد والثالثين من
يوليو الماضي ،أصدرت شركة « 23آند
مي» في ماونتن فيو بوالية كاليفورنيا،
وشركة «أنسيستري» في ليهي بوالية
يوتا ،وعدة شركات أخرى تتعامل

في الثالثين كيلومترا أ
الدنى من الغالف الجوي .وقد
ً
أ
اعتمدت وكالة الفضاء الوروبية مهمة «إيولوس» في عام
 ،1999بيد أن تطوير أجهزة القمر الصناعي استغرق وق ًتا
أطول من المتوقع .وتمثلت المشكلة أ
الساسية في تعقيد
ّ
بناء جهاز ليزر أشعة فوق بنفسجية قوي يستطيع العمل
في الفراغ .وبمجرد أن يبدأ «إيولوس» في إجراء عمليات
المجمعة من المهمة في
درج البيانات
َّ
الرصد العلمية ،س ُت َ
توقعات الطقس الرقمية؛ لتحسين التوقعات الصادرة عن
وكاالت الطقس الوطنية.

المستهلك ،وثيقة تصف
مباشرة مع
ِ
معايير طريقة استخدام البيانات
الوراثية ،وتخزينها ،بما في ذلك
المستخدم ،وأمن البيانات،
خصوصية
ِ
والجراءات القانونية لمشاركة البيانات
إ
مع الشرطة .وتحظر هذه المبادئ
التوجيهية كذلك من مشاركة البيانات
الوراثية مع جهات معينة ،مثل أرباب
العمل ،وشركات التأمين ،دون موافقة
المـستخدم .تأتي هذه الخطوة بعد
تعرف محققون في كاليفورنيا على
أن ّ
مشتبه فيه بارتكاب سلسلة من جرائم
القتل واالغتصاب ،اشتهر باسم قاتل
الوالية الذهبية ،عن طريق مقارنة
عينة حمض نووي ُح ِصل عليها من
مواقع الجرائم ببيانات وراثية ،كان
قدموها إلى
أقارب المشتبه فيه قد َّ
شركة االختبارات الوراثية «جيه إي دي
ماتش» .وحظيت خصوصية البيانات

الوراثية باالهتمام في شهر يوليو
أيضا ،عندما أعلنت شركة « 23آند مي»
ً
أنها ستشارك بيانات المستخدمين،
بعد الحصول على إذنهم ،مع
شركة المستحضرات الدوائية الكبرى
«جالكسو سميث كالين» ،بعد
استثمارها  300مليون دوالر أمريكي
في شركة « 23آند مي».
أبحاث

موصالت
مزاعم حول
ِّ

أعلن فريقان من علماء الفيزياء عن
وجود إشارات للموصلية الفائقة –
قدرة المادة على حمل تيار ،دون
مقاومة – عند درجات حرارة مرتفعة
على نحو غير مسبوق .فقد نشر
فريق بقيادة ميخائيل إريميتس ،من
معهد ماكس بالنك للكيمياء في ماينز

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يوما هذا الشهر
ثالثون ً
IAN ALDERMAN

بألمانيا ،نسخة ما قبل النشر لورقة
بحثية على خادم «أركايف» arXiv
في الثاني والعشرين من أغسطس
الماضي ،أشارت إلى حدوث انخفاض
في المقاومة الكهربائية في أحد
مركّبات الالنثانوم-الهيدروجين ،بعد
تبريده إلى أقل من  58-درجة مئوية
ونسخة ما قبل النشر متاحة على
الرابط التاليA. P. Drozdov et( :
al. Preprint at https://arxiv.org/
 .)abs/1808.07039; 2018وإذا تأكَّد
ذلك ،فإن الرقم الجديد سيكون
قد حطم الرقم القياسي السابق،
وهو  70-درجة مئوية ،الذي حققه
الفريق ذاته في عام  .2015بعدها،
أعلن راسل هيملي وزمالؤه ،من
جامعة جورج واشنطن في واشنطن
العاصمة ،في الرابع والعشرين من
أغسطس عن وجود أدلة أولية على
إبهارا تبلغ
درجات حرارة ّ
تحول أكثر ً
 ،13و 7+درجة مئوية في مادةمماثلة ،ونسخة ما قبل النشر متاحة
على الرابط التاليM. Somayazulu( :
et al. Preprint at https://arxiv.
.)org/abs/1808.07695; 2018
وتطلبت الطريقتان كبس العينات بين
طرفين من أ
اللماس تحت مستويات
حاليا
ضغط شديدة .ويعمل الفريقان ًّ
على تأكيد أن المادتين قيد الدراسة
الموصالت الفائقة.
من
ّ

تطور الخاليا الجذعية
ُّ

يستعد أطباء في اليابان لزرع خاليا
عصبية ُمص َّنعة من خاليا جذعية
"معادة برمجتها" في أشخاص
يعانون من مرض باركنسون .وهذا
الكلينيكي الثالث فقط
هو التطبيق إ

مراقبة االتجاهات
الدراكي الدوائي  -أي
يشهد التعزيز إ
االستخدام غير الطبي للعقاقير
المنشطة ،بغرض زيادة التركيز أو تقوية
نموا
الذاكرة في أثناء العمل أو المذاكرة ًّ -
في جميع أنحاء العالم ،وفقًا لما تشير
إليه دراسة استقصائية أُجريت على أكثر
من  100ألف شخص .ففي الفترة بين
عامي  ،2015و ،2017زاد عدد أ
الشخاص
الذين ذكروا أنهم يستخدمون عقاقير غير
صرف بوصفات طبية
مشروعة ،أو أدوية تُ َ
لهذا الغرض في الدول الخمس عشرة كلها
التي أُجريت عليها الدراسة االستقصائية.
الدوية أ
وتتضمن أ
استخداما التي
الكثر
ً
صرف بوصفات طبية :مودافينيل،
تُ َ
وآديرال ،وريتالين (ميثيل فينيدات).
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تاكاهاشي ،الذي يعمل في مركز
أبحاث الخاليا الجذعية المستحثة
متعددة القدرات وتطبيقاتها في
كيوتو  -في عام  2017أن العالج
قد حسن من أ
العراض في القردة
َ َّ
التي عانت من إحدى صور هذا
المرض (T. Kikuchi et al. Nature
 .)2017 ;596-548, 592ولالطالع
على المزيد ..انظرgo.nature. :
.com/2kcgbap

ستحثة متعددة
للخاليا الجذعية ُ
الم َ
القدرات ،التي يجري تطويرها عن
طريق تحفيز خاليا أنسجة الجسم،
مثل الجلد ،لكي تعود إلى حالة
شبه جنينية ،ومنها يمكن أن تتشكّل
متحولةً إلى أنواع أخرى من الخاليا.
استخدم الباحثون التقنية إلنتاج
سالئف الخاليا المـُص ِّنعة للناقل
العصبي الدوبامين ،التي تتحلل
وتموت في أ
الشخاص الذين يعانون
أ
من مرض باركنسون .وسيحقن الطباء
في مستشفى جامعة كيوتو خمسة
ماليين من الخاليا السلفية هذه في
أدمغة سبعة أشخاص يعانون من
هذا المرض .أ
ول ّن الخاليا العصبية
الم ِنت َجة للدوبامين لها دور في
ُ
المهارات الحركية ،فإن المرضى
المصابين بهذه الحالة المرضية
يعانون عاد ًة من رجفات ،وتَ َي ُّبس
في العضالت .وسيخضع المشاركون
للمالحظة لمدة عامين بعد زرع
الخاليا .وقد أثبت أحد قادة التجربة
 -وهو عا ِلم الخاليا الجذعية جون

خرائط كونية

أصدر تليسـكوب فضائي أوروبي،
َر َصد التوهـج الخافت الالحق
لالنفجـار العظيمِ ،آخ َر خرائطه
وأكثرها دقّـة للمراحل أ
الولى من
ِ
نشـأة الكون في السـابع عشر من
يوليـو الماضي (انظرgo.nature. :
طلق تليسـكوب
 .)com/2jt0sbiأُ ِ
"بالنك" ،التابـع لوكالة الفضاء
أ
الوروبيـة ،في عام  ،2009وأنهى
دراسته إلشـعاع الخلفية الكونية
الميكـروي في عام  ،2013إال أن

اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹدراﻛﻲ

ﺼﺮف ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ؛
ﻟﻘﺪ زاد اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُ َ
ﺑﻬﺪف "ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدراك اﻟﺪواﺋﻲ" ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ "ﺟﻠﻮﺑﺎل درج ﺳﻴﺮﻓﺎي" ،ﻣﻊ ﺣﺪوث أﻛﺒﺮ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
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ً
اﻟﺪول اﻟﺘﺴﻊ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﻄﺎت،

30

حدث تقنيات
الفريـق العلمي قـد َّ
تحليـل البيانات التي يسـتخدمها؛
لتحسـين دقة قياسـاته للمالمح
المهمـة للكون .وال تزال بيانات
التليسـكوب "بالنـك" تتوقع أن الكون
الحالـي يُفترض أن يتمدد بسـرعة
أقل بنسـبة  %9من السـرعة التي
المجرات القريبة
تشـير إليها أرصـاد
ّ
نسـبيا .ولم يرصد التليسكوب
ًّ
بصمة موجـات الجاذبية الناتجة
عن المراحـل أ
الولى من االنفجار
العظيم ،التي من شـأنها أن تشـير
عرف
إلى ُّ
تمدد مطـرد مبكر ،يُ َ
لكـن يمكن لتجارب
بـ"التضخم"،
ْ
مسـتقبلية أكثر دقـة أن تعثر على
هذه البصمة.
منشآت

مصفوفة التليسكوب
الراديوي األفريقية
وافقت جنوب أفريقيا على إنشاء
مشروع تليسكوب راديوي ،بتكلفة
 70مليون راند ( 4.8مليون دوالر
أمريكي) ،سوف يدرس ظاهرتين
فلكيتين غامضتين ،هما :أ
الحداث
فائقة القوة مجهولة السبب ،التي
سمى االنفجارات الراديوية السريعة،
تُ َّ
سرع
ت
قوة
وهي
المظلمة،
والطاقة
ُ
ِّ
تمدد الكون .وسوف يبدأ إنشاء
من ُّ
تجربة كثافة الهيدروجين والتحليل
آ
الني (هيراكس) ،خالل العام
القادم في صحراء كارو .وتضم
هذه المنطقة بالفعل مصفوفة
(ميركات) ،المؤلَّفة من  64طبقًا.
وسوف تتألف تجربة (هيراكس) في
البداية من  128مكونًا تشبه الطبق
(في الصورة ،أول بضعة أطباق)،
معا كتليسكوب راديوي
وسوف تعمل ً
درس هذا التليسكوب
واحد .وسوف يَ ِ
خصائص الطاقة المظلمة في الكون،
التي يتراوح عمرها ما بين  7إلى 11
مليار عام .يأمل الباحثون في أن
يحدد التليسكوب كذلك  -للمرة
أ
الولى  -مكان االنفجارات الراديوية
المجرات التي تحدث
السريعة في
ّ
نظيرا
التليسكوب
يكون
وسوف
فيها.
ً
في نصف الكرة الجنوبي لتجربة
تعيين كثافة الهيدروجين الكندية،
التي كشفت عن أول انفجار راديوي
سريع لها خالل الشهر الماضي.
هذا ،وسوف يجري توسيع تجربة
تمولها مؤسسة
«هيراكس» ،التي ِّ
البحوث الوطنية في جنوب أفريقيا،
وجامعة كوازولو ناتال في دوربان،
لتشمل  1,024طبقًا بحلول
عام .2020
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أخبـــــار في دائرة الضـوء

علم الوراثة اختبار تقنية الدفع
الجيني في الثدييات للمرة أ
الولى
ص20 .

علم الفلك ناسا على وشك الوصول
إلى أقرب نقطة دنو من الشمس
ص22 .

العالن عن الفائزين
الرياضيات إ
بميداليات فيلدز المرموقة
ص23 .

التنــوع الحيوي الخالفات
عالميا لحفظ
تهدد جهـ ًـدا
ًّ
أ
النواع ص29 .

ICECUBE/NSF

مختبر آيس كيوب في القارة القطبية الجنوبية.

المناخ

ُّ
تتبع جسيم ٍ
آت من الفضاء
عندما اندفع أحد النيوترينوات بسرعة مذهلة عبر القارة القطبية الجنوبية ،تَسابَق علماء الفيزياء الفلكية للعثور على مصدره.
دافيديه كاستيلفيكي

سهم جسيم واحد من الجسيمات دون الذَّ رية ،تم
يُ ِ
اكتشافه في القطب الجنوبي في سبتمبر الماضي ،في حل
لغز كوني كبير ،مضمونه السؤال التالي :عم تنشأ أ
الشعة
َ َّ
أ
كهربائيا ،التي تُعتبر الجسيمات الكثر
الكونية المشحونة
ًّ
شح ًنا بالطاقة في الطبيعة؟
تابعة لمسار الجسيم ،التي أُجريت
تشير الدراسات ُ
الم ِ
مرصدا ،إلى أن الباحثين
عشر
اثني
بواسطة ما يزيد على
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
مجرة نائية ،كمصدر للنيوترينوات
قد َم َّي ُزوا  -للمرة الولى ّ -
عالية الطاقة .ويمكن لهذا االكتشاف بدوره أن يساعد
للمصادر التي ال تزال غامضة
العلماء على التحديد الدقيق
للشعة الكونية ،والبروتونات َ ،أ
أ
والنوية الذرية ،التي تصل
آ
أ
إن الليات التي تَن ُتج عنها
إلى الرض من الفضاء الخارجيّ .
أ
الشعة الكونية ال بد أن تكون هي نفسها التي تَ ْن ُتج عنها
أيضا النيوترينوات عالية الطاقة.
ً
وقد وصف َْت ِف َرق متعددة لباحثين من جميع أنحاء العالم
مصدر النيوترينو فيما ال يقل عن سبع ورقات بحثية ،صدرت

في الثاني عشر من يوليو الماضي .تقول إليسا ريسكوني ،عالمة
فيزياء الجسيمات الفلكية بالجامعة التقنية في ميونيخ بألمانيا:
"كل شيء يشير إلى هذا بوصفه المصدر الممتلئ بالطاقة ،ذا
البريق الفائق .إنه لمصدر رائع الجمال".
اقترح علماء الفيزياء الفلكية عد ًدا من السيناريوهات
بالنسبة إلى الظواهر الفيزيائية الفلكية ،التي يمكن أن تُ ِنتج ًّكل
كهربيا ،أال
من النيوترينوات عالية الطاقة ،ونظيراتها
المشحونة ًّ
الشعة الكونية ،إال أنهم لم يتمكَّ نوا حتى آ
وهي أ
الن من إرجاع
أي من هذه الجسيمات إلى مصدره بشكل ال ل َْبس فيه.
ٍّ
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء
تنبيه بوجود أحد الميونات

بدأت القصة في  22سبتمبر  ،2017عندما انطلق جسيم
كهربيا – يُسمى الميون – ُم ْح ِدثًا أزي ًزا عبر الغطاء
مشحون
ًّ
قارب سرعة الضوء.
ت
بسرعة
الجنوبية،
القطبية
للقارة
الجليدي
ُ
ِ
وكان مرصد آيس كيوب ( – )IceCubeوهو بمثابة منظومة
تضم أكثر من  5,000مستشعر مدفون في كيلومتر مكعب
من الجليد – قد كشف عن ومضات من الضوء ،نتجت عن
الميون في أعقاب هذا .وقد بدا أن الجسيم قد برز من
ناتجا عن
تحت ِ
المكشاف ،وهو اتجاه يشير إلى أن هذا أكان ً
الفق .ويمكن
اضمحالل نيوترينو ،كان قد جاء من تحت
للميونات أن تنتقل فقط إلى هذا الحد داخل المادة ،في
غالبا ما تمر عبر الكوكب بأكمله ،دون
حين أن النيوترينوات ً
عوائق .ومعظم الميونات التي يكتشفها مرصد آيس كيوب
ينشأ عن نيوترينوات اصطدمت بجسيم داخل أ
الرض.
وفي غضون ثوان ،كانت مجموعة من الحواسيب الموجودة
في محطة أمونسن-سكوت ساوث بول  -التابعة لمؤسسة
العلوم الوطنية أ
المريكية  -قد قامت بإعادة بناء المسار
الدقيق الذي اتخذه الجسيم ،وتوصلت إلى إدراك ّأن الميون
سبق له أن جاء من نيوترينو ذي طاقة عالية .وبعد مرور 43
آليا إلى شبكة من
ثانية على الحدث ،أرسلت أ المحطة تنبي ًها ًّ
القمار الصناعية ،واس َتخدم التنبيه
الفلكيين عبر أحد روابط
الوسم  IceCube-170922Aلوصف النيوترينو.
بعد تَ َلقِّيه التنبيه ،سارع ديريك فوكس  -عا ِلم الفيزياء
الفلكية بجامعة والية بنسلفانيا في يونيفرسيتي بارك  -بتوفير
وقت مراقبة على مرصد أ
الشعة السينية (سويفت) ،Swift
الذي يدور حول أ
الرض .وجد فوكس وفريقه تسعة مصادر
أ
للشعة السينية عالية الطاقة بالقرب من المكان الذي سبق
للنيوترينو أن أتى منه .وكان ِمن بين هذه المصادر ُج ْرم
الجرم هو نجم زائف متوهج
يُدعى . TXS 0506+056هذا ُ
مجرة ذات ثقب أسود فائق
(أو بالزار  ،)Blazarوهو بمثابة ّ

الضخامة في مركزها ،ويُعرف بأنه مصدر ألشعة جاما .وفي
داخل البالزار ،يأجج الثقب أ
السود الغاز؛ ليصل إلى درجات
طلقه من قطبيه على
حرارة تبلغ ماليين الدرجات ،ومن ثم يُ ِ
تسديدا بالغً ا .وفي هذه الحالة،
سددتين
ً
هيئة نَفْثتين ُلم َّ
تُشير إحدى النفثتين تجاه
المجموعة الشمسية .وفي اليوم «كل شيء يشير
التالي ،أعلن فريق فوكس عن
إلى هذا بوصفه
نتائجه التي توصل إليها لمجتمع
المصدر الممتلئ
علماء الفلك.
وفي أ
اليام التالية ،قام فريق بالطاقة ،وذا البريق
آخر بفحص بيانات مأخوذة من الفائق .إنه لمصدر
تليسكوب فيرمي-الت ( Fermi-رائع الجمال».
 ،)LATوهو تليسكوب للمناطق
الكبيرة ،موجود على متن تليسكوب فيرمي الفضائي ألشعة
جاما ،التابع لوكالة ناسا .يقوم تليسكوب فيرمي-الت بمسح
السماء باستمرار .ومن بين المهام أ
الخرى التي يضطلع
أ
بها ،أنه يقوم برصد حوالي  2,000بالزار .تمر هذه الجرام
بفترات من النشاط الزائد ،قد تمتد إلى أسابيع ،أو شهور.
أ
متوهجة بشكل
وخالل هذه الفترات تصبح هذه الجرام ِّ
غير معتاد .تقول ريچينا كابوتو ،عالمة الفيزياء الفلكية
بمركز جودارد لرحالت الفضاء ،التابع لناسا ،والكائن بمدينة
منسقة التحليل لتليسكوب
جرينبيلت بوالية ميريالند ،وهي ِّ
فيرمي-الت" :عندما نظرنا إلى المنطقة التي قال مرصد آيس
كيوب إن النيوترينو قد أتى منها ،الحظنا أن هذا البالزار
متوه ًجا أكثر من أي وقت مضى".
كان ِّ
في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي ،أرسل فريق
فصح عن هذا االكتشاف .وقد
تليسكوب فيرمي-الت تنبي ًها يُ ِ
كان هذا إيذانًا بإشعال حماس علماء فلك آخرين .رصد
مرصد آيس كيوب – منذ أن بدأ في العمل في عام – 2010
حوالي اثني عشر نيوترينو سنويًّا من مثل هذه النيوترينوات

التحرير الجيني

اختبار محركات الجينات في
الثدييات للمرة األولى
التقنية تعمل في الفئران بشكل غير متسق.
إوين كاالوي

تــم تطبيــق تقنيــة مثيــرة للجــدل ،يمكنهــا تغييــر جينومات
ســاالت أنــواع كاملــة ،علــى الثدييــات للمــرة أ
الولــى .ففــي
نســخة مــا قبــل النشــر ( ،)preprintالتــي ظهــرت فــي
الرابــع مــن يوليــو الماضــي ،وصــف الباحثــون عمليــة
تطويــر «محــركات للجينــات» فــي الفئـران باســتخدام أداة
التحريــر الجينــي «كريســبر»  ،CRISPRوهــم يقولــون إن
هــذه التقنيــة تعمــل فــي الحيوانــات بشــكل غيــر متســق.
تَ ْضمــن محــركات الجينــات أن يــرث عــدد أكبــر من نســل
"أنانيــا" معي ًنــا ممــا يمكــن أن
أحــد الكائنــات الحيــة جي ًنــا ًّ
يحــدث بالمصادفــة ،مــا يســمح لطفــرة أو جيــن غريــب
باالنتشــار بســرعة عبــر إحــدى المجموعات .تظهــر محركات
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الجينــات بشــكل طبيعــي فــي بعــض الحيوانــات ،بمــا فــي
ذلــك الفئــران ،إال أن أداة التحريــر الجينــي (كريســبر-
كاس CRISPR-Cas9 )9قــد ســمحت بإنشــاء محركات جينات
اصطناعيــة ،تســتهدف القضــاء علــى أ
النــواع التــي تمثــل
مشــكلة ،علــى ســبيل المثــال ،عــن طريــق جعــل النســل
عقيمــا .وقــد تــم إنشــاؤها بالفعــل فــي المختبــر للبعوض،
ً
محتملــة لمكافحــة المالريــا .وأشــار الباحثــون
كاســتراتيجية َ
إلــى أن التقنيــة يمكــن أن تســاعد فــي القضــاء علــى آفــات
القــوارض .وقــد أثــارت هــذه التقنيــة بعــض الجــدل،
الــذي وصــل إلــى محاولــة فاشــلة لحظــر اســتخدامها علــى
المســتوى العالمــي ،إذ إنــه فــي حال إطــاق الكائنــات التي
تحمــل محــركات الجينــات هــذه فــي البريــة ،قــد يكــون من
الصعــب حينئــذ الســيطرة عليهــا.

أي منها بمصدر
عالية الطاقة ،إال أنه لم يسبق أن تم ربط ٍّ
محدد في السماء .يقول فوكس" :هذا هو ما جعل شعر
رؤوسنا يقف من الذهول".
وقد قام الباحثون العاملون مع مرصد آيس كيوب،
وتليسكوب فيرمي-الت بحساب احتمال وجود ارتباط بين
قادمين من االتجاه نفسه
ُّ
التوهج والنيوترينو ،وليس كونهما َ
في السماء بمحض الصدفة .ووجد الباحثون أن هناك
ً
جيدا لهذا االرتباط ،بالرغم من أن هذا لم يكن
احتمال ً
على مستوى الداللة الحصائية الالزمة أ
التوصل
موا
ع
ز
ي
ن
ل
إ
ْ َ ُ
ُّ
إلى اكتشاف في علم الفيزياء.2،1
تقول سيمونا بايانو  -من المرصد الفلكي بمدينة بادوڤا
إن إحدى المعلومات الرئيسة الغائبة كانت
بإيطاليا ّ -
المسافة التي يبعد بها البالزار عن أ
الرض .ولقياس هذه
ُ
المسافة ،قامت بايانو وفريقها بحجز  15ساعة من وقت
المراقبة على أكبر تليسكوب بصري في العالم ،وهو
تليسكوب جران تليسكوبيو كانارياس ،الذي يبلغ قطر مرآته
 10.4متر ،ويقع على جزيرة ال بالما ،إحدى ُج ُزر الكناري
يبعد حوالي 1.15
إ
وتوصل الفريق إلى أن البالزار ُ
السبانيةَّ .
مليار فرسخ فلكي ( 3.78مليار سنة ضوئية).3
يقول كايل كرانمر  -خبير فيزياء الجسيمات وتحليل
البيانات بجامعة نيويورك  -إن البيانات – عند تجميعها
المحتمل ،إال أن كرانمر يحذِّ ر ً
قائل:
تحدد المصدر
معا – ِّ
ً
َ
واضحا بشكل ال لبس فيه؛ فثمة حاجة إلى
ليس
الرصد
"إن
ً
أن البالزارات
للتثبت بشكل قاطع ِمن ّ
المزيد من المتابعة ُّ
هي مصدر للنيوترينوات عالية الطاقة"■ .
1. IceCube Collaboration. Science 361, 147–151
(2018).
2. IceCube Collaboration et al. Science 361, eaat1378
(2018).
3. Paiano, S., Falomo, R., Treves, A. & Scarpa, R.
Astrophys. J. Lett. 854, L32 (2018).

يقــول الباحثــون الذيــن أجــروا الدراســة أ
الخيــرة بقيــادة
كيــم كوبــر ،عا ِلــم الوراثــة النمائيــة فــي جامعــة كاليفورنيــا
فــي ســان دييجــو ،إن هدفهــم كان إنشــاء منصــة اختبــار
للتقنيــة فــي الثدييات (H. A. Grunwald et al. Preprint
 .)on bioRxiv http://doi.org/crw3; 2018وبالعمــل
تغييرا فــي توارث
داخــل أجنــة الفئـران ،أحــدث الباحثــون
طفــرة تجعــل الفئ ـران مكســوة بالكامــل بالفـ ًـرو أ
البيــض.
َّ
لــم يتــم نســخ هــذه الطفــرة بشــكل صحيــح فــي كل مــرة،
أ
أ
َــدر
ولــم تنجــح العمليــة إال فــي الجنــة النثويــة .وق َّ
الفريــق أن هــذا قــد يــؤدي إلــى انتقــال إحــدى الطفـرات
إلــى  %73مــن ذريــة أنثــى الفــأر ،فــي المتوســط ،بـ ً
ـدل
مــن النســبة المعتــادة البالغــة  %50لمعظــم الجينــات.
وقــد رفــض كوبــر التعليــق علــى العمــل ،إذ لــم يُنشــر
بعــد فــي إحــدى الدوريــات الخاضعــة لمراجعــة أ
القـران.
ومــن جانبــه ،يقــول بــول تومــاس ،عا ِلــم الوراثــة
النمائيــة فــي جامعــة أديليــد فــي أســتراليا ،إن هنــاك مــا
أيضــا
يشــير إلــى إمكانيــة نجــاح التقنيــة ،لكــن الدراســة ً
مثيــرة للقلــق .وقــد صــرح قائـ ًـا" :هنــاك الكثيــر ممــا يجب
عملــه ،قبــل أن يكــون بإمكانــك اتخــاذ محــركات الجينــات
كأداة مفيــدة للتحكــم الجمعــي فــي القــوارض".
وقــد تكــون نتيجــة ذلــك  -علــى حــد قــول كيــم  -هــي
إنتــاج بيانــات أكثــر صلــة أ
بالشــخاص الذيــن يعالجهــم
هــو وزمــاؤه كل يــوم ،حيــث يقــول" :يتمتــع هــؤالء
المرضــى بهــذه الخصائــص ،وســوف يعالجهــم أطباؤهــم
أ
فــي نهايــة المــر .هــذا هــو العالــم الحقيقــي"■ .
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
علم الفلك

ناسا تنطلق
نحو الهالة الشمسية
سوف يصل مسبار (باركر)  Parkerالشمسي إلى نقطة دنو من الشمس،
لم تبلغها البشرية من قبل.
ألكسندرا فيتز

JHUAPL

ـت وكالـة ناسـا مركبـة فضائيـة
أبشـر يـا إكاروس ..فقـد َص َنع ْ
يمكنها الطيران عبر الغالف الجوي للشمس ،دون أن تنصهر.
فـي الثانـي عشـر من أغسـطس الماضـي ،انطلق مسـبار
(باركـر)  Parkerالشمسـي  -البالغـة قيمتـه  1.5مليـار دوالر
أمريكـي  -مـن منصة إطالق في كيـب كانافيرال في فلوريدا.
وفـي خلال ثالثـة أشـهر فقـط ،سـوف يصبـح أقـرب إلـى
الشـمس مـن أي مركبـة فضائيـة قبلـه؛ وذلـك أل ْخـذ أول
َـم الهائـل مـن الطاقـة
قياسـات مباشـرة علـى إ
الطلاق للك ّ
فـي هـذا النجم.
وهـذه ليسـت سـوى البدايـة ،فعلـى مـدى السـنوات
السـبع المقبلـة سـوف تحلّـق المركبـة حـول الشـمس 23
مـرة أخـرى ،مقتربـة أكثـر فأكثـر ،حتـى تكـون فـي النهايـة
قـد حلقـت حوالـي  6.2مليـون كيلومتـر فـوق السـطح ،أي
داخـل الهالـة الشمسـية؛ وبذلـك تكـون أقـرب بسـبع مرات
من المسـافة القياسـية التي حققتها مركبـة الفضاء أ
اللمانية
(هيليـوس  Helios 2 )2فـي عـام .1976
الجابة علـى بعض
يهـدف مسـبار باركـر الشمسـي إلـى إ
أكبـر أ
السـئلة البـارزة حـول الشـمس ،مثـل كيفية تسـخين
الهالـة حولهـا إلـى مالييـن الدرجـات ،فيمـا يبقـى السـطح
نسـبيا  .1وسـوف تـزور المركبـة الفضائية محل
تحتهـا بار ًدا ًّ
نشـوء الريـاح الشمسـية ،التـي هـي فيـض من الجسـيمات
النشـطة ،التـي تنسـاب إلـى النظـام الشمسـي بسـرعات
تصـل إلـى  800كيلومتـر فـي الثانيـة .ومتـى تصطـدم
أ
قطبيا ً
جميل،
الريـاح الشمسـية بالرض؛ فإنهـا تولِّد شـفقًا ً
أيضـا إلـى تعطيـل االتصـاالت عبـر
غيـر أنهـا قـد تـؤدي ً
أ
القمـار الصناعيـة وأنظمـة المالحـة.
أ
"سـوف نكون هناك ،حيث تَ ْح ُدث كل الشـياء المثيرة"،
هكـذا تقول نيكـوال فوكس ،العا ِلمة في الفيزياء الشمسـية
بمختبـر الفيزيـاء التطبيقيـة ( )APLبجامعة جونـز هوبكنز
أيضا العالمة المسـؤولة
فـي لوريل بواليـة ميريالند ،وهي ً
عن مشـروع البعثة.
مـن شـأن البيانـات المأخـوذة من هـذا المسـبار ،الذي
يغـوص فـي أ
العمـاق ،أن تسـاعد الباحثيـن علـى تعزيـز
َف ْهمهـم للصـورة المعقـدة لكيفيـة تجميـع الجسـيمات،
والمجـاالت المغناطيسـية ،والطاقـة فـي الشـمس .ومـن
جانبهـا ،تقـول نيكوليـن فيـال ،العالمـة فـي الفيزيـاء
الشمسـية بمركـز جـودارد لرحلات الفضـاء ،التابـع لوكالـة
ناسـا ،فـي جرينبيلـت بواليـة ميريالند" :هذا أمر من شـأنه
أن يقلـب الموازيـن".
منـذ عـام  ،1958وفيزيائيـو الفضـاء يحلمـون ببعثـة
تحلِّـق عبـر الهالـة الشمسـية ،أو علـى أ
القـل تسـافر داخل
مـدار كوكـب عطـارد ،وهـو الكوكـب أ
القرب للشـمس .وفي
العـام نفسـه ،اقترح يوجيـن باركر ،وهو عا ِلم فـي الفيزياء
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بجامعـة شـيكاجو بواليـة إلينـوي ،الـذي ُسـمي المسـبار
باسـمه ،وجـود الريـاح الشمسـية للمـرة أ
الولـى.2
أخيـرا.
وبعـد عقـود مـن التخطيـط ،انطلقـت المهمـة
ً
القلاع ،أن
ومـن المخطـط لـه بعـد ثمانيـة أسـابيع مـن إ
مسـتخدمة
تمـر المركبـة محلِّقـة مـن أمـام كوكـب الزهرة،
ِ
جاذبيـة الكوكـب للإ بطـاء والتسـلل إلـى مـدار أضيق حول
الشـمس .وبعـد خمسـة أسـابيع مـن ذلك ،فـي الثالث من
نوفمبـر ،سـوف يقتـرب المسـبار للمـرة أ
الولـى  -علـى بعد
أكثـر مـن  24مليـون كيلومتـر  -من سـطح الشـمس ،أو 35
مـرة طـول نصـف القطر الشمسـي.
ومـن هنـاك ،سـوف تـدور المركبـة الفضائيـة حـول
الشـمس ،مقتربـةً أكثـر بالتدريـج ،بينمـا تمـر محلِّقـة
مـن أمـام كوكـب الزهـرة سـت مـرات أخـرى .ومـن شـأن
هـذا المسـار أن يمنـح المسـبار الوقـت الكافـي لجمـع
المعلومـات ،كمـا يقول يانبينج جـو ،المهندس لدى ،APL
الـذي صمـم مسـار البعثـة.
وفـي مـكان مـا بيـن المـرة أ
الولـى التـي يقتـرب فيها من
الشـمس (عنـد  35نصـف قطر شمسـي) ،والمـرات أ
الخيرة
(فـي نطـاق  10أنصـاف أقطـار شمسـية) ،سـوف يواجـه
المسـبار سـطح (ألڤيـن)  ،Alfvénوهـو الحد الـذي تصبح
عنـده الرياح الشمسـية أسـرع من الصـوت .يهيمن المجال
المغناطيسـي للشـمس علـى داخـل سـطح ألڤيـن ،فيمـا
ً
انفصـال ،وتفيـض
تكـون الريـاح الشمسـية خارجـه أكثـر

بعيـدا مـن تلقـاء نفسـها.
ً
مشـاب ًها
فضائية
بمركبـة
الحـد
هـذا
وسـوف يكـون عبـور
ّ
ِ
– رمزيًّـا  -للحظـة التـي دخـل فيهـا مسـبار (فوياجـر )1
 Voyager 1إلـى الفضـاء بيـن النجمـي في عـام  ،2012كما
يقـول جاسـتن كاسـبر ،وهـو عا ِلـم فـي الفيزيـاء بجامعـة
ميتشـيجان فـي آن أربـور ،كان قـد درس عمليـات انتقـال
ألڤين .3وسـوف تسـجل هـذه اللحظة حدث مرور البشـرية
إلـى عالَـم آخر فـي النظـام الشمسـي .يقول كاسـبر" :إنني
أن شـي ًئا مميـ ًزا سـوف يحـدث".
واثـق مـن ّ
محم ًلا
عمـودي،
بشـكل
الشمسـي
باركـر
مسـبار
يقـف
َّ
بمجموعـة مـن أ
المصممة لفحص الهالة الشمسـية
دوات
ال
َّ
مباشـرة .ويحمـي أ
الدوات درع حـراري ،عرضـه  2.4متـر،
سـنتيمترا،
ومصنـوع مـن رغـوة كربونيـةُ ،س ْـمكها 11
ً
تحمل
ويمكنها
محصـورة بيـن طبقتين من مركـب كربونـي.
ُّ
درجـات حـرارة تقتـرب مـن  1,400درجـة مئويـة .وسـتظل
أ
اللـواح الشمسـية التـي تشـغل المركبـة الفضائيـة مبـردة،
لمبـرد محـرك
مـن خلال نظـام أنابيـب الميـاه المما ِثـل ِّ
السـيارة .وفـي أثنـاء السـخونة الحارقـة إثـر االقتـراب من
الشـمس ،سـوف تثنـى غالبيـة أ
اللـواح الشمسـية عائـد ًة
ُ
للمبيـت فـي ظـل الـدرع الحـراري.
يأمـل علمـاء البعثـة أن يسـهم مسـبار (باركر) الشمسـي
فـي إطلاق حقبـة جديـدة مـن دراسـات الشـمس .فوكالـة
الفضـاء أ
الوروبيـة تخطط إلطالق مركبتها الفضائية (سـوالر
أوربيتر)  Solar Orbiterفي عام  ،2020التي سـوف تدرس
الشـمس عنـد خطـوط العرض أ
العلى ،ومـن نقطة أبعد في
الفضاء مما سـيفعله مسـبار (باركر) الشمسي .وبحلول عام
 2020كذلـك ،سـوف يبـدأ تليسـكوب دانيـال كيـه .إينـوي
الشمسـي فـي هـاواي فـي العمـل على إنشـاء خرائـط يومية
للهالة الشمسـية.
عامـا،
91
العمـر
مـن
البالـغ
باركـر،
يتطلـع
ومـن جهتـه،
ً
إلـى رؤية أ
المـواج واالضطرابات في الرياح الشمسـية ،التي
تنبأ بها ،بينما يقيسـها المسـبار الذي يحمل اسـمه .ويقول:
"أتوقـع أن أجد بعـض المفاجآت"■ .
1. Fox, N. J. et al. Space Sci. Rev. 204, 7–48 (2016).
2. Parker, E. N. Astrophys. J. 128, 664–676 (1958).
3. Kasper, J. C. et al. Astrophys. J. 849, 126 (2017).

سوف يكون مسبار باركر الشمسي أقرب إلى سطح الشمس سبع مرات أكثر من أي مركبة فضائية سابقة.
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عتقد أن المريخ يأوي بحيرة مدفونة ،من شأنها تغيير طريقة استكشاف العلماء للكوكب األحمر.
ُي َ

علم الكواكب

عالمات على وجود بحيرة مدفونة
في المريخ تثير حماس العلماء
كتشف على
في حال ثبوت وجود
هذه البحيرة ،ستكون أول مسطح مائي سائل يُ َ
أ
الطالق على الكوكب الحمر.
إ
هايدى ليدفورد
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مسارات الرادار على منطقة «بالنوم أوسترال» في المريخ
ظهر موقع بحيرة مدفونة محتملة (موضحة باللون األزرق).
تُ ِ

ويقول جيم جرين ،كبير العلماء في وكالة ناسا" :يثير
جدا
االكتشاف مجموعة جديدة من التساؤالت المثيرة ًّ
حاليا في أنحاء المريخ في صور
للحماس" .تظهر المياه ًّ
متعددة ،خلّفتها مليارات السنوات التي كان الكوكب فيها أكثر
جليداً ،
وكتل
دف ًئا ورطوبة .فقد رصدت المسابير المدارية ً
جليدية في العديد من المواقع ،والتقطت المركبات الفضائية
موسميا ،كما
يتغير شكلها
ً
ًّ
صورا لمنحدرات شديدة االنحدارّ ،
لو كانت مياه سائلة تجري منحدر ًة عليها ،وتترك عالمات داكنة.
الجوالة ،التابعة
كما قاست مركبة (كيريوسيتي) ّ Curiosity

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

USGS ASTROGEOLOGY SCIENCE CENTER, ARIZONA STATE UNIVERSITY, INAF

يبدو أن هناك بحيرة مالحة كبيرة توجد تحت الجليد بالقرب
من القطب الجنوبي للمريخ .وفي حال ثبوت وجودها ،ستكون
كتشف على إالطالق على الكوكب
أول مسطح مائي سائل يُ َ
أ
الحمر ،وستم ّثل عالمة فارقة في طريق المساعي الرامية إلى
تحديد ما إذا كانت توجد حياة هناك ،أم ال.
يقول روبرتو أوروساي ،عا ِلم الكواكب في المعهد الوطني
للفيزياء الفلكية في بولونيا بإيطاليا" :إن البحيرة مكان واعد
للغاية للبحث عن الحياة على المريخ ،لكننا ال نعلم يقي ًنا ما
إذا كانت مأهولة ،أم ال" .فعلى كوكب أ
الرض ،تكون البحيرات
المشابهة ً
موئل للحياة الميكروبية.
"تحت الجليدية"
ِ
أعلن عن االكتشاف فريق من الباحثين إاليطاليين ،بقيادة
أوروساي ،في  25يوليو الماضي في مجلة "ساينس" ،1Science
حيث رصد الفريق أدلة على وجود البحيرة المدفونة في بيانات
رادارية قادمة من مركبة الفضاء (مارس إكسبريس) Mars
 ،Expressالتابعة لوكالة الفضاء أ
الوروبية.
يقول آخرون إن االكتشاف مثير للحماس ،لكنه  -شأنه شأن
غيره من المساعي المثيرة للجدل للبحث عن المياه على المريخ
 يحتاج إلى المزيد من أالدلة الداعمة .يقول جيفري بلوت،
عا ِلم الكواكب في مختبر الدفع النفّاث ،التابع لوكالة ناسا في
باسادينا بكاليفورنيا ،الذي قام بالبحث عن المياه باستخدام
بيانات من مركبة مارس إكسبريس" :2إن نجاح االكتشاف لم
يتأكد بعد".
إذا أكدت دراسات أخرى وجود البحيرة ،فإن هذا االكتشاف
من شأنه فتح طرق جديدة أمام دراسة المريخ .فقد نقّب
الباحثون البحيرات تحت الجليدية على سطح أ
الرض ،وجمعوا

عينات من المياه؛ بح ًثا عن عالمات على وجود ميكروبات ،بينما
حاليا تقنيات للوصول إلى محيط مدفون على
ّ
يطور آخرون ًّ
القمر (أوروبا) ،الذي يدور حول المشترى .وال توجد بعثات
حاليا لحفر الجليد على سطح المريخ،
فضائية قيد
التخطيط ًّ
لكن االكتشاف أ
يغير كيفية تفكير العلماء فيما يخص
خير
ال
ّ
استكشاف الكوكب.

لوكالة ناسا ،بخار ماء في الغالف الجوي للكوكب.
وجد أوروساي وزمالؤه البحيرة باستخدام أداة رادارية،
سمى (مارسيس)  ،MARSISعلى متن مركبة مارس إكسبريس،
تُ َّ
التي أُطلقت في عام  .2003ترسل هذه أ
الداة موجات راديو،
ترتد عن سطح الكوكب والطبقات التي تحته؛ ومن شأن
الطريقة التي ترتد بها موجات الراديو أن تكشف عن نوع المواد
الموجودة في المكان ،مثل الصخر ،أو الجليد ،أو الماء .وركز
العلماء في بحثهم على طبقات الجليد والغبار التي تغطي
القطب الجنوبي للكوكب.
غير أن أ
حبط .فقد
م
نحو
على
متسقة
غير
الرصاد كانت
ُ ِ
ساطعا في عدة
انعكاسا
رصدت مركبة مارس إكسبريس أحيانًا
ً
ً
مواقع ،لم يظهر في المرة التالية التي حلّقت فيها المركبة فوق
وأخيرا في عام  ،2012قرر العلماء أن يجعلوا
هذه المواقع.
ً
أ
الداة (مارسيس) ترسل بيانات أوليةً ،
بدل من إجراء معالجة
أ
"غير
آلية قبل إرسال البيانات إلى الرض .ويقول أوروسايّ :
وضوحا".
ذلك كل شيء ،وكان رصد العاكسات الساطعة أكثر
ً
أظهرت البيانات االنعكاسات القادمة من نطاق طوله 20
عرف باسم (بالنوم أوسترال) .وبعد استبعاد
كيلومترا في منطقة تُ أ َ
أ ً
الخرى ،مثل ثلج ثاني أكسيد الكربون ،استنتج
السباب المحتملة
العلماء أن االنعكاسات كانت لمياه تحت السطح.
تقع البحيرة على بعد حوالي  1.5كيلومتر تحت السطح
الجليدي للمريخ ،وعمقها متر واحد على أ
القل .ولتحاشي
جدا ،بحسب أوروساي،
التجمد ،ينبغي أن تكون المياه مالحة ًّ
ربما على نحو يماثل البحيرات تحت الجليدية شديدة الملوحة،
التي ُع ِثر عليها في القطب الكندي الشمالي في وقت سابق من
العام الجاري .3وتقول أنجا روتشهوسر ،عا ِلمة الجليد بجامعة
ألبرتا في إدمنتون ،إن الصخور الغنية أ
بالمالح الواقعة تحت
البحيرات الكندية تتخلل الماء ،وتسمح ببقائها سائلة .وعلى
المريخ ،قد تكون أ
المالح المعروفة باسم البركلورات هي التي
تكون الماء المالح؛ ففي عام  ،2008وجدت مركبة (فينيكس)
ِّ
 Phoenixالفضائية  -التابعة لوكالة ناسا  -بركلورات في تربة
قريبة من جليد القطب الشمالي للكوكب.
ربما احتوى المريخ في الماضي على العديد من البحيرات
المماثلة ،عندما أدت الحرارة المتصاعدة من أعماق الكوكب إلى
ذوبان بعض الجليد الذي يغطي مناطقه القطبية ،حسبما يقول
ستيفن كليفورد ،وهو عا ِلم الكواكب الذي اقترح الفكرة 4في
عام  ،1987ويعمل آ
الن في معهد علوم الكواكب في هيوستن
بتكساس .ويضيف كليفورد ً
قائل إنه إذا كانت الحياة قد ازدهرت
ذات مرة في البحيرات القديمة تحت السطح ،فإن االكتشاف
أ
الخير "يعزز فكرة أن الحياة ربما ال تزال قائمة على المريخ".
ويقول جون بريسكو ،عا ِلم الكيمياء الجيولوجية الحيوية
بجامعة مونتانا في بوزمان ،إنه في ظل توفر المياه السائلة
أي بحيرة
والعناصر الكيميائية الصحيحة للإمداد بالطاقةّ ،
فإن ّ
مريخية مدفونة ستكون بها المكونات الضرورية من أجل حياة
لكن استكشافها
مستدامة ،طالما أنها ليست شديدة الملوحةّ ،
لن يكون بالمهمة السهلة .ويقود بريسكو فريقًا يهدف إلى حفر
بحيرة (ميرسر) تحت الجليدية في القارة القطبية الجنوبية في
وقت الحق من هذا العام .وت َطلَّب نقل أ
الطنان من المعدات
َ
والوقود الالزم إلى هناك أسابيع من اجتياز الغطاء الجليدي
للقطب الجنوبي بالجرارات .ويضيف بريسكو" :من المستحيل
نقل كل هذه المعدات إلى المريخ".
ولكن ،ثمة طرق للحصول على مزيد من المعلومات
باستخدام المركبات الفضائية الموجودة بالفعل .يشير جرين
إلى أن مسبار (إنسايت)  - InSightالتابع لوكالة ناسا ،الذي
من المقرر له أن يهبط بالقرب من خط االستواء المريخي في
نوفمبر من هذا العام  -سيقيس تدفق الحرارة في أ
المتار
ستخدم
الخمسة العلوية من سطح الكوكب .ويمكن أن يَ ِ
العلماء هذه البيانات؛ الستقراء مقدار الحرارة الذي قد يخرج

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

من أسفل الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي ،فيذيب الثلوج،
ومن المحتمل أن ينتج المزيد من البحيرات.
يقول أوروساي إن فريقه لمح انعكاسات ساطعة أخرى،
للج ْزم بأن هذه االنعكاسات لبحيرات.
لكنه ليس
ً
مستعدا َ
المزيد من الدراسات باستخدام أ
الداة
ويقول بلوت إن

(مارسيس) ،وكذلك الرادار الموجود على متن مركبة (مارس
ريكونيسانس أوربيتر) ،Mars Reconnaissance Orbiter
التابعة لوكالة ناسا  -الذي رصد منطقة (بالنوم أوسترال)،
ولم ير االنعكاسات  -سيساعد على كشف ما إذا كانت هذه
االنعكاسات مياه سائلة حقًّا ،أم شي ًئا آخر■ .

1. Orosei, R. et al. Science https://doi.
org/10.1126/science.aar7268 (2018).
2. Plaut, J. J. et al. Science 316, 92–95 (2007).
3. Rutishauser, A. et al. Sci. Adv. 4, eaar4353 (2018).
4. Clifford, S. M. J. Geophys. Res. 92, 9135–9152
(1987).

جوائز

عالِم نظرية األعداد ال َف ّذ ضمن الحائزين على
جائزة الرياضيات المرموقة
ميداليات فيلدز  Fieldsتمنح لباحثين في نظرية أ
العداد ،وعلم الهندسة ،والمعادالت التفاضلية.
ُ

دافيديه كاستيلفيكي
PABLO COSTA/ICM2018

كان من بين الفائزين في مسابقة ميداليات فيلدز لهذا
العام ،التي تُ َعد أبرز جوائز الرياضيات في العالم ،عا ِلم
نظريات أ
العداد بيتر شولز ،الذي أصبح أصغر أستاذ
جامعي في ألمانيا وهو في الرابعة والعشرين من عمره،
وكوشر بيركار ،المتخصص في علوم الهندسة ،وهو الجئ
كردي .ق ُّدمت الجوائز ،التي تُمنح كل أربع سنوات ،في
أ
الول من أغسطس الماضي ،وتلقاها هذه المرة كذلك
أليسيو فيجالي ،الذي تشمل أبحاثه المعادالت التفاضلية،
وأكشاي فنكاتيش ،الذي يعمل أيضا على نظرية أ
العداد.
ً
أُعلن عن أسماء الفائزين في ريو دي جانيرو في البرازيل،
في افتتاح المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات.
وتُمنح ميداليات فيلدز ،التي يقدمها االتحاد الدولي
للرياضيات ،لما يصل إلى أربعة رياضيين ،جميعهم في سن
أ
أ
عاما ،لم
الربعين ،أو أقل .وللمرة الولى في تاريخها عبر ً 82
يكن أي من الحاصلين عليها هذه المرة من مواطني الواليات
مجتمع َتين
المتحدة ،أو فرنسا ،وهما الدولتان اللتان آحصدتا ِ
الن .وال تزال مريم
ما يقرب من نصف الميداليات حتى
ميرزاخاني  -وهي من بين الذين فازوا بها في عام - 2014
المرأة الوحيدة على إالطالق التي تحصل على الجائزة .وقد
(توفيت ميرزاخاني بسبب السرطان في عام .)2017
وكان بعض المراقبين متشككين في استحقاق بيتر شولز
لميدالية فيلدز ،أو في أنه سيفوز بواحدة هذا العام .فقد
اشتهر الشاب الثالثيني وهو في الثانية والعشرين من عمره
جدا
كثيرا أحد البراهين الطويلة ًّ
بإيجاده طريقة يَ ِ
ختصر بها ً
(بطول كتاب كامل) في الهندسة الحسابية.
يعمل شولز آ
ومديرا
الن أستاذًا بجامعة بون في ألمانيا،
ً
بمعهد ماكس بالنك للرياضيات في المدينة نفسها .ويدور
معظم أعماله البحثية حول حقول التماثالت المرافقة
( ،)p-adic fieldsوهي امتدادات شاذة لنظام أ
العداد
العداد أ
العادي ،وتعد أدوات مفيدة لدراسة أ
الولية.
َُ
وعلى التماثالت المرافقة ،بنى شولز هياكل شبه كُسيرية،
تسمى فضاءات شبه تامة ،ساعدت على حل المشكالت
َّ
عبر العديد من مجاالت الرياضيات ،بما في ذلك علم
الشهر أ
الهندسة ،والطوبولوجيا .وفي أ
الخيرة ،تفحص شولز
ضخما لحدسية  ،abcوهي إحدى أكبر المسائل التي
برهانًا
ً
بعد في نظرية أ
العداد .وفي عام  ،2012كان عا ِلم
لم تُ َح ّل
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ظهر موقع بحيرة مدفونة محتملة (موضحة باللون األزرق).
مسارات الرادار على منطقة «بالنوم أوسترال» في المريخ تُ ِ

الرياضيات الياباني الغامض شينيتشي موتشيزوكي قد نشر
لكن لم يكن أحد وقتئذ قد تمكّن
برهانًا على شبكة إالنترنت ،آ ْ
والن ،يُقال إن شولز وأحد زمالئه
من التأكيد على صحته.
 جاكوب ستيكس  -قد وجدا ثغرة كبيرة فيه.أ
عاما ،فقد حقق قفزات
ّأما كوشر بيركار ،ذو الربعين ً
هائلة في تصنيف التنوعات الجبرية؛ وهي عبارة عن
أشكال هندسية تنشأ من معادالت متعددة الحدود،
مثل ُ .y=x2ولد بيركار في عام  1978في منطقة تقع في
غرب إيران ،وتهيمن عليها المجموعة العرقية الكردية.
وفي مقاطع فيديو تعريفية عن الحائزين على ميداليات
فيلدز ،يستعيد ذكريات طفولته ً
قائل" :كان والداي من
ً
طويل في العمل في
المزارعين ،ولذا ،قضيت وق ًتا
الزراعة .وبالطبع ،لم يكن ذلك هو المكان المثالي
لطفل ،ليحفزه على االهتمام بشيء كالرياضيات".
وفي عام  ،2000بعد إتمام دراسته في جامعة
طهران ،انتقل بيركار إلى المملكة المتحدة ،حيث ُمنح
صفة "الجئ" ،ثم الجنسية البريطانية فيما بعد .وهو
آ
الن باحث في جامعة كامبريدج .وقال بيركار إنه يأمل أن
تضع ميداليته "ابتسامة صغيرة على شفاه" أكراد العالم،
المقدر عددهم بحوالي  40مليون كردي.
َّ
لكن
ئيسة،
ر
ال
الصحف
وقد تَ َص َّدر خبر فوزه عناوين
ْ

بسبب شيء آخر أبعد من نطاق بحثه؛ حيث ُسرقت
حقيبته قبل انتهاء حفل توزيع الجوائز ،وكانت ميداليته
داخلها ،لكن اللجنة المنظِّمة للمؤتمر قدمت له ميدالية
بديلة في احتفال خاص في الرابع من أغسطس الماضي.
عاما ،في
ويعمل أكشاي فنكاتيش ،البالغ من العمر ً 36
عدة نطاقات ،من بينها المسائل الكالسيكية في نظرية
العداد ،بما في ذلك أنظمة أ
أ
العداد التي تتكون من كسور
أ
من العداد الصحيحة والجذور ،مثل  .√2ويُ َعد فنكاتيش
كبيرا في
من علماء الرياضيات القالئل الذين حققوا ً
تقدما ً
مسألة صاغها عا ِلم الرياضيات كارل فريدريش جاوس في
القرن التاسع عشرُ .ولد فنكاتيش في نيودلهي ،وترعرع في
حاليا يعمل في معهد الدراسات المتقدمة
أستراليا ،وهو ًّ
في برينستون في نيو جيرسي.
ومقارنةً بالثالثة آ
الخرين الحائزين على ميداليات ،يعمل
عاما،
الفائز الرابع ،أليسيو فيجالي ،البالغ من العمر ً 34
في نطاق أقرب إلى العالم الحقيقي :وهو النقل المثالي،
حيث يسعى إلى إيجاد أكثر الطرق فعالية لتوزيع السلع
على الشبكة .يطبق فيجالي ،وهو إيطالي الجنسية ،ويعمل
في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ،
هذا أ
المر على المعادالت التفاضلية الجزئية ،التي تحتوي
غالبا في الفيزياء■ .
على العديد من المتغيرات ،وتنشأ ً
الطبعة العربية |
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ّ
تفشي اإليبوال.
تصعب استجابة العاملين في مجال اإلغاثة لمواجهة
تحركات الالجئين والمقاتلين في كيفو الشمالية
ِّ

الصحة العامة

منطقة حرب ُت َص ِّعب نشر لقاح اإليبوال
اطية.
فش لمرض إ
يأتي آخر تَ ٍ
اليبوال في ِخ َض ّم المعارك الدائرة في جمهورية الكونغو الديمقر ّ

الغاثة في جمهورية الكونغو
بدأ العاملون في مجال إ
تجريبي ضد مرض إاليبوال للعاملين
اطية في إعطاء لقاح
الديمقر ّ
ّ
الصحية ،وذلك في الثامن من أغسطس من هذا العام،
بالرعاية
ّ
أي بعد أسبوع واحد من إعالن منظمة الصحة العالمية حدوث
تفش للفيروس .يتدافع المستجيبون أ
الوائل ِوفرق العمل في
ٍ
العامة الحتواء التفشي ،بينما يضعون خططًا
قطاع
الصحة ّ
ّ
لتوزيع اللقاح على المجتمعات المحاصرة في منطقة نزاع.
ينتشر الفيروس في كيفو الشمالية وإيتوري ،شرق جمهوريّة
اطية .ومنذ الثاني عشر من أغسطس ،وحتى
الكونغو الديمقر
تاريخ نشر النسخة ّ أ
الصلية من هذا المقال في السادس عشر
من الشهر نفسه ،كانت قد ظهرت أعراض إاليبوال على 57
واحد وأربعون منهم ،إال أن العنف الدائر
شخصا ،توفي ٌ
ً
بين أكثر من  100مجموعة مسلَّحة تتقاتل على الموارد في
هذه المناطق الخضراء الخصبة قد تصا َعد هذا العام ،قُبيل
االنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم.
وهذه هي المرة العاشرة التي يتفشى فيها وباء إاليبوال في
جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام  ،1976إال أنه أ
الول
ّ
الشرقية المضطربة.
حدوثًا في هذه المنطقة
ّ
سوسه فول ،مدير
اهيما
ر
إب
يقول
كما
"إن الوضع متقلِّب"،
ّ
ّ
العالمية بأفريقيا الكائنة في
الصحة
بمنظمة
عمليات الطوارئ
ّ
برازافيل بجمهوريّة الكونغو المجاورة.
ومع ذلك ،فإن الباحثين  -إضافة إلى توزيع اللقاح  -يُ ِع ِّدون
لعطاء المصابين باليبوال عالجات تجريبية أ
بالجسام المضا ّدة،
إ
إ
ّ
وعقاقير مضا ّدة للفيروسات.
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ماكسمن
ِ
إيمي

يقول سوسه فول إن ألفَي جرعة  -على أ
القل  -من اللقاح
ّ
ّ
التجريبي ،واسمه  ،rVSV-ZEBOVقد بقيت في البالد بعد التفشي
أ
الخير للإيبوال ،الذي انتهى في شهر يوليو ،وما زال هناك المزيد
اطية
من الجرعات في الطريق.
وتحتاج جمهورية الكونغو الديمقر ّ
الن إلى كمية أكبر من اللقاح ،أ
آ
اتيجية التي اس ُتخدمت
ر
االست
ن
ل
ّ
خالل التفشي السابق لن تفلح هذه المرة.
خالل التفشي السابق ،الذي استمر ثالثة أشهر ،أعطى
الصحيةَ ،ومن
المسؤولون اللقاحات للعاملين بقطاع الرعاية
ّ
باليبوالَ ،ومن كانوا على
كانوا على اتصال مباشر بشخص مصاب إ
اتصال بهؤالء أ
الشخاص ،إال أن االضطرابات في كيفو الشمالية
تتبع مثل هذه العالقات .يقول
وإيتوري جعلت من الصعب ُّ
سوسه فول إنه في البلدات التي تحوي مصابين بالعدوى،
ّ
تتبع َمن هم على تواصل مع أولئك
وال يستطيع المسؤولون ُّ
الصحية إلى إعطاء
المصابين ،قد يضطر العاملون بالرعاية
ّ
اللقاح لجميع أفراد المجتمع.
يسبب العجز عن تتبع هذه العالقات قلقًا لعلماء أ
الوبئة
ُّ
أ أ
وتقدر جماعات
لن الشخاص دائمي التنقّل ينشرون الفيروسِّ .
أ
نسانية أن حوالي  750ألف شخص في كيفو الشمالية
النشطة إال ّ
وإيتوري قد هربوا من مقاتلي الجماعات المسلَّحة خالل هذا
العام .كما أن حوالي مليون الجئ ،كانوا قد ُه ّجروا من منازلهم
بسبب أعمال العنف خالل العقد الماضي على أ
القل ،ال زالوا
كثيرا بين مدن المنطقة .ويهاجر بعض الالجئين إلى
يتنقلون ً
دول مجاورة ،مثل أوغندا ،ورواندا ،وبوروندي.
على وكاالت الغاثة آ
الن دراسة كيفية الدخول إلى مناطق
إ
النزاع هذه لمكافحة إاليبوال ،دون تعريض أطقم العمل
صحفي نُشر في الثالث من
بيان
الخاصة بها للخطر .وفي ٍ
ّ

أغسطس ،أعلن بيتر سالمة  -مدير برنامج االستعداد للطوارئ
يتعين على
واالستجابة لها بمنظمة الصحة
العالمية  -أنه قد ّ
ّ
العاملين التنقّل مع مرافقين أمنيين مسلحين توفِّرهم حكومة
اطية بغرض الحماية.
جمهورية الكونغو الديمقر ّ
لكن إحدى المنظمات الرئيسة العاملة على مكافحة إاليبوال
في المنطقة  -وهي منظمة أطباء بال حدود  -مترددة في انتهاج
هذا النهج .فيقول صالحا إيسوفو  -رئيس عملية منظمة أطباء
اطية  -إن المنظمة تعتقد
بال حدود بجمهورية الكونغو الديمقر ّ
أن التنقل بمرافقين مسلحين سيعوق قدرتها على مساعدة
أ
الفراد من مختلف االنتماءات السياسية .لذا ،فإن المنظمة
ستستغني عن المرافقين.
وتتركز المرحلة التالية من استجابة ّكل من منظمة الصحة
اطية ،ومجموعات إالغاثة،
العالمية ،وحكومة الكونغو الديمقر ّ
ّ
باليبوال.
على استخدام العقاقير
التجريبية لعالج المصابين إ
ّ
وقد وافق مجلس استعراض قومي يعمل على تقييم أ
الخالقيات
ّ
البحثية على استخدام هذه العالجات .ويقول ستيف أهوكا -
ّ
الطبية الحيوية
وهو عا ِلم فيروسات بالمعهد
القومي للبحوث ّ
ّ
لتوه إلى المنطقة.
في كينشاسا  -إن بعض العالجات قد وصل ّ
سمى ،mAb114
وأحد هذه العالجات هو جسم مضاد يُ َّ
قامت بتصنيعه حكومة الواليات المتحدة .وتشمل العالجات
أ
الخرى العقارين المضادين للفيروسات «فافيبيرافير»
) ،Favipiravir (T-705الذي تُص ّنعه شركة «توياما كيميكال»
اليابانية ،و«ريمديسيفير»  ،Remdisivirالذي تنتجه شركة
«جيلياد» الواقعة في فوستر سيتي بكاليفورنيا.
ويقول أهوكا" :بفضل خبرتنا مع التفشي السابق ،نحن
آ
الن مستعدون"■ .

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
لتحرير الجيني

قانون أوروبي يعصف بالمحاصيل
المحرّرة بـ«كريسبر»
حكْم المحكمة العليا يهدد أ
جينيا.
البحاث المجراة على النباتات
ُ
المحررة ًّ
ّ
لم تبلغها البشرية من قبل.

CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG/GETTY

وراثيا.
المعدلة
جينيا مثل الكائنات
عامل المحاصيل واألغذية المحررة
ًّ
ّ
ًّ
في االتحاد األوروبي ،ستُ َ

إوين كاالوي

إن المحاصيـل الزراعية المحررة جينيا يجب أن تخضع آ
الن
ّ
ً
للقواعـد الصارمـة نفسـها التـي تحكـم الكائنـات التقليديـة
اختصارا  ،)GMبحسـب ما اقتضته
اثيا (وتسـمى
ً
المعدلة ور أ ًّ
الوروبيـة العليـا ،فـي الخامـس والعشـرين مـن
المحكمـة
يوليـو الماضي.
يعتبـر القرار الذي أصدرته محكمة العـدل أ
الوروبية ()ECJ
ُ
في لوكسـمبورج انتكاسـة كبـرى لمقترحي المحاصيـل المحررة
جينيـا ،ومـن بينهم العديـد من العلماء .فقد كانـوا يأملون أن
ًّ
تُعفـى الكائنـات الحيـة المخلّقـة باسـتخدام تقنيـات التحرير
نسبيا  -مثل تقنية «كرسبر-كاس»9
الجيني الدقيقة ،والجديدة
 - CRISPR–Cas9مـن القانـون ًّ أ
حاليـا ،الذي
السـاري
وروبـي
ال
ًّ
اثيا.
َح ّـد مـن َز ْرع وبَ ْيع المحاصيل المعدلـة ور أ ًّ
ً
الوروبية بأن تخضع
بدل من ذلك ..قضت محكمة العدل
الم ْن َتجة باسـتخدام هـذه التقنيات ألمر توجيهي،
المحاصيل
ُ
بحق تقنيات
صـدر فـي عام  .2001كان هذا القانون قد صدر ّ
االسـتيالد أ
القـدم ،وهـو يضـع عقبـات شـديدة فـي طريـق
اثيا من أجل اسـتعمالها كغذاء.
تطوير المحاصيل المعدلة ور ًّ
"إنـه حكـم مهـم ،وشـديد الصرامـة" ،حسـب قـول كاي
بيرنهاجـن ،الباحـث القانونـي فـي جامعـة فاجينينجـن ومركـز
البحـاث فـي هولنـدا ،المتخصـص فـي القانـون أ
أ
الوروبـي
والدولي .وأضاف ً
قائل" :يعني هذا الحكم بالنسبة إلى جميع
االبتكارات الحديثة ،أ
الم َع ّدة بتقنية «كريسبر-كاس،»9
غذية
كال
ُ
أنك سيتعين عليك المرور بالعملية الطويلة الخاصة باالتحاد
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أ
الوروبـي؛ للحصول علـى الموافقة".
المرجـح أن يـؤدي ذلـك إلـى إعاقـة االسـتثمار فـي
ومـن ّ
المحاصيـل باسـتخدام هـذه أ
الدوات فـي االتحـاد
أبحـاث
أ
الوروبـي ،وفـق قـول بيرنهاجـن" .مـن الناحيـة العمليـة ،ال
أ
أعتقـد أن هـذا سـيكون محـل اهتمـام قطـاع العمـال .إن
هـذا القطـاع سـيتوجه إلـى شـيء آخـر".
جدا" ،بحسـب قول نايجل هالفورد،
الحكْم "محبط ًّ
هذا ُ
وهـو عالـم وراثـة ،متخصـص فـي المحاصيـل الزراعيـة
فـي مؤسسـة روثامسـتيد أ
للبحـاث فـي هاربنـدن بالمملكـة
المتحـدة .ويتابـع ً
قائلا" :إنهـا ضربة فـي مقتل" .وسيسـتمر
اسـتخدام تقنيـات التحريـر الجينـي كأداة بحثيـة لتطويـر
المحاصيـل ،حسـبما أضـاف ،لكنـه يشـك في أن تكـون لدى
الشـركات فـي أوروبـا رغبـة كبيـرة فـي تطويرهـا .يقـول" :لـن
يسـتثمروا فـي تقنيـة يـرون أن ال تطبيـق تجـاري لهـا".
وفـي الوقـت نفسـه ،أصدرت المنظمـة البيئيـة «أصدقاء
أ
الرض» فـي أمسـتردام بيانًـا ،أشـادت فيـه بقـرار المحكمـة.
المطـورة عن طريق
كمـا دعـت إلـى تنظيم جميـع المنتجات
َّ
التحريـر الجينـي ،وتقييـم آثارهـا الصحيـة والبيئيـة ،ووضع
عالمـات تعريفيـة عليها.
تغيرات الحمض النووي

المـر التوجيهـي الصـادر مـن االتحـاد أ
يتعلّـق أ
الوروبـي فـي
أ
عـام  - 2001الـذي يقـف وراء قرار محكمة العـدل الوروبية -
اثيا في البيئة،
بالطلاق
إ
ّ
المتعمأد للكائنـات الحية المعدلـة ور ً
النواع التي أُدخلت فيها جينات كاملة ،أو أجزاء
وكان يستهدف

طويلة من الحمض النووي .ويسـتثني القانون الكائنات الحية
التـي ُع ّدلـت جينوماتها باسـتخدام تقنيات «توليـد الطفرات»
 كالتشـعيع ًمثلا  -التي تُدخل تغييرات علـى الحمض النووي
للكائـن الحـي ،دون أن تضيف مـواد وراثية غريبة.
وفـي عـام  ،2016طلبـت الحكومـة الفرنسـية مـن محكمة
الوروبيـة تفسـير أ
العـدل أ
المـر التوجيهـي الصـادر فـي ضوء
تقنيـات اسـتيالد النباتـات التـي ظهـرت منـذ ذلـك الحين.
ويؤكـد العديـد مـن ُم َربِّـي النباتـات والعلمـاء علـى وجوب
اعتبـار تقنيـات التحريـر الجينـي  -مثـل «كريسـبر-كاس »9
تمامـا ،ويمكـن
 مولـدات للطفـرات،مثلهـا مثـل التشـعيع ً
بالتالـي اسـتثناؤها مـن أ
المـر التوجيهي ،إذ يمكنهـا أن تنطوي
علـى تغييـرات في الحمـض النووي ،مـن دون إدخـال جينات
اثيا يؤكدون
غريبـةّ ،
لكن معارضـي الكائنات الحية المعدلـة ور ًّ
أن الطبيعة المتعمدة للتعديالت المحدثة عن طريق التحرير
الجينـي تعنـي أنـه يتوجب إخضاعهـا أ
للمـر التوجيهي.
وفي شـهر ينايـر الماضي ،أصدر ميشـال بوبيك  -المحامي
العـام فـي المحكمـة  -مذكـرة رأي مـن  15ألف كلمـة ،يرى كال
الطرفيـن أنهـا كانـت جز ًّئيـا لصالحهمـا .وقـال إن المحاصيـل
جينيـا تحتـوي فـي تكوينها علـى كائنات حيـة معدلة
المحـررة
أ
ًّ أ
أيضـا إن
اثيـا ،خاضعـة للمـر التوجيهـي الول ،لكنـه قـال ً
و أر ًّ
المعدلة باسـتخدام تقنيات اكتشـفت منذ عام 2001
اع
و
الن
ّ
المسـتخدمة فـي التحريـر الجيني  -يمكن اسـتثناؤها،
كتلـك
َ
طالمـا أنهـا ال تحتـوي علـى حمض نووي مـن أنواع أخـرى ،أو
على حمـض نـووي اصطناعي.
ورغـم ذلـك ..قـررت محكمة العـدل أ
الوروبية فـي ُحكْمها
أن تقنيـات توليـد الطفرات فقط التي "اسـ ُتخدمت تقليديًّا في
عـدد من التطبيقات ،وتتمتع بسـجل أمـان طويل ،معفاة من
تلـك االلتزامات" .والكائنات المخلّقة باسـتعمال تقنيات توليد
الطفـرات التـي ط ُّورت بعد عـام  - 2001بما في ذلك التحرير
الجينـي  -غير مسـتثناة من القرار.
ال حوافز..

"من شأن ذلك أن يعطل البحوث بعض الشيء ،بالطريقة
اثيا إلى تعطيل
نفسها التي أدى بها تشريع الكائنات المعدلة ور
البحوث الخاصة بها لمدة  15عاما تستمر إلى ًّ آ
الن" ،بحسب
ً
قول ستيفان جانسون ،عا ِلم فسيولوجيا النبات في جامعة أوميا
جينيا من مختبرات
في
السويد .لن تختفي المحاصيل المحررة ًّ
البحاث أ
أ
الوروبية ،لكنه يخشى أن تنفد أموال التمويل الالزمة
لتطويرها .ويضيف" :إذا لم يكن بإمكاننا إنتاج أشياء يجدها
المجتمع مفيدة؛ سيتضاءل احتمال َم ْنحنا ً
تمويل ".
أيضـا مخـاوف عمليـة تسـاوره حـول
ويبـدي جانسـون ً
طـور «ملفـوف بتقنيـة كريبسـبر» الـذي
الحكـم .كان قـد ّ
تناولـه ،والـذي كان مزرو ًعـا في حديقـة منزله وقـت تَ َح ُّدثه
إلـى دوريـة  .Natureيقول" :التقطـت صورة أمس ،وصورة
أخـرى بعـد صـدور الحكـم .ال يـزال النبـات هـو نفسـه.
أ
اثيـا ،وأصبـح
بالمـس ،لـم يكـن مـن الكائنـات المعدلـة ور ًّ
آ
واحـدا منهـا .يخامرني نوع مـن الفضول حيال ما يجب
الن
ً
علـي اقتالعه؟"
علـي فعلـه ..هـل يتعيـن َّ
َّ
ومـن جانبـه ،يقول بيرنهاجن إن هـذا الحكم يترك المجال
محتملـة ،فـإن تمكـن العلمـاء مـن إثبـات أن
مفتوحـا لثغـرة َ
ً
تقنيـات التحريـر الجينـي آمنـة بق َْـدر أمـان أسـاليب توليـد
الطفـرات المسـتثناة بالفعـل مـن القانـون (مثـل التشـعيع)؛
أيضا أن تُمنح استثنا ًء ،لكنه
سيكون بإمكان التقنيات الجديدة ً
يشـك في أن يظل عند الباحثين ،وقطاعات أ
العمال المعنية
بتطويـر محاصيـل محـررة جينيا ،أمـل في أ
المـر .ويقول" :ال
ًّ
ّ
يمكننـي رؤيـة «كريسـبر-كاس »9وكل هذه التقنيـات الحديثة
تقنيـات مربحـة في االتحـاد أ
الوروبي .ال أتصـور ذلك .أعتقد
أن هـذا المجـال البحثـي سـينتقل إلى مـكان آخر".
الطبعة العربية |
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رجال الشرطة في مدينة سياتل بواشنطن يرتدون األقنعة؛ لحماية أنفسهم إبان جائحة اإلنفلونزا التي حدثت في عام 1918؛ وأسفرت عن مصرع ما يقرب من  50مليون شخص.

اإلنفلونزا
وشبح الماضي

أ
بالنفلونزا طريقة استجابته لجميع حاالت العدوى
تُشكّل إصابة الطفل للمرة الولى إ
الالحقة بها .والباحثون بصدد إدراك مدى أهمية هذه "البصمة" في الوقت الحالي.
ديكالن باتلر

تعرض ألول
عندما يصل الطفل إلى سن ثالث سنوات ً
تقريبا ،يكون  -في المعتاد  -قد َّ
إصابة له بعدوى إالنفلونزا .وإذا كانت النوبة شديدة؛ فسوف ترتفع درجة حرارة الطفل،
صغيرا لدرجة ال
ويشعر بألم في عضالته .وفي ذلك الوقت من حياته يكون الطفل
ً
أ
لكن جهازه المناعي سيتذكره.
تسمح له  -على الرجح  -بتذكّر المرضّ ،
وعندما يدخل الفيروس جسد الطفل ،فإن وجوده يحفّز مجموعة من الخاليا المناعية
غير الناضجة ،وغير المبرمجة ،للبدء في التنافس على اقتفاء أثر إالنفلونزا ،والقضاء
عليها .وتختزن الخاليا المنتصرة في هذا التنافس  -وهي الخاليا أ
القوى ارتباطًا بالفيروس
للتعرف عليه ،ومهاجمته في
 ذكرى للعامل ُمرض .ومن ثم ،تكون على استعداد ّ
الم ِ
المرة التالية التي يغزو فيها الجسم.
تتميز بقدرتها الراسخة على تغيير شكلها ،حيث يمكن لمناطق
غير أن ،إالنفلونزا ّ
تتحور في أثناء التنسخ؛ ما يتيح للفيروس تفادي كشف
أن
للفيروس
البروتينات الخارجية
ّ
جهاز المناعة له .وعندما تحدث حاالت العدوى بسالالت إنفلونزا جديدة في وقت الحق
من عمر النسان ،يقوم جهاز المناعة باالستجابة للعدوى ،بناء على تلك الصابة أ
الولى،
إ
إ
ً
صد ًرا رد فعل قويًّا تجاه مناطق الفيروس التي تعرف عليها الجهاز المناعي من قبل،
م
ُلكنه ِ ال يستجيب أ
المتحورة .وال يمكن للخاليا المناعية حينها
الفيروس
مناطق
من
ي
ل
ّ
ٍّ
أي أجسام مضادة جديدة ،للمساعدة.
أن تكّون
ً
خصيصا ّ
| 26
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يكون بها الجهاز المناعي "بصمة" للسالالت التي واجهها
تُم ّث أل الكيفية الدقيقة التي ّ
محيرا للباحثين في مجال إالنفلونزا ،ومن المرجح أن يسهم ّ
حل هذا
للمرة الولى لغ ًزا ً
اللغز في محاربة الفيروس ،وتحسين اللقاحات.
يظن العلماء أن فهم آلية تكوين البصمة يمكن أن يساعدهم على التنبؤ أ
بالشخاص
أ
الكثر قابلية للإصابة بالسالالت الموسمية والجائحات .وتشير أدلة متزايدة إلى أن بعض
أ
تعرضهم
الناس يستجيبون لجائحات إالنفلونزا المميتة بشكل أسوأ من غيرهم ،ذلك لن ُّ
أ
الول للعدوى في مرحلة الطفولة كان لنوع مختلف من الفيروس .ويعتقد الباحثون أن
هذا هو السبب في أن معدل وفيات البالغين الشباب كان أعلى من غيرهم من الفئات
العمرية أ
الخرى خالل الجائحة المميتة 1التي وقعت خالل عام 1918؛ وأسفرت عن
قدر بخمسين مليون شخص على مستوى العالم.
وفاة ما يُ َّ
قد يساعد التعرف على آلية تكوين هذه البصمة علما َء الفيروسات في تطوير
لقاحات موسمية أكثر فاعلية ،يمكنها التصدي للسالالت المنتشرة لعدة سنوات،
وكذلك تطوير لقاح عام للإ نفلونزا ،لطالما تم السعي إليه ،يمكنه أن يحمي الناس
أ
تماما ،والتي من المحتمل أن
مدى الحياة ضد النواع الفرعية من إ
النفلونزا الجديدة ً
قدرا من المناعة
تتسبب في حدوث جائحات .ويبدو أن تكوين أ هذه البصمة يوفر ً
الولى .ويُنظَر إلى هذه المناعة واسعة
النفلونزا ذات الصلة بالعدوى
ضد سالالت إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار
SOURCE: P. R. SANDERS-HASTINGS AND D. KREWSKI PATHOGENS 5, 66 (2016).

النطاق  -في كثير من أ
الحيان  -على أنها عالمة على إمكانية استمالة جهاز المناعة إلى
أ
توفير وقاية واسعة النطاق .وتقول أوبري جوردون ،عا ِلمة الوبئة بجامعة ميشيجان في
مدينة آن أربور" :إن ذلك يمنحنا بالفعل أ
المل في أن نتمكن من استثارة استجابة مناعية
واقية واسعة النطاق".
حاليا تحقيق النجاح بالتأكيد ،إذا توفر لها قدر
المتاحة
ا
ز
نفلون
ال
ويمكن للقاحات
إ
ًّ
من المساعدة .فآثار هذه اللقاحات تتالشى بعد بضعة أشهر ،كما أنها ال تكون شديدة
النفلونزا  2018-2017في الواليات
الفاعلية ،حتى في هذه الفترة الوجيزة؛ فخالل موسم إ
أ
بالنفلونزا ،مقارنة َبمن
المتحدة ،كان الشخاص الذين تلقوا اللقاح أقل قابلية للإصابة إ
وإن كانت عملية التحصين يمكن أن تقلل من حدة
لم يتم تحصينهم بنسبة  %36فقطْ ،
العراض لدى أ
أ
الشخاص الذين يصابون بالمرض بالفعل.
لكن في الوقت الراهن ثمة
ربما تساعد
عملية تكوين البصمة على تفسير أوجه القصور هذهْ ،
نقص في فهم آ
الليات التي تقف وراء هذه العملية ،حسبما تقول جينيفر ناياك ،وهي عا ِلمة
متخصصة في مناعة أ
الطفال بالمركز الطبي لجامعة روتشستر في نيويورك .ويقول سكوت هنسلي،
وهو عا ِلم متخصص في المناعة الفيروسية بجامعة بنسلفانيا في فيالدلفيا ،إن استيعاب عملية
تكوين البصمة سيكون مهما للباحثين الذين يأملون في تصميم لقاح عام يناسب أ
الشخاص الذين
ًّ
ماض مختلف من حاالت التعرض للإنفلونزا .ويضيف هنسلي" :من المحتمل أن يثير اللقاح
لديهم ٍ
المرضي".
تاريخهم
حسب
مختلفين،
أشخاص
إلى
إعطائه
عند
مختلفة
مناعية
استجابات
نفسه
َ
المريكي للحساسية و أ
في إبريل من العام الجاري ،دعا المعهد الوطني أ
المعدية في
اض
ر
م
ال
ُ
بيثيسدا بوالية ميريالند الباحثين إلى طرح مشروعات ،من شأنها استكشاف آثار تكوين البصمة
على المناعة ،وذلك في إطار جهد أشمل لتمويل البحوث الرامية إلى التوصل إلى لقاح عام
للإنفلونزا .ويخطط المعهد إلنفاق  5ماليين دوالر أمريكي على دراسة جماعية كبيرة ستضم ً
أطفال
رضعا ،وتتابعهم منذ والدتهم لمدة ثالثة مواسم إنفلونزا على أ
القل؛ الستكشاف كيفية استجابة
ً
أ
أجهزتهم المناعية على المستوى الجزيئي للتعرض لعدوى إالنفلونزا لول مرة ،وحاالت العدوى
نصح عاد ًة بتطعيم الرضع الذين تزيد أعمارهم على  6أشهر.
والتحصينات الالحقة منها .ويُ َ
أيضا
وهذا هو أقصى ما يمكن أن تقدمه لنا دراسة الفيروس؛ فتوفير حماية أفضل يتوقف ً
أ
حدث استجابة واسعة
حاليا أن الجسم يمكنه أن يُ ِ
على دراسة الشخاص .ويدرك الباحثون ًّ
النطاق بشكل مذهل ،حتى ضد كائنات قادرة على تغيير شكلها ،مثل فيروس إالنفلونزا .وتقول
 في هذا الصدد  -كاتيلين جوستيك ،وهي عا ِلمة أوبئة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس:"إن إالنفلونزا هي أحد أكثر الفيروسات خضو ًعا للدراسة على سطح هذا الكوكب .ونحن بصدد
ّ
اكتشاف قارة جديدة بأكملها في عالَم كنا نعتقد أننا نملك مفاتيحه بالفعل".

ﺳﻼﻻت ﺣﺎﻛﻤﺔ

ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت أﻧﻮاع ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺰﻣﻦ ،وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪوث
ﺟﺎﺋﺤﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻮﻟﺪك أن ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻚ ﻟﻠﺴﻼﻻت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؛ إذ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺮوس ،ﻟﻜﻨﻬﺎ  -ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ  -ﺗﺠﻌﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻮاع ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
ًّ

H3N8
ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  1918ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮﻧﺖ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺼﻤﺔ ﻟﺴﻼﻟﺔ ﻓﻴﺮوس
 H3N8ﻏﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻗﺎﻳﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ.
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ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺎت

H1N1

1920-1918

 40إﻟﻰ  50ﻣﻠﻴﻮﻧً ﺎ

1958-1957

ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ

H2N2

1970-1968

 500أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ

H3N2
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1977ﻋﺎودت
ﺳﻼﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس
 H1N1اﻟﻈﻬﻮر ،رﺑﻤﺎ ُأﻃﻠﻘﺖ
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ.

ُأسس اإلنفلونزا

كان أول من اقترح مفهوم تكوين البصمة هو الراحل توماس فرانسيس ،عالم الفيروسات و أ
الوبئة
ِ
َ
بجامعة ميشيجان ،الذي كانت الدراسات التي أجراها في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي
هي أولى الدراسات التي تبين أن أ
الفراد يُولِّدون استجابات أجسام مضادة أقوى ألول ساللة إنفلونزا
ُّ
2
تواجههم ،مقارنة بتلك التي يتعرضون لها في وقت الحق من حياتهم .
شخصا،
منذ ذلك الحين ،أصقل الباحثون هذا المفهوم .ففي دراسة شملت أكثر أمن ً 150
الجسام المضادة
تتراوح أعمارهم بين  7و 81سنة في جنوب الصين ،قاس العلماء مستويات
في مقابل سالالت مختلفة من فيروس إالنفلونزا ،مع النظر في كيفية استجابة أجهزة المناعة لدى
هؤالء أ
الشخاص لسالالت ،كان من المحتمل مواجهتهم لها في مراحل مختلفة من حياتهم .ووجد
أ
تدريجيا على االستجابة
متناقص
الباحثون أنه بعد إالصابة الولى ،يكون للسالالت الالحقة تأثير ِ
ًّ
المناعية ،3حسبما يشرح جاستن ليسلر ،وهو عا ِلم أوبئة بكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة
في بالتيمور بوالية ميريالند ،كان قد شارك في تأليف الدراسة .ويضيف ليسلر" :على الرغم من أن
تكوين البصمة المناعية يلعب دورا بالغ أ
الهمية ،فإن التركيز عليها وحدها يمكن أن يؤدي بنا إلى
ً
إغفال جوانب مهمة لكيفية تطور المناعة ضد إالنفلونزا في حاالت التعرض المتعددة للمرض".
في عام  ،2009ظهرت نوعية جديدة من إالنفلونزا في المكسيك ،نتجت عنها جائحة منحت
الباحثين واحدة من أفضل الفرص حتى آ
الن لدراسة تكوين البصمة المناعية باستخدام أساليب
5،4
حديثة في علم المناعة .وتشير سلسلة من الدراسات إلى أن الفيروس استحث استجابة مناعية
قوية ،لدرجة أنه "أيقظ" لدى أ
الشخاص الذين أصيبوا به مناعة كبيرة كانت خامدة منذ عملية
أ
فتولدت لدى العديد من الفراد أجسام مضادة ،ال تهاجم الساللة
تكوين البصمة المبكرة.
الجديدة فقط ،وإنما أيضا ّأفراد فصيلتها أ
الوسع نطاقا.
ً
توجد بضعة أنواع من فيروسات إالنفلونزا .والنوع الرئيس منها الذي يسبب المرض لدى البشر
سمى بأسماء البروتينات الموجودة على سطحها؛ حيث يوجد ً 18
شكل معروفًا
له عدة أنواع فرعية ،تُ َّ
من بروتين الر ّاصة الدموية ( ،)HAوً 11
شكل من بروتين نيورامينيديز ( .)NAولكل نوع فرعي من
الفيروس شكل مختلف من بروتي َني الراصة الدموية ،والنيورامينيديز .ويمنح االرتباط بين هذين
البروتينين كل نوع فرعي اسمه ،مثل  ، H1N1أو  .H3N2وقد وجد أن بعض أ
النواع يصيب مجموعات
ُِ
آ
يتحول إلى أنواع جديدة قادرة على إصابة البشر.
حيوانية محددة فقط ،لكن البعض الخر يمكن أن ّ
6
وفي ورقة بحثية نُ ِشرت في مجلة «ساينس»  Scienceفي عام  ،2016حللت جوستيك وزمالؤها

أﻟﻔﺎ
أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ً 646
ً 291

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﻛﺎن ﻛﺒﺎر
ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺴﻦ
ﱠ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ وﻫﻢ أﻃﻔﺎل
ﱡ
ﻟﻔﻴﺮوس ذي ﺻﻠﺔ.
أﺣﺪ أﻧﻮاع
ﻓﻴﺮوس

H1N1
2010-2009

أﻟﻔﺎ
ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ً 575

جميع الحاالت البشرية المعروفة لنوعين فرعيين من إنفلونزا الطيور ،هما ،H5N1 :و .H7N9وهذان
النوعان ينتشران في ستة بلدان .وقد أصاب الفيروسان فئات عمرية مختلفة ،فكان فيروس H5N1
أ
أ
تقريبا
يصيب الشباب في الغلب العم ،في حين كانت جميع الحاالت المصابة بالفيروس ً H7N9
بالنفلونزا ،وجد الباحثون أن القابلية للإصابة
من المسنين .وبالنظر إلى سنة ميالد كل فرد مصاب إ
بالمرض قد تغيرت على نحو مفاجئ في عام 1968؛ أ
فالشخاص الذين ُو ِلدوا قبل هذا التاريخ كانوا
ّ
أكثر عرضة للإصابة بفيروس َ ،H7N9ومن ُو ِلدوا بعده كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس .H5N1
أ
لكن استنا ًدا إلى تواريخ
لم يكن هؤالء الشخاص قد واجهوا أيًّا من النوعين الفرعيين من قبلْ ،
ميالدهم ،كانوا قد واجهوا أنوا ًعا مختلفة ذات صلة .ويمكن تقسيم أنواع إالنفلونزا الفرعية
إلى مجموعتين ،وفقًا لخصائص معينة لبروتين الراصة الدموية لديهم ،حيث ينتمي الفيروس
 H5N1إلى المجموعة واسعة النطاق نفسها التي تنتمي إليها الساللتان  ،H1N1و ،H2N2وهما
ساللتان كانتا تنتشران بشكل موسمي قبل عام .1968
ِمن المفترض أن أي شخص ُو ِلد قبل هذا العام كان لديه بصمة إلحدى سالالت المجموعة
أ
تغير كل شيء؛ إذ
الولى ،ومن ثم كان َّ
محص ًنا من إالصابة بفيروس  ،H5N1لكن في عام ّ 1968
تكونت
ضربت العالم جائحة أمن فيروس  ،H3N2وأصبح هو النوع الفرعي الموسمي الوحيد .لذاّ ،
الشخاص الذين و ِلدوا بعد هذا التاريخ بساللة  ،H3N2وهي من فيروسات
بصمة لدى معظم
المجموعة الثانية .كذلك ينتمي النوع  H7N9إلى المجموعة نفسها ،ولذا ،كان كثير من أ
الشخاص
محصنين ضد إالصابة به.
الذين ُو ِلدوا بعد عام َّ 1968
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توصل إليها الباحثون إلى أن تكوين بصمة لفيروس ينتمي إلى إحدى
تشير النتيجة التي ّ
مجموعتي الراصة الدموية قد يوفر وقاية متداخلة واسعة النطاق ضد أنواع فرعية جديدة
تنتمي إلى المجموعة نفسها ،وهو أ
المر الذي يتعارض مع االفتراض الذي يتبناه كثير من خبراء
بأن غالبية الناس تكون لديهم وقاية ضئيلة أو منعدمة ضد الجائحات التي
الصحة العامة ّ
تَ ْح ُدث عاد ًة عند ظهور أنواع فرعية جديدة من إالنفلونزا.
يقول جيمس لويد-سميث ،وهو عالم متخصص في بيئة أ
المراض ،ومؤلف مشارك للورقة
ِ
أيضا بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس" :كانت قوة التأثير الوقائي ضد
البحثية ،ويعمل ً
العدوى الشديدة بفيروسي  ،H5N1و H7N9صادمة" .وأوضح الباحثون ،باستخدام النمذجة،
أن تكوين البصمة في فترة الطفولة وفر وقاية بنسبة  %75ضد حاالت المرض الشديدة ،وبنسبة
 %80ضد الوفاة الناجمة عن فيروسات إنفلونزا الطيور.
وقد لوحظت اختالفات في القابلية للإصابة بالمرض بين الفئات العمرية المختلفة في
جائحات أخرى .ففي الجائحة التي وقعت خالل عام  ،1918وكان السبب فيها نوع فرعي من
أ
تضررا هي من البالغين الشباب ،الذين لديهم وقاية كبيرة ضد فيروس
 ،H1N1كانت الفئة الكثر ً
 ،H3N8الذي انتشر في الفترة ما بين عامي  ،1889و 1918عندما كانوا ً
أطفال .وينتمي الفيروس
 H3N8إلى مجموعة مختلفة عن تلك التي ينتمي إليها ( H1N1انظر« :سالالت حاكمة») .ويقول
باتريك ويلسون ،وهو عا ِلم مناعة بجامعة شيكاغو في إلينوي إن السبب في الجائحة التي حدثت
جدا
في عام  2009كان نو ًعا من فيروس  ،H1N1لكنه بالرغم من ذلك ،كان هناك عدد قليل ًّ
تكونت لديهم بصمة للنوع
من حاالت إالصابة بين المسنين ،الذين من المفترض أن تكون قد ّ
السابق من  ،H1N1الذي انتشر بعد جائحة عام  .1918وظهر كذلك أحد فيروسات  H1N1في
طلقت بطريق
مشاب ًها ًّ
عتقد العلماء أنها أُ ِ
جدا لساللة سابقة ،يَ ِ
سبعينيات القرن الماضي ،وكان ِ
7
النظر إلى
الممتع
ن
"م
هنسلي:
ويقول
.
اللقاحات
تجارب
الخطأ من أحد المختبرات ،أو إحدى
ِ
ُ
تاريخ مولدك ،واالستدالل  -نوعا ما  -على بصمتك المناعية أ
الولى".
ً
الولوية آ
تتمثل أ
الن في التوصل إلى كيفية قيام الجسم البشري بتكوين بصمة للسالالت
ّ
أ
أ
أ
الولى التي يصادفها .ويقول هنسلي" :نحن بحاجة إلى استخالص الساس المناعي لهذا المر".
على مدار العقد الماضي ،عكف الباحثون على بناء مجموعة من التقنيات؛ لدراسة تكوين البصمة
على المستوى الجزيئي .فمن السهل ،على سبيل المثال ،اختبار مستوى جميع أ
الجسام المضادة
المتولدة كرد فعل لنزلة من النفلونزا ،لكن الوصول إلى أ
السباب الرئيسة لتكوين البصمة يتطلّب
إ
ّ
قدرة على التركيز على المجموعات الفرعية من أ
الجسام المضادة التي ّتولد مناعة واسعة النطاق.
الن قادرين على فرز مئات آ
وعلى سبيل المثال ،أصبح الباحثون آ
الالف من الخاليا المفردة،
وتحليلها .ويمكنهم استخدام تسلسل الخاليا المفردة؛ لتوصيف العوامل الفاعلة الرئيسة في جهاز
المناعة ،قبل استجابة الخاليا للعدوى أ
الولى التي تتعرض لها ،وبعدها .هذا ،ويسعى العلماء
أ
تصمم هذه الخاليا استجابة طويلة المد للإنفلونزا في المستقبل.
لمعرفة كيف ِّ
يقول بادي كريتش ،وهو مدير برنامج فاندربيلت لبحوث اللقاحات بالمركز الطبي لجامعة
فاندربيلت في ناشفيل في والية تينيسي" :تتوفر لدينا آ
الن أدوات أكثر دقة بكثير؛ ما يتيح لنا
إلقاء نظرة دقيقة للغاية على ما يحدث عند التعرض أ
الول ،والتعرض المتكرر ،للإنفلونزا ولقاح
إالنفلونزا" .يشارك كريتش في إدارة مبادرة اللقاح العام للإنفلونزا ،وهو مشروع تشارك فيه عدة
جامعات ،انطلق في أكتوبر الماضي؛ لدراسة االستجابة المناعية للإنفلونزا ،وكيف يمكن استثارة
مناعة واسعة النطاق .وتقول ناياك إنه بمجرد أن نفهم هذه آ
الليات بشكل أفضل ،ربما يكون من
الممكن تلخيصها؛ للمساعدة في جعل اللقاحات أكثر فاعلية على نطاق واسع.
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مجمدة من فيروس اإلنفلونزاُ ،م َخزَّ نة في معاهد الصحة الوطنية األمريكية.
سالالت
َّ

فيما يخص الباحثين الراغبين في تطبيق هذه أ
الدوات ،تتدخل جهات تمويل معينة  -مثل
معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية ،ومؤسسة بيل وميليندا جيتس  -لتقديم المساعدة.
وقد أعلنت مؤسسة جيتس عن شريحة تمويل بقيمة  12مليون دوالر أمريكي في إبريل،
تعتزم المؤسسة تخصيصها لمشروعات تجريبية تهدف إلى تطوير لقاحات عامة للإنفلونزا.
وتذكر الدعوة لتقديم طلبات التمويل تكوين البصمة وسمات أخرى لالستجابة المناعية
للمضيف ،وسوف تمنح أ
الولوية للمشروعات عالية المخاطر.
ُ َ
أ
أ
المعدية دعوة
اض
ر
م
وال
للحساسية
مريكي
ال
الوطني
المعهد
أصدر
نفسه،
وفي الشهر
أ ُ
الطفال على مدار
إلى تقديم مقترحات بميزانية تبلغ  5ماليين دوالر ،لمتابعة أعداد كبيرة من
فترة ال تقل عن ثالثة مواسم للإنفلونزا ،وربما لسنوات بعد ذلك .ويتلخص الهدف الجوهري
للدراسة  -وفقًا لما ذكره المعهد  -في توفير المعلومات التي من شأنها مساعدة الباحثين على
تصميم لقاحات عامة طويلة أ
المد.
وتقول ناياك إنه حتى آ
الن ال تزال البحوث المتعلقة بالتعرض للمرض في مرحلة الطفولة
أ
محدودة ،وبالتالي فإن الدعوة التي أصدرها المعهد من الخبار السارة .ومعظم دراسات
النفلونزا لدى أ
الطفال كانت صغيرة النطاق ،ولم تصف تاريخ التعرض للمرض الخاص بكل
إ
تناول ما
حتى
المستحيل
من
يجعل
ذلك
"إن
ناياك:
وتضيف
الكفاية.
فيه
بما
دقيق
بشكل
فرد
ّ
ُ
إذا كان تكوين البصمة يحدث ،أم ال ،ناهيك عن تحديد آ
اللية المسؤولة عنه".
تمثل جزء من المشكلة في تتبع جهاز المناعة لدى الرضع ،وهو أ
المر الذي يتطلب سحب
َ َّ
عينات متكررة من الدم .فمنذ فترة ال تزيد على  5سنوات ،كانت التحاليل تتطلب َس ْحب
أ
أمرا غير
ِّيلترا من الدم ،ما يجعل الرصد المناعي للطفال الرضع ً
كمية تتراوح بين  10و 20مل ً
عملي (يحتوي جسم الطفل حديث الوالدة ،الذي يبلغ وزنه ثالثة كيلوجرامات ،على 240
ّيلترا فقط من الدم) .هذا ،لكن التطورات التكنولوجية تغلبت على هذه العقبة ،حيث
مل ً
طلبا إلجراء دراسة لجماعات من الواليات المتحدة ،وهونج كونج:
م
قد
الذي
هنسلي،
يقول
َّ
ً
"عن طريق هذه التحاليل للخاليا المفردة ،يمكن إجراء فحوص مناعية قوية باستخدام كمية
تتراوح بين ملّيلتر واحد ،وملّيلترين من الدم فقط".
سوف تُمكِّن هذه التقنيات الباحثين من فهرسة حاالت التعرض للمرض ،والتطعيمات
الخاصة بالرضع  -على وجه الدقة  -على مدار الوقت ،ورسم صورة مفصلة لكيفية اختالف
المناعة عند تحفيز العدوى الطبيعية لها ،مقارنة بالتطعيم.
المريكي للحساسية أ
تهدف الدعوة التي أصدرها المعهد الوطني أ
المعدية إلى
اض
ر
م
وال
ُ
استكمال الدراسات الجماعية أ
الخرى للإنفلونزا في جميع أنحاء العالم .ويدعم المعهد بالفعل
لكن ال يركز
جرى على جماعات في نيكاراجوا ،وهونج كونج ،ونيوزيلنداْ ،
بحوث إالنفلونزا التي تُ َ
أي ِمن هذه البحوث على تكوين البصمة في مرحلة الطفولة .وتدير جوردون الجماعة الخاصة
ّ
بنيكاراجوا ،التي تدرس حاليا حدوث الصابة بالنفلونزا لدى أ
الطفال ،ومدى ِح ّدتها .وتُ َعد هذه
إ
إ
ًّ
الجماعة هي الجماعة الوحيدة الكبيرة التي صممت لقيد أ
الطفال ومتابعتهم منذ والدتهم،
ُ ِّ
طلبا للحصول
وبالتالي فهي في وضع يؤهلها لدراسة تكوين
البصمة .وقد قدمت جوردون ً
المريكي للحساسية أ
على تمويل من المعهد الوطني أ
المعدية ،في إطار مجموعة من
اض
ر
م
وال
ُ
ضم الخبرات المتخصصة الالزمة في مجال المناعة.
الدراسات الجماعية؛ لتمكين فريقها من ّ
حاليا دراسة تجريبية صغيرة لعملية تكوين البصمة ،وقد ُس ِّجل فيها
جر آي ناياك بالفعل ًّ
تُ ِ
حتى الن ً 129
عرضا إلى
طفل منذ بدايتها في أواخر عام  .2016وقدمت الباحثة كذلك ً
أ
أ
ضم جامعتي روتشستر ،ومينيسوتا،
المعديةّ ،
المعهد الوطني المريكي للحساسية والمراض ُ
تعدد المواقع
وتقع الجماعات الخاضعة للدراسة في الواليات المتحدة ،وأستراليا .ويساعد ُّ
الخاضعة للدراسة على اتقاء مخاطر هجوع إالنفلونزا لبضعة المواسم ،أو هيمنة نوع واحد
فقط من النفلونزا في البعض آ
الخر.
إ
وفيما يخص العلماء الذين يرغبون في مالحقة حلم اللقاح العام للإنفلونزا ،الذي يبدو
واحدا من عناصر استراتيجية متعددة الجوانب.
بعيد المنال ،تُ َعد الدراسات الجماعية عنصرا ً
وسوف يحتاجون كذلك إلى إجراء بحوث ًعلى الجوانب البيولوجية أ
الساسية للفيروسات،
والعثور على مكونات جديدة للقاحات ،حسبما يقول كريتش ،الذي يضيف ً
قائل" :يجب علينا
العمل على حل المشكلة من كال الجانبين"■ .

دليل المبتدئين
لعملية تكوين األجنة
العلماء يَ ْش َرعون في إزالة الغموض عن المراحل المبكرة من النمو
الحمر أ
البشري ،مقتربين جدا من الخط أ
الخالقي.
ًّ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وتوقفت بعد مرور حوالي أسبوع ،لكن زيرنيكا جوتز كانت
تدرك أن هناك المزيد مما يمكن معرفته بشأن النمو البشري
فيما بعد تلك المرحلة.
بدأ الباحثون عملهم بأجنة تبرعت بها نساء لم تعدن
بحاجة إليها لعمليات التلقيح الصناعي ( .)IVFغمر الفريق
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ILLUSTRATION: TOBY LEIGH

قَضت عالمة أ
الحياء النمائية ماجدالينا زيرنيكا جوتز أسبوعين
َ
عصيبين في منتصف عام  2013في سعيها لتحقيق رقم
قياسي عالمي .كانت زيرنيكا جوتز وزمالؤها في جامعة كامبريدج
بالمملكة المتحدة يحاولون إنماء أجنة بشرية في المختبر،
لفترة زمنية تتخطى أي فترة تحققت من قبل .وأرادوا بذلك
ذاتيا إلى
الوصول إلى فهم
كيفية ّ
تحول كتلة صغيرة من الخاليا ًّ
بنية مركّبة متعددة أ
الجزاء .كانت الجهود السابقة قد تعثرت،
ِْ

هيلين شين

الخاليا في وسط خاص ،ووضعوها في حاضنة ،باستخدام
مقتبسة من أعمالهم السابقة التي كانوا قد أجروها
أساليب َ
ونظرا إلى أنه تحتم إبقاء العينات في بيئة
ان.
ر
الفئ
على أجنة
ً
تماما ،لم يتمكن العلماء من إزالتها سوى مرة أو مرتين
ُم ْحكَمة ً
تقدمها تحت المجهر.
لتتبع
الواحد؛
في اليوم
ُّ
اليام تباعا ..ستة ،سبعة ،ثمانية؛ وإذ أ
ومرت أ
بالجنة
ً
مستمرة في النمو والتطور .1تقول زيرنيكا جوتز" :كنا نحبس

أخبـــــــــــار تحقيقات

اﻟﺨﻄﻮات
اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻟﺠﻨﻴﻦ

ﺣﻴﻮان ﻣﻨﻮي

اﻟﺘﻮﺗﻴﺔ

اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ

0

ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻘﻮد ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺳﻮى اﻟﺘﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
ً
اﺳﺘﺪﻻﻻ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت،
اﻟﺒﺸﺮي،
وﻋﻴﻨﺎت اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺎدرة .واﻵن ،ﺗﺸﺮع
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﺟﻨﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤﻞ ،وﺑﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻷﺟﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻣﺎﻃﺔ
اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺰ اﻟﻤﺤﻴﺮ.
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3

4

5

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ

7

6

8

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺠﻴﻨﻲ »ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ« ،ﺛﺒﻂ
رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺮوﺗﻴﻨً ﺎ
ً
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺒﻜﺮةُ ،ﻳﺴﻤﻰ
 ،OCT4وﺷﺎﻫﺪوا اﻷﺟﻨﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ
اﻟﻨﻤﻮ ،واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻛﻴﺎس
أرﻳﻤﻴﺔ ،ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ  200ﺧﻠﻴﺔ .أﻣﺎ أﺟﻨﺔ
اﻟﻔﺌﺮان ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  ،OCT4ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ،
ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ.
ﻣﺒﻜﺮة ًّ

أنفاسنا .فكل يوم كان أكثر إثارة من اليوم الذي يسبقه".
ووصل الفريق إلى اليوم الـ 12في تجربته أ
الولى ،التي امتدت
أ
صدق
يوما .وتضيف قائلة" :كان المر ال يُ َّ
بعد ذلك إلى ً 13
ً
فعل .كنت سعيدة للغاية".
كان التقدم الذي حققه الفريق ،إلى جانب عمل فذ
2
واحدا
مماثل ،نفّذه فريق آخر في مدينة نيويورك سيتي ً ،
من إالنجازات القليلة التي أسهمت في تنشيط دراسة المراحل
المبكرة من النمو البشري خالل السنوات الخمس الماضية.
فلطالما كانت إمكانية وصول الباحثين إلى الجنين البشري
محدودة ،وكانت معرفتهم بالتحوالت المبكرة التي يتعرض
لها الجنين ضئيلة نسبيا .آ
والن ،تُ َمكِّن التحسينات التي
ًّ
أ
أُدخلت على أساليب زراعة الخاليا الباحثين من زراعة الجنة
ستخدم
البشرية خارج الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين .ويَ ِ
العلماء في الوقت الراهن تقنيات التحرير الجيني ،مثل تقنية
«كريسبر»  ،CRISPRكما يُ ْن ِشئون هياكل اصطناعية شبيهة
أ
بالجنة ،الستكشاف إالشارات الخلوية والتأثيرات الفيزيائية
أ
التي تسهم في تكوين الجنين ،ومجموعة النسجة الداعمة له.
تسهم هذه التقنيات في تسليط الضوء على عمليات
رئيسة في المراحل أ
الولى ،مثل عملية االنغراس ،حيث
يغرس الجنين متناهي الصغر نفسه في جدار الرحم ،إذ ال
يمكن حينها دراسته بشكل مباشر .وتكشف الصور الرقمية
الجديدة عالية الوضوح بتفصيل متناهي الدقة كيف تنمو
العضالت أ
والعصاب بعد مرور بضعة أسابيع من بدء النمو.
ويمكن لتلك االكتشافات أن تقود إلى فهم أفضل لكيفية
نشوء العيوب الخلقية واضطرابات النمو ،وكذلك السبب
وراء عدم اكتمال بعض حاالت الحمل.
ورغم ذلك ،فإلى جانب آ
الفاق الواعدة التي تبشر بها هذه
التقنيات الجديدة ،فإنها تدفع الباحثين نحو ساحات أخالقية
مجهولة .وبد ًءا من أواخر سبعينيات القرن الماضي ،أجمع
العلماء وخبراء علم أ
يوما" ،التي
ال
ِ
خالقيات على "قاعدة الـً 14
أ
تُق ِْصر مدة العمل على الجنة البشرية على فترة أسبوعين بعد
التلقيح ،وهي الفترة التي تظهر فيها أولى العالمات على تَك َُّون
الجهاز العصبي ،كما أنها تمثل النقطة أ
الخيرة التي يمكن
سبتمبر
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اﻟﻜﻴﺴﺔ
اﻷرﻳﻤﻴﺔ

اﻻﻧﻐﺮاس

آ
يوما"
عندها للجنين أن ينقسم .وحتى الن ،تُ َعد "قاعدة الـً 14
حد زمني افتراضي بحت .وتقول عالمة
دوليا ّ
المتعارف عليها ًّ
أ
جوزفين جونستون ،من مركز هاستينجز
الخالقيات الحيوية ِ
في جاريسون بنيويورك" :لم يكن أحد ليعارض هذه القاعدة
المر صار آ
من قبل ،لكن أ
الن ممك ًنا من الناحية التقنية".
ّ
دليل التعليمات

يتشابه العديد من عمليات النمو في المراحل المبكرة بشكل
مذهل عبر المملكة الحيوانية ،حيث يحدث كل نوع بعض
التغييرات البسيطة في الجينات هنا ،أو إالشارات هناك .ومن
بين أنواع الثدييات ،كانت الفئران هي أكثر حيوان درس العلماء
دليل التعليمات الجزيئي الخاص به ،إذ قاموا بتعطيل الجينات
واحدا تلو آ
الخر؛ الختبار وظائفها .فمن السهل الحصول على
ً
الفئران أ
بالعداد المطلوبة عاد ًة إلجراء التجارب ،وتُعتبر ً
بديل
مناسبا لدراسة نمو أ
الجنة البشرية ،إذ يبدو العديد من أنواع
ً
الخاليا أ
ولكن بدأ
ال
ولية ومكوناتها متشاب ًها في كال النوعينْ ،
الباحثون آ
الن في التشكيك في مدى التشابه هذا .تقول
أ
عالمة أ
الحياء النمائية جانيت روسانت من مستشفى الطفال
المرضى في تورونتو بكندا" :حيث إننا استطعنا استكشاف
واضحا أن جنين الفأر
النمو البشري المبكر إلى حد ما ،أصبح
ً
والجنين البشري متشابهان ،لكنهما ليسا متطابقَين".
وفي ظل محدودية الكمية المتوفرة من أ
النسجة البشرية،
اتجه العلماء إلى تقنيات التحرير الجيني عالية الكفاءة،
مثل «كريسبر–كاس ،CRISPR-Cas9 »9الستكشاف المراحل
المبكرة من نمو الجنين .وجزئيا ،بسبب الحساسيات أ
الخالقية
ًّ أ
يتلق إالذْن بإجراء مثل
المتعلقة بالتعديل الوراثي للجنة ،لم ّ
تلك الدراسات حتى آ
الن سوى بضع مجموعات بحثية فقط.
أ
في معهد فرانسيس كريك في لندن ،قادت عالمة الحياء
النمائية كاثي نياكان أول مشروع من نوعه يحصل على موافقة
من الجهات التنظيمية على المستوى الوطني .وفي عام ،2017
أفادت باستخدام فريقها تقنية «كريسبر–كاس»9؛ لتعديل
عبر عنه في الخاليا الجذعية الجنينية لدى كل من
جين ُم
نسان َّوالفأر .3وكانت أ
الجنة البشرية التي تعاني من بعض
إال

يسمى ،OCT4
االختالالت في ذلك الجين تفتقر إلى بروتين َّ
لتتحول إلى أكياس أريمية ،وهي عبارة
ولم تتمكن من النمو
ّ
عن ك َُرات ،تتكون الواحدة منها من حوالي  200خلية .أما أجنة
أكياسا أريمية،
الفئران التي تفتقر إلى الجين نفسه ،فقد ّ
كونت ً
ولم تتوقف عن النمو سوى في وقت الحق.
يعزز االختالف المذكور أعاله الفكرة آ
الخذة في االنتشار
جدا قد يكون بعض
بأنه حتى في مراحل النمو المبكرة ًّ
قاصرا
–
الجينات
بعض
التفاصيل الوراثية – مثل متى تنشط
ً
على البشر بصفة خاصة .تقول نياكان" :نعلم أن غالبية
أجنة التلقيح الصناعي لن تتمكن من النمو إلى مرحلة الكيسة
أ
الريمية" ،وأسباب ذلك غير واضحة .وتضيف نياكان قائلة:
"إن فهمنا أي من المسارات قد يكون المسؤول عن تحديد
ّ
النواع أ
أ
الولى من خاليا الجنين ،يمكن أن يؤدي إلى تحسينات
في عمليات التلقيح الصناعي" .وتأمل نياكان أن تتمكن في
أبحاثها المستقبلية من دراسة الجينات البشرية التي تَ ْع َهد إلى
الكياس أ
جزء صغير من خاليا أ
الريمية بتكوين الكتلة الخلوية
ستكون الجنين فيما بعد (،)embryo proper
الداخلية أالتي ِّ
بالنسجة الداعمة ،مثل المشيمة.
مقارنة
البحث عن موطن

بعد أن تتحول الكيسة أ
الريمية الصغيرة إلى كرة من 200
خلية ،عليها حينئذ أن تنغرس في جدار الرحم؛ لكي تتمكن
تقريبا)،
من البقاء ،لكن فور حدوث ذلك (في اليوم السابع ً
يصبح العلماء إلى حد كبير غير قادرين على دراسة نموها.
إن مالحظة عملية االنغراس نفسها هي التحدي أ
الول ،فحتى
وقت قريب لم يكن لدى الباحثين أساليب موثوقة للحفاظ
السبوع أ
على استمرار نمو الجنين إلى ما بعد أ
الول.
أ
أما آ
الن ،فقد تمكَّن العلماء من فتح ذلك الصندوق السود.
ففي بحثين نُشرا في شهر مايو من عام  ،2016أعلن فريق
زيرنيكا جوتز ،1ومجموعة علي بريفانلو 2بجامعة روكفلر في
مدينة نيويورك عن أول نظم زراعة يمكنها إنماء أ
الجنة البشرية
يوما .وأظهر الباحثون أنه باستخدام المزيج
حتى  12أو ً 13
عوامل النمو والتغذية ،يكون بمقدور أ
الجنة
المناسب من
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تحقيقات أخبـــــــــــار
ﺟﻨﻴﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ

ﺧﻂ أﺣﻤﺮ أﺧﻼﻗﻲ

اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ
اﻟﺴﻠﻮي

ﺑﺪءا ﻣﻦ أواﺧﺮ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أوﺻﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء،
واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ِﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت
ﺑﺰراﻋﺔ اﻷﺟﻨﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﻤﺪة
ﻳﻮﻣﺎ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻨﻴﻦ
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ً 14
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان.

اﻟﻜﻴﺲ اﻟﻤﺤﻲ
اﻷوﻟﻲ
ّ

13

اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻷوﻟﻲ

12

11

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻸﺟﻨﺔ أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﻦ دون اﻻﻧﻐﺮاس
ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ .وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺨﻼﻳﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﻤﺰروع ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم
واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ إﻟﻰ أﻧﻮاع  -اﻟﺨﻼﻳﺎ
أرﺟﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة
ﺳﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  -ﻛﻤﺎ
ﱢ
ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ
اﻟﺴﻠﻮي ،اﻟﺬي ﺳﻴﻐﻠﻒ
اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻧﻤﻮه.

NIK SPENCER/NATURE; IMAGES:LEFT TO RIGHT: NORAH FOGARTY AND KATHY
NIAKAN; MAGDALENA ZERNICKA-GOETZ GROUP; I. MARTYN ET AL./NATURE

البشرية المزروعة في المختبر أن "تنغرس" في قاع الطبق.
الجنة لم تحتج إلى أي أنسجة من أ
وجدير بالمالحظة أن أ
الم،
َْ
ّ
لتحفيز خطوات إعادة النمذجة المبكرة التي تحدث بعد عملية
االنغراس .يتذكر بريفانلو تلك اللحظات ً
صادما
قائل" :كان ذلك ً
كنت أعتقد أنه من المستحيل للجنين البشري أن
بالنسبة ليُ .
احدا أو يومين بعد االلتصاق".
و
ا
يوم
ً
يتجاوز ولو أحتى ً
التي تلتصق بالطبق مسطحة أكثر من أ
الجنة
وتكون الجنة
شبه بريفانلو عملية االلتصاق بالهبوط بالمظالت)،
الحقيقية( .يُ أ ِّ
الجنة المزروعة مع ذلك راحت تحقق العديد من
لكن تقنية
ّ
إالنجازات المتوقعة من التجارب التي تُجرى على الحيوانات،
ومن الدراسات المحدودة لعينات من أ
النسجة البشرية
جمع بعد حاالت إالجهاض ،ومن مصادر أخرى .وفي أحدث
تُ َ
التجارب ،بعد أن التصق الجنين بالطبق ،بدأت طبقة خارجية
من الخاليا في التمايز إلى أنواع أولية من خاليا المشيمة وغيرها
من الخاليا أ
الخرى التي تدعم نمو الجنين .وفي الداخل ،بدا أن
ستكون
الخاليا تتطور إلى أسالف الكتلة الخلوية الداخلية التي ّ
المحي ،وهو بمثابة ِب ْنية أولية إلمداد
الجنين فيما بعد ،والكيس ُ
تقريبا ،أنهى كال الفريقين
أسبوعين
الجنين بالدم .وبعد مرور
ً
يوما.
الـ14
التجارب ،خضو ًعا لقاعدة
وبحلول ذلك الوقت ،كان قد ً توقف بعض أ
الجنة عن
النمو ،لكن بمزيد من التحسينات  -حسب قول الباحثين -
يمكن لنظم الزراعة هذه أن تساعد في الكشف عن قدر أكبر
السبوعين أ
بكثير من التفاصيل بشأن أ
الولين من عمر الجنين.
أ
تقع أحداث رئيسة عديدة في السبوع الثالث ،خالل عملية
الم َع ْيدة" .يبدأ الجنين في تكوين
يُطلق عليها اسم "تَك َُّون ُ
محور للجسم ،بحيث يصبح أحد أطرافه الرأس بال شك .كما
تبدأ الخاليا في االنتقال والتمايز إلى الطبقات الثالث التي
سوف تتولى في نهاية المطاف تكوين جميع أعضاء الجسم
وأنسجته (انظر« :الخطوات أ
الولى») .إن مدى أهمية هذه
يوما.
ئيسا في فرض حد أخالقي ،هو ً 14
العملية كان ً
سببا ر ً
حاليا على إيجاد أساليب بديلة
الباحثين
بعض
يعكف
ًّ
باستخدام تقنيات الخاليا الجذعية البشرية في بناء هياكل
أ
يوما ،إال
اصطناعية تشبه الجنة ،وال تخضع لقاعدة أالـً 14
أن هذه التركيبات تفتقر إلى بعض المكونات الساسية للنمو
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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14

اﻷدﻳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ
اﻷدﻳﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻷدﻳﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ

ﻌﻴﺪة
اﻟﻤ ْ
ﺗﻜﻮن ُ
ﱡ

15

ﻨﻈﻤﺔ" ﻟﺪى
اﻟﻤ ﱢ
ﺗﻘﻮم "اﻟﺨﻼﻳﺎ ُ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ
اﻟﺮأس إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﻨﻴﻦ،
وﺑﺪاﻳﺎت ﺟﻬﺎزه اﻟﻌﺼﺒﻲ .وﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻨﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ
ً
ﻨﻈﻤﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﺸﺮ.
اﻟﻤ ﱢ
ُ

الكامل ،وال يمكن أن ينشأ عنها كائن بشري ،إذا ُزرعت .وفي
عام  ،2014أعلن بريفانلو وإريك سيجيا وزمالؤهما في
الم َع ْيدة في المختبر
جامعة روكفلر عن محاكاة عملية تَك َُّون ُ
خصيصا.4
مزروعة
باستخدام خاليا جذعية جنينية بشرية
ً
ووجد الباحثون أنه عندما يتم تحديد نطاق الخاليا الجذعية
لتنمو في دوائر يبلغ قطرها بضع مئات من الميكرومترات،
فإنها تنقسم وتتمايز إلى نمط من الدوائر متحدة المركز
ً
مستقبل
يحتوي على أنواع الخاليا الثالث الرئيسة التي تؤدي
تقريبا،
الحيوانات
إلى نشأة جميع أجزاء الجسم .وفي جميع
ً

«ها هو نظام
ّ
يمكننا بالفعل من
تحليل العالقات بين
مسارات التأشير،
ومصائر الخاليا».
بد ًءا من الديدان العريضة ،وحتى الرئيسيات ،لوحظ أن أنواع
تكون الخاليا الموجودة في
الخاليا تلك تقوم بدور متشابهّ :
المنتصف الجلد ،والدماغ ،والجهاز العصبي ،بينما الخاليا في
تكون العضالت ،والدم ،والعظام ،والعديد
الحلقة التالية ِّ
من أ
تكون خاليا الحلقة الخارجية
ا
وأخير
المختلفة،
العضاء
ً ُّ
(القناة الهضمية ،والجهاز التنفسي).
والحلقات المسطحة ال تشبه الشكل ثالثي أ
المكون
بعاد
ال
َّ
من ثالث طبقات كالشطيرة ،الذي يتكون في أ
الجنة البشرية

الحقيقية ،لكن على المستوى الخلوي والجزيئي ،حقق
تماما .يقول إيريه وورمفالش،
التركيب ما توقعه الباحثون ً
الذي كان في السابق زميل ما بعد الدكتوراة لدى مختبر

سيجيا" :ها هو نظام يمكِّ ننا بالفعل من تحليل العالقات
بين مسارات التأشير ،ومصائر الخاليا".
وكشفت دراسات المتابعة التي أُجريت على النظام
بالفعل عن تفاصيل جديدة حول كيفية استخدام الخاليا
الجنينية لمبادئ هندسية وكيميائية؛ لتنظيم نفسها في أنواع
متمايزة من أ
النسجة .وفي عام  ،2016أوضح بريفانلو،
5
وسيجيا ،وفريقاهما أن الخاليا الجذعية يمكنها استشعار
موقعها في المستعمرات الدائرية ،وبالتبعية يمكنها تعديل
طريقة استجابتها للجزيئات التي يُطلق عليها عوامل النمو،
بحث
ما يساعد على تكوين مناطق منفصلة من الخاليا .وفي ٍ
ُوضعت نسخة ما قبل النشر منه على خادم موقع bioRxiv
في عام  ،2017أظهرت مجموعة وورمفالش ،بجامعة رايس
في هيوستن بوالية تكساس ،أن ديناميكيات عوامل النمو
أيضا ،إذ رأى الباحثون أن هناك طفرة في التأشير
لها دور ً
سمى مجتمعةً
ت
البروتينات
من
معينة
مجموعة
من جهة
ُ
َّ
العقدي»  -تنتشر من محيط المستعمرة إلى الداخل
«المسار ُ
مثل الموجة ،مخلِّفةً في أعقابها أنوا ًعا مختلفة من الخاليا.6
مزيدا من التحسينات على
وقد أدخل فريق بريفانلو ً
النظام ،حيث أظهر في مايو الماضي 7أن عالج أنواع
المستعمرات تلك بمزيج من عوامل النمو يحفز عملية تكوين
"المنظِّمة" .توجه هذه الخاليا الخاصة في الحيوانات
الخاليا ُ
جيرانها إلى تشكيل المحور الممتد من الرأس إلى الذيل،
يوما  -لم يكن العلماء قد
لكن – جز ًّئيا بسبب قاعدة الـً 14
ونظرا
عملها.
أثناء
في
ِّمة
المنظ
رأوا من قبل أالخاليا البشرية ُ
ً
للعمل مع أ
الجنة البشرية ،زرع
إلى القيود الخالقية والتقنية
بريفانلو ً
المنظِّمة
البشرية
الخاليا
من
مجموعات
بدل من ذلك
ُ
االفتراضية في أجنة دجاج ،ال زالت في طور النمو ،وراقب
الخاليا المزروعة وهي توجه خاليا الدجاج نحو النمو والتطور
ثانيا للدجاجة.
إلى أن تصبح جها ًزا
عصبيا ًّ
ًّ
دعم الحياة

صبت بحوث كثيرة حول المراحل المبكرة من النمو البشري
تركيزها على الجنين نفسه ،لكن ثمة أنسجة أخرى عديدة
لها أهمية بالغة لبقائه .وتشمل تلك أ
النسجة الكيس
الطبعة العربية |
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«من حيث الوضوح،
هذا عمل لم يسبق
له مثيل».
وفيما تعكف مختبرات على تطوير هذه النماذج التخليقية
أجساما جنينية مضغية الشكل
وتسمى
التي تزداد
ً
ً
تعقيداَّ ،
( ،)embryoidsبدأ يظهر على السطح بعض التساؤالت
أ
الخالقية .يقول مارتن بيرا ،وهو عالم أحياء متخصص
في الخاليا الجذعية بمختبر «ذا جاكسون» The Jackson
 Laboratoryفي بار هاربور بوالية ماين" :أعتقد أنه أمر
غامض حقًا ،فكيف ننظر إلى هذه الهياكل التي تتطور بصفة
مستمرة؟" .يتفق العديد من المتخصصين في علم أ
الخالقيات
أِ
الجسام المضغية
والعلماء على أن إالصدارات الحالية من
جدا بدرجة ال تجعلها تخضع لقاعدة الـ14
االصطناعية مبسطة ًّ
يوما ،لكن عالم أ
الخالقيات الحيوية إينسو هيون  -بجامعة
ّ ِ
ً
كيس ويسترن ريزيرف في كليفالند بوالية أوهايو  -يقول إنه
من الصعب تحديد أي من السمات سوف تجعل أ
الجسام
ٍّ
المضغية حقيقية بما يكفي .ويضيف" :الفرصة متاحة لبناء
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تنمو" .من حيث الوضوح ،هذا عمل لم يسبق له مثيل"،
على حد قول روي ديوجو من كلية الطب في جامعة هاورد
في واشنطن العاصمة ،الذي نقّب في مجموعة البيانات؛
بحثا عن معلومات حول كيفية نمو عضالت أ
الطراف.
ً
وفي نتائج لم تُنشر بعد ،الحظ فريق ديوجو عد ًدا من
عضالت اليدين والقدمين ،التي تختفي أو تندمج في أثناء
النمو" .عندما نكون أجنة ،تكون لدينا عضالت ليست لدينا
ونحن بالغين" ،كما يقول .ومن بين النتائج أ
الخرى غير
المتوقعة ،ذكر شيدوتال أنه رغم أن التنظيم إالجمالي
أ
للعصاب متشابه في اليدين اليمنى واليسرى ،فإن أنماط
التفرع الدقيق في كل يد تتباين وتتباعد في مسارات مختلفة
في الفترة من أ
السبوع السابع إلى الحادي عشر.
نام
مجال ٍ

تفرع األعصاب في يد في األسبوع
تبين هذه الصورة ُّ
ِّ

التاسع من الحمل.

أ
يوما ،ويمكنه أن ينمو
شيء ما يتجاوز نطاق الربعة عشر ً
ويتطور ْإن زرعته في الرحم".
بناء الجسم

في الوقت الحالي ،يخطو الباحثون خطوات كبيرة نحو
الكشف عن تفاصيل من المراحل الالحقة .وينشأ العديد من
تلك التطورات بفضل التحسن الذي طرأ على عمليات صبغ
أ
النسجة ،وتصويرها .وفي تقرير نُشر خالل عام  2016في
دورية «ساينس»  ،Scienceقام باحثون من المركز الطبي
أ
الكاديمي بجامعة أمستردام بترقيم  15ألف شريحة من
أ
مجموعة من النسجة يحتفظ بها معهد كارنيجي للعلوم
في واشنطن العاصمة .تحتوي المجموعة على عينات ،تم
الحصول عليها من حاالت إجهاض ،وعمليات جراحية،
وعمليات تشريح للجثث ،تبدأ من ثمانينيات القرن التاسع
عشر ،وتستمر طيلة النصف أ
الول من القرن العشرين .وفي
أ
الدراسة الهولندية 10التي تغطي الشهرين الولين من النمو،
عضوا
رقميا الخطوط العامة لما يصل إلى ً 150
تتبع الباحثون ًّ
من أعضاء الجسم على شرائح مفردة ،ثم رصوا المقاطع؛
البعاد للجنين أ
لعادة بناء نماذج ثالثية أ
الصلي ،وهي متاحة
إ
في صورة أطلس تفاعلي.
وكانت دراسة أ
الجنة بدقة عالية قد أدت بالفعل إلى بعض
10
االكتشافات .فعلى سبيل المثال ،وجد الفريق أن الكُلى التي
يُعتقد أنها تصعد إلى أعلى في أثناء النمو ،والغدد التناسلية
التي يُعتقد أنها تنزل إلى أسفل ،يبدو أنها تصعد وتهبط في
الجسم ألنها تنمو بمعدالت مختلفة ،مقارنة بالفقرات.
وجدير بالذكر أن أحد أوجه القصور الرئيسة في مجموعة
كارنيجي هو افتقارها إلى المؤشرات الجزيئية ،ما يجعل من
الصعب التمييز بين أنواع الخاليا المختلفة .وللتعامل مع هذه
المسائل ،نشر ألين شيدوتال  -من المعهد الوطني الفرنسي
للصحة والبحوث الطبية ( )INSERMفي باريس  -في عام
البعاد لعدد  36من أ
 2017أطلس جديدا ثالثي أ
الجنة البشرية
ً
أ
أ
الولية ،وتلك المتقدمة في النمو ،وتغطي الفترة بين السبوع

وفيما يعمل العلماء على ضبط وتحسين تقنياتهم ،فهم يأملون
أن يعرفوا المزيد والمزيد عن النمو البشري ،وأن يسلطوا الضوء
على أسباب فقدان الحمل ،وظهور العيوب الخلقية.
اليام أ
وفي الوقت الذي تستحوذ فيه أ
الولى للجنين على
أ
االنتباه ،كذلك تتجه أ
النظار إلى مناقشات الحدود الخالقية.
إذ قادت التجارب الموسعة التي أجرتها زيرنيكا جوتز ،وبريفانلو
البعض إلى اقتراح أنه قد آن أ
الوان إلعادة تقييم إيجابيات
يوما .ففي مايو الماضي ،استضاف
وسلبيات قاعدة الـً 14
مركز الصحة والعلوم الحيوية بمعهد بيكر في جامعة رايس
اجتما ًعا ،ضم ثالثين من العلماء والمتخصصين في ِعلم
أ
الخالقيات ،وغيرهم من الخبراء من الواليات المتحدة ،ومنهم
بريفانلو ،وجونستون ،وذلك لبحث إمكانية تغيير هذه الحدود
ً
قليل ،وكيفية القيام بذلك .يقول هيون ،الذي حضر الفعالية
أيضا" :أعتقد أنه من أ
يوما،
الـ14
قاعدة
على
الحفاظ
فضل
ال
ً
ً
وتقديم التماس خاص لالستثناء منها".
وبينما تتراكم نتائج هذا العمل البحثي ،تثير جوانب التقدم
مزيجا من مشاعر االنبهار وعدم االرتياح بين العلماء.
التقني ً
ولكل شعور منهما قيمته ،حسبما تقول جونستون .وتضيف:
"تذ ِّكرنا مشاعر الدهشة واالنبهار هذه بأن هذا هو الشكل
أ
الول من تكوين البشر ،وهذا هو السبب في كون كثير من
الناس تساورهم مخاوف أخالقية .ويذ ِّكرنا ذلك بأن المسألة
ليست مجرد مجموعة من الخاليا في طبق مختبري فحسب"■ .
ـ� شـ ي ن
هيلـ ي ن
ـ� صحفية علمية ،تقيم ف ي� ســانيفيل بوالية
كاليفورنيا.
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السلوي الذي يحتوي الجنين ،والمشيمة التي توفر
أ
الكسجين والمواد الغذائية.
ومن أجل دراسة كيفية تطور الكيس السلوي على نحو
نموذجا باستخدام خاليا جذعية
أفضل ،أنشأ الباحثون
ً
الماضي ،8أوضحت عالمة أ
الحياء
بشرية .وفي العام
النمائية ديبورا جوموسيو ،والمهندس البيولوجي جيانبينج
فو ،بجامعة ميشيجان في آن أربور ،وزمالؤهما أنهم
عندما زرعوا الخاليا الجذعية البشرية على طبقة من
الهالم ،وأحاطوها بجزيئات السقالة الطبيعية ،نظمت
مكونة كتلة تمثل الكيس السلوي.
ذاتياِّ ،
الخاليا نفسها ًّ
وبعد حوالي  24ساعة ،حدثت فتحة ،ومن ثم بدأت
الخاليا تتسطح من ناحية ،وتتمدد من الناحية أ
الخرى،
الم َع ْيدة.
تكون ُ
وهو ما يميز العملية المؤدية إلى ُّ
يستنسخ النموذج أساس الجنين والكيس الخاص به
النسجة الداعمة أ
فقط ،من دون أي من أ
الخرى التي
ّ ِ
قادرا على البقاء .ورغم ذلك ،تمكَّن
قد يحتاجها ليصبح ً
الشارات الجزيئية التي
الباحثون من تحديد بعض إ
يمكنها أن تساعد في تكوين هذا الهيكل الالمتناظر.
تقول جوموسيو" :ثمة قدر كبير من المعرفة القيمة
التي يمكن التوصل إليها ،وليس هناك سبب يدعونا
إلى إغفال هذه المعرفة بأي شكل من أ
الشكال ،في
سبيل الدنو من إنتاج أجنة" .وقد حافظ العلماء على
مستزرعاتهم الشبيهة أ
بالجنة لمدة تصل إلى خمسة
تقريبا أيام النمو من التاسع إلى الرابع
أيام ،وهو ما يقابل ً
عشر ،وهي النقطة التي أنهوا عندها التجارب.
ً
اكتمال.
ويحاول فريق زيرنيكا جوتز تطوير هياكل أكثر
مزيجا من نوعين من الخاليا
ففي عام  ،2017زرع الفريق ً
الجذعية لدى الفئران :تلك التي تشكل الجنين نفسه ،وأخرى
تساعد على تكوين المشيمة ،تعرف بالخاليا الجذعية أ
للرومة
ُ
الغذائية .ونما ذلك الهيكل االصطناعي المزروع في سقالة
ثالثية أ
البعاد ،ليشبه الجنين بعد االنغراس .9ويعمل الباحثون
حاليا على إنشاء تركيبة مماثلة شبيهة بالجنين ،باستخدام
ًّ
الخاليا الجذعية البشرية .قد يساعد هذا التطور العلماء
على معرفة المزيد حول التداخالت بين أ
النسجة الجنينية،
أ
والنسجة خارج الجنينية ،مثل المشيمة.

السادس والرابع عشر من النمو .11وقد وضع شيدوتال
أ
تبرع بها،
عالجا إليضاح النسجة على العينات ُ
وفريقه ً
الم َّ
لتسهيل تصوير تلك العينات تحت المجهر ،كما صبغوها
لتمييز أ
النواع المختلفة من الخاليا.
أ
ظهر الصور الناتجة ثالثية البعاد  -بتفصيل عالي الدقة
تُأ ِ
عصاب ،والعضالت ،والرئتين ،وغيرها من أ
العضاء وهي
– ال
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معركة بشأن

التن ّوع الحيوي
قد يق ِوّض ِصدام أيديولوجي تقييمً ا حاسمً ا للنباتات
والحيوانات ِ
اآلخذة في االختفاء في العالم.
ILLUSTRATION BY DAVID PARKINS

بعـد ظهيـرة أحـد أ
بالتنوع
اليام الحارة الرطبـة في ضواحي واشـنطن العاصمة،
باريـس للمنـاخ ،الذي تم في عام  .2015وقد ُكلِّف المنبر المعني ّ
إحسان مسعود
الحيـوي بالتركيز علـى االختفاء الهائـل لمجموعات النباتـات والحيوانات.
ارتسـم القلـق علـى وجـه بـوب واطسـون .جلـس واطسـون  -إالخصائي
المرمـوق فـي كيميـاء الغالف الجـوي  -على مقعد في فناء منزله ،محاطًـا بأكوام من أ
التنوع الحيوي؛
فقدان
في
ئيسـين
ر
ال
بين
ن
ذ
الم
البشـر
د
ع
ي
المناخ،
ر
تغي
في
الحال
هو
وكما
اق.
ر
و
ال
َُ أ ُ ُ
ّ
ّ
من ِأجل أ
النشـطة البشـرية .ويحذِّ ر الباحثون
شـارحا التوتـرات المحدقـة باللجنـة الدولية التي فقد َح َّول الناس حوالي  %50من سـطح الرض
َّ
تحـدث بأسـلوبه المندفـع الحـاد المعهودً ،
تقـدم هـذه اللجنـة المشـورة العلميـة فيمـا يخـص إحـدى أكثـر مـن ْأن يـؤدي فقـدان أنواع النباتات والحيوانات الناتج عـن ذلك إلى انقراض جماعي.
يقودهـاِ .مـن
المفتـرض أن ِّ
َ
أ
عمـرا  -بتوحيد
تعقيـدا ،وهي الفقـدان المتسـارع للنباتـات والحيوانات على نحـو متزايد،
مشـكالت العالـم
ً
وبينمـا قامـت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة ّ
بتغيـر المناخ  -القـدم ً
كبيرا فيما يتعلق بالسياسـات
ـا
دولي
ا
نجاح
والقت
بعيـد،
حد
إلـى
العلمـي
المجتمـع
صفـوف
بأكملها.
المبذولـة
الجهـود
هـذه
بتقليص
يهـدد
البحثي
المجتمـع
فـي
الصـف
لكـن انشـقاق
ٍّ
ً
ّ
ًّ ً
بالتنـوع الحيـوي  -الـذي يبلـغ مـن العمـر سـت
المعنـي
المنبـر
ـد
ع
ب
يتمكـن
لـم
الدوليـة،
السـبعين،
ميالده
بعيد
لالحتفـال
ا؛
ر
إنجلت
إلـى
واطسـون
سيسـافر
قليلة،
أيام
ففـي غضـون
َْ
ّ
ُ
وبالضافـة إلـى ذلـك ..فإن
لكنـه فـي هـذه اللحظة ليـس في مزاج يسـاعد علـى المـرح واالحتفال.
سـنوات  -مـن ممارسـة مـا قـد يماثـل هـذه الدرجـة مـن التأثيـر .إ
تحـدث واطسـون عـن صـراع يعانـي منـه «المنبـر الحكومـي الدولـي للعلـوم والسياسـات المجتمـع العلمـي الـذي يُم ّثلـه المنبر منقسـم علـى ذاته .فعالَـم البحث العلمـي في مجال
اختصـارا  ،)IPBESوهو التنـوع الحيـوي أشـبه بعائلـة كبيـرة انقسـمت إلـى ِفـرق متناحـرة .والعلمـاء القادمـون مـن
فـي مجـال التنـوع البيولوجي وخدمـات النظم إاليكولوجية» (ويسـمى
القـل ازدهـارا  -يقفـون فـي مواجهـة زمالئهـم مـن دول الشـمال ،أ
المنظمـة الشـقيقة الصغـرى للهيئة الحكوميـة الدولية المعنية بتغيـر المنـاخ ً( ،)IPCCالحائزة بلـدان الجنـوب  -أ
الكثـر
علـى جائـزة نوبـل .وتضطلع الجهتان بمهام هائلـة ..فالهيئة الحكوميـة الدولية المعنية بتغير ثـراء .والباحثـون فـي فـروع الع ًلْم أ
الكثـر تجريبية يتجادلون مـع الباحثيـن المتخصصين في
ِ
ً
التغيـر المناخي في الوقت المناسـب ،وقد سـاعدت العلـوم إالنسـانية واالجتماعية.
المنـاخ ِّ
تقـدم معلومـات متخصصـة عن ّ
وتعكـس المسـائل الكامنـة وراء هـذا االنشـقاق فـي الصـف مجـادالت أوسـع نطاقًـا فـي
فـي إرسـاء أسـس المعاهـدات الدوليـة الراميـة إلـى إبطاء وتيـرة االحتـرار العالمي ،مثـل اتفاق
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مجـال العلـوم حول هيـاكل السـلطة التقليدية ،والوصـول المتزايد إلـى المجموعات التي ال
فضلا عن معارضة النظـم االقتصاديـة المهيمنة .فحتـى آ
تتمتـع بالتمثيـل الكافـيً ،
الن ،قاد
العلمـاء ومناصـرو الحفـاظ علـى البيئة من الدول المتقدمة – بشـكل واضـح  -الجهود الرامية
أ
بالتنوع
إلـى دراسـة تناقـص النواع وتقييمه ،لكن سـلطات صنع القـرار داخل المنبـر المعني ّ
حاليـا فـي أيدي علمـاء يقولون إن جهـود الحفاظ علـى البيئة بحاجـة إلى مزيد
الحيـوي تقـع ًّ
مـن إالسـهامات مـن البلـدان الناميـة ،ومـن الباحثين في مجـاالت العلـوم إالنسـانية وغيرها
مـن التخصصـات غيـر التجريبية ،وكذلك مـن غير أ
الكاديمييـن ،مثل المزارعيـن ،والمواطنين
العلماء ،والشـعوب أ
الصلية.
تقـول سـاندرا ديـاز ،الرئيسـة المشـاركة للتقييـم العالمـي القـادم للتنوع الحيـوي ،الذي
يجريـه المنبـر ،والـذي سـيعد النجـاز أ
الكبـر لـه عنـد نشـره فـي مايـو القـادم" :منـذ عشـر
َُ إ
آ
سـنوات ،كان أ
المـر يقتصـر فـي الغالـب علـى علمـاء البيئة ،وبعـض االقتصاديين ،أمـا الن،
أ
فثمـة عـدد أكبـر بكثير مـن الباحثين والطـراف االجتماعية الفاعلـة يريد المشـاركة" .وتضيف
بالرجنتين" :مـن أ
ديـاز ،وهـي كذلـك عالمـة بيئة في جامعـة قرطبة الوطنيـة أ
الرجح أن يخلق
ذلـك بنيـة أكثر ثـراء مـن المعرفة".
أم ِـا ْمـن يقفـون ًعلـى الجانـب آ
الخـر مـن النـزاع ،ويولـون أهميـة أكبـر للنهـج التجريبـي،
ّ َ
ويشـملون بعضـا مـن أكبـر أ
السـماء المتخصصـة في علـم التنوع الحيـوي ،فيقولـون إنه قد
ً
تـم تهميشـهم .يقـول بافـان سـوكديف ،وهـو اقتصـادي ورئيس الصنـدوق العالمـي للحياة
ومنافسـة
البريـة" :إننـي متحيـر أمـن هـذا الجـدال القائـم" .ويقود سـوكديف دراسـة أصغرِ ،
سـمى «اقتصاديـات النظـم البيئية والتنـوع الحيوي»
إلـى ٍّ
حـد مـا لصالـح المم المتحـدة ،تُ َّ
.The Economics of Ecosystems and Biodiversity
يأتـي هـذا العـداء فـي وقـت حاسـم يمر بـه المنبـر؛ إذ يُ ِعد تقريـره حول التنـوع الحيوي
ً
عاما .ويخشـى واطسـون
العالمي ،وهو أكثر التقييمات
شـمول بشـأن هذا الموضوع منذ ً 14
مـن ْأن يقلـص نـزاع عام من تأثيـر التقييم على الحكومـات ،وفرص اتخاذ إجـراءات حقيقية
لحمايـة التنـوع الحيـوي .ويقول" :ال داعـي لوجود هذا االنشـقاق في الصف".
افق اآلراء
السعي لتَ َو ُ

فـي بعـض النواحـي ،تُ َعـد هيئتـا المنـاخ والتنـوع الحيـوي سـابقتا الذكـر مـن بقايـا القـرن
حـد كبير مـن الدول
العشـرين ،وهـو عصـر ق َّـدم فيـه علمـاء  -أغلبهـم مـن الذكـور ،وإلـى ٍّ
المتقدمـة  -توجيهـات فـي مجـال السياسـات العامة للحكومـات أ
والمم المتحـدة من موقع
نسـبيا.
سـلطة ،ال ينازعهـم أحـد عليها ًّ
أقـرت هيئـة علميـة دوليـة ،شـارك واطسـون فـي رئاسـتها ،بـأن المـواد
فـي عـام ّ ،1985
تـؤدي إلى تدهور طبقة أ
الوزون .وأدى تقرير هـذه الهيئة 1إلى معاهدة
الكيميائيـة الصناعيـة
تدريجيا من
التخلص
تم
بموجبه
الذي
،1987
لعـام
مونتريال
بروتوكول
ُمل ِْز َمـة قانونًـا ،وهي
ًّ
قدمـت  -علـى نحـو مماثل  -الهيئـة الحكومية الدوليـة المعنية
،1995
وفـي
هـذه المركبـات.
ّ
يغيرون المناخ .2وقد م ّهد ذلك الطريق لبروتوكول
البشـر
أن
على
علمي
إجماع
بتغير المناخ
ّ
كيوتـو لعـام  ،1997الـذي وضع حـدو ًدا النبعاثات غـازات الدفيئة من الـدول المتقدمة.
المبرمة
وطالمـا كان التنـوع الحيـوي هـو االسـتثناء؛ فمن بيـن االتفاقـات العالمية العديـدة َ
فـي هـذا المجال ،لم يتحقق شـيء نتيجةً لعمليـة تُ َما ِثل ما قامت به الهيئـة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ،التي أدى إالجماع العلمي فيها إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشـأن .وفي
المعن ّـي بالتنـوع الحيوي سـوى في عـام  ،2012وذلك بعـد مرور
الواقـع ،لـم يتشـكّل المنبـر ِ
القادة الدوليين علـى اتفاقية أ
المم المتحدة بشـأن التنوع الحيوي
عقديـن كامليـن على توقيـع
فـي مؤتمـر قمـة أ
الرض الشـهير ،الـذي ُع ِقد في ريـو دي جانيرو بالبرازيل في عـام .1992
توجد أسـباب عديدة وراء عدم مقدرة علماء التنوع الحيوي على إحداث تأثير باسـتخدام
السياسـات الجماعيـة بالطريقـة ذاتهـا التـي قـام بهـا زمالؤهـم فـي أبحـاث المنـاخ .يقـول
سـوكديف" :التنـوع الحيـوي ليـس مثل غازات الدفيئـة" .ويضيف ً
قائل إن وجـود فريق علمي
أ
لكن التنوع
الجميع.
على
تغيـر المناخ يؤثر
حكومـي لتقييـم غـازات الدفيئة يبدو
ّ
منطقيا ،لن ُّ
ًّ
أ
الحيـوي هـو مسـؤولية كل دولـة بمفردهـا ،ما يجعل السـباب وراء إنشـاء هيئـة علمية دولية
وضوحـا .ويتسـاءل سـوكديفِ " :ل َم قـد تهتم الصيـن [بالحفـاظ] على
فـي هـذا الشـأن أقـل
ً
النمـر البنغالـي الملكـي [الهنـدي]؟ وبالمثلِ ،ل َـم قد تهتم الهنـد بحيوان البانـدا الصيني؟".
أيضا في هذا الشـأن .فعلى سـبيل
لعبـت سياسـات الصـراع بيـن الشـمال والجنـوب دورا ً
المثـال ..كان ثمـة قلـق مـن احتمـال قيـام شـبكة الخبـرًاء ،التـي تهيمـن عليهـا الـدول أ
الكثر
اثيا ،أو
ثـرا ًء ،بإبطـاء أو إضعـاف االتفاقيـات الدوليـة المتعلقة بتنظيـم الكائنات
الم َّ
عدلـة ور ًّ
مشـاركة منافـع التنـوع الحيـوي ،بسـبب قـوة جماعات الضغـط المناصـرة ُ أ
للعمـال التجارية
ِ
الزراعيـة فـي هـذه الدول.
وبالرغـم مـن أن هـذه المخـاوف ال تـزال قائمـة بقـوة ،إال أن فرنسـا ودول أوروبيـة أخـرى
مارسـت ضغوطًـا فـي عـام 2005؛ لنشـاء هيئة دوليـة قوية ،ووفـرت التمويل أ
الساسـي لها.
إ
وبالرغـم مـن أن هـذا الجهـد قد تالشـى فـي نهايـة المطـاف ،إال أن برنامـج أ
المـم المتحدة
3
المعن ّـي بالتنوع الحيـوي في عام
للبيئـة ّ
بـث الحيـاة فـي صـورة أخرى منه بتأسيسـه المنبـر ِ
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 .2012ويتألـف المنبـر الجديـد  -الـذي تكلّف  31مليون دوالر أمريكـي حتى آ
الن  -من ممثلين
مـن  129حكومـة مـن الحكومـات أ
العضـاء ،ويُكلَّـف  -ضمـن مهـام أخـرى  -بإجـراء تقييمـات
أ
تقدما.
دوريـة للسياسـات وتقديـم التدريـب ،خاصةً فـي الدول القـل ً
التقدم المبهـر في هذا الشـأن إلى أن مؤسسـي المنبر
ويرجـع أحـد أسـباب حـدوث هـذا ّ
أدركـوا أنـه لـن ينجـح ،إال إذا اتفـق المتخصصـون في العلـوم الطبيعية ،خاصةً َمـن ينتمون
إلـى الـدول أ
الكثـر ثـرا ًء ،علـى المسـاواة بينهم وبيـن المتخصصين فـي العلـوم االجتماعية،
أ
والباحثيـن فـي العلـوم إالنسـانية ،والخبـراء فـي معـارف المجتمعـات الصليـة .وكان مـن
أ
مشـاركة وثيقـة بيـن أول رئيسـين للمنبر؛ وهمـا ذكري
السـباب المهمـة كذلـك وجـود عالقـة
َ
عبـد الحميـد ،رئيـس المستشـارين العلميين السـابق لرئيـس وزراء ماليزيا ،وبوب واطسـون،
معـا في السـابق لـرأب الصدع بيـن الشـمال والجنوب.
اللـذان عملا ً
لم يَكُف المنبر  -منذ تأسيسـه  -عن العمل .فقد نشـر في وقت سـابق من العام الجاري
تقييمـات للتنـوع الحيـوي فـي مناطـق مختلفـة ،وتقريرا حول حالـة تدهـور أ
الراضي ،خلص
ً
4
تهديدا لرفاهية  3.2مليار شـخص .
إلى نتيجة مفادها أن مثل هذه البيئات المتضررة تشـكل
ً
وشـرعت الفـرق البحثيـة التابعـة للمنبـر فـي شـهر أغسـطس مـن هـذا العام فـي إجراء
تقييـم مرتقـب علـى نطـاق واسـع للطـرق المختلفـة التـي يمكن عـن طريقها تقييـم أ
النواع
أ
والنظمـة الحيويـة .وهـذه واحـدة مـن النقـاط العالقـة بيـن مختلـف فصائـل المجتمـع
المعنـي بالتنـوع الحيـوي.
وبالرغـم مـن أن الجـدال الحالـي لـه جـذور تعـود إلـى عقـود مضـت ،فقـد احتـدم منذ
مكونًـا مـن  800صفحـة عـن التلقيـح فـي النباتـات.5
تقييمـا
عـام  2016عندمـا نشـر المنبـر ً
االهتمـام ّ علـى حقيقـة أن اسـتخدام مبيـدات آ
الفـات قـد
سـاعد هـذا التقريـر علـى تركيـز
أسـهم فـي انخفـاض أعـداد النحـل فـي وقـت كان يتزايـد فيـه الحجـم العالمـي للمحاصيل
التـي تعتمـد علـى الملقحات.

«ينتفع العا َلم من إجراء المزيد من
الحوارات الصريحة على مستوى
العلوم والثقافات المختلفة».
ويفيـد التقريـر بـأن المحاصيـل التـي تصـل قيمتها السـوقية إلـى  577مليـار دوالر (وفق
ً
فصلا عـن
أسـعار عـام  )2015تعتمـد علـى التلقيـح عـن طريـق الحيوانـات ،ويتضمـن
اقتصاديـات التلقيـح ،إال أنـه تـم إغفـال المعلومـات االقتصاديـة مـن ملخـص التقريـر إلـى
حـد كبيـر ،بالرغـم مـن أن ذلـك هـو الجـزء الذي قد يـو ّد معظـم ُص ّنـاع السياسـات قراءته.
ٍّ
ويؤيـد سـوكديف وعلمـاء آخرون إبـراز مثل هذا التحليـل االقتصادي على نحـو أكبر ،بوصفه
أ
لكن مـن وجهة نظر قيـادة المنبر،
وسـيلة إلجـراء تقديـر ك َّمـي لهميـة أنواع مثـل الملقحاتْ ،
أ
سـيؤدي فعـل ذلك إلى تمييز فـرع واحد من االقتصاديات عن التخصصـات الخرى ،وإغفال
السـاليب غيـر المالية لتقييـم أ
أ
النواع.
يـرى كثيـرون فـي الـدول الناميـة التقييم المالـي رؤية «غربيـة» للطبيعة ،حسـبما يقول
أونـاي باسـكوال ،وهـو إخصائـي فـي االقتصـاد البيئـي فـي مركـز الباسـك لتغيـر المنـاخ،
بالقـرب مـن بلبـاو فـي إسـبانيا ،ويشـارك فـي قيـادة الدراسـة التابعـة للمنبـر ،التـي تتناول
تقييـم التنـوع الحيـوي .ويضيـف باسـكوال" :إنهـا رؤية ناتجة عـن ثقافة ومنظـور محد َدين
للعالـم ،ونظـام اقتصـادي معين".
تكبدة
الم َّ
التكلفة ُ

لكـن ناقدي المنبر
لقـد دارت هـذه المجـادالت بين أفـراد المجتمع المعنـي بالتنوع الحيويّ ،
مؤخـرا إلـى مخاطبة جمهور أوسـع نطاقًا عبر صفحات الرسـائل في دورية «سـاينس»
سـعوا
ً
 ،Scienceحيـث وصفـوا جوانـب العمليـة بأنهـا سياسـية للغايـة ،واتهمـوا المنبـر باسـتبعاد
ِعلْـم مهم.6
تتم ّثـل إحـدى نقـاط الخلاف الرئيسـة فـي مفهـوم «خدمـات النظـم البيئيـة» ،وهـو فكرة
اكتسـبت أهميـة فـي عام  2001عنـد بدء إجراء التقييـم الدولي الكبير أ
الخيـر للتنوع الحيوي،
وهو تقييم النظام البيئي أ
لللفية .وخدمات النظم البيئية هي تلك الخصائص ،أو الوظائف،
7
أو العمليـات البيئيـة التـي تسـهم  -على نحو مباشـر ،أو غير مباشـر  -في رفاهية إالنسـان .
اسـتخدم علمـاء البيئـة اللغـة االقتصاديـة بشـكل و ٍاع ،ألنهـا كانـت وسـيلة للتحـدث إلـى
السياسـيين وغيرهم من ص ّناع السياسـات بمصطلحات مألوفة ،حسـبما يقول واطسون ،الذي
رأَس كذلك هذه العملية .ويضيف واطسـون" :أردنا جذب جميع أ
الطراف السياسـية الفاعلة".
وبالرغم من أن خدمات النظم البيئية قد شهدت بعض النجاح في مجال السياسات ،إال
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مجتمع منقسم على ذاته

إن أحد أكبر مخاوف واطسـون هو أن يتوقف ُص ّناع السياسـات عن االهتمام بالقضية بمجرد
السـبوع أ
رؤيتهـم شـجارا بيـن العلمـاء .لـذا ..عقـد واطسـون اجتماعـا فـي أ
الول مـن يونيـو
ً
ً
مـن العـام الجـاري لعلمـاء المنبر ،وممثلـي الحكومات في مدينـة بون بألمانيا؛ لتشـجيعهم
الخضـر لنهج إسـهام الطبيعـة في حيـاة البشـر ،أ
علـى منـح الضـوء أ
الكثر شـمولية .وترغب
أ
الحكومـات ووكاالت المـم المتحـدة فـي أن تنجـح هذه الهيئة الناشـئة فـي تحقيق طموحها
فـي ْأن تكـون أكثر شـمولية ،وأقّـروا النمـوذج الجديد لها.
حضـرت االجتمـاع فـي بـون آنـا ماريـا هيرنانديـز ،مندوبـة كولومبيـا فـي المنبـر .وتتفـق
هيرنانديـز مـع فكـرة أن التقييمات الصادرة عن المنبر ستشـكل تحديًا ألسـلوب تفكير العلماء
وص ّنـاع السياسـات بشـأن القضايـا محـل االهتمـام ،وتقـول" :إن المجتمـع العلمـي لديـه
ُ
لكـن ليـس كل َمـن لديـه علم بالتنـوع الحيـوي أو يُع َنـى بالحفاظ عليـه عا ِل ًما.
رؤيـة واحـدةْ ،
وإن لـم يكونـوا من حاملي شـهادة
نحـن بحاجـة إلـى أن نتعلـم إالصغـاء إلـى النـاس ،حتـى ْ
الدكتـوراة" .تشـغل هيرنانديـز منصـب مديـرة السياسـات بمعهـد ألكسـندر فـون هومبولت
ألبحـاث المـوارد البيولوجيـة فـي بوجوتا.
تشـعر كذلـك كريسـتينا فيجيـراس  -التـي أدارت بنجـاح اتفـاق باريـس للمنـاخ ،بوصفهـا
المينـة التنفيذيـة السـابقة التفاقيـة أ
أ
المـم المتحدة إالطارية بشـأن تغير المنـاخ  -بالحماس
أ
التبـاع المنبـر للنهـج الكثر شـمولية ،وتقـول" :ينتفع العالَم مـن إجراء المزيد مـن الحوارات
أحيـي وأدعـم مـا يقومـون بـه،
الصريحـة علـى مسـتوى العلـوم والثقافـات المختلفـة .وأنـا ِّ
وأتمنـى لهـم النجاح".
ولكـن يسـاور آخريـن القلق بشـأن االنقسـام الـذي يهز المجتمـع المعنـي بالتنوع
هـذاْ ..
الحيوي ،والمنبر المذكور .فالجانبان ال يتقاربان .ويقول دي جروت إن اجتماع المنبر  -الذي
مشـاركة خدمـات النظم البيئيـة .ويضيـف" :لم تتم
ُع ِقـد فـي يونيـو  -اسـتبعد فـي الواقـع
َ
ً
مقصورا
كان
االجتمـاع
إن
قائلا
ذلـك
على
واطسـون
ويـرد
أي مـن االجتماعـات".
دعوتنـا إلـى
ً
علـى ممثلـي ٍّالحكومات أ
العضاء فـي المنبر ،تلك الحكومات البالـغ عددها  129حكومة ،وأن
الحاضريـن البالـغ عددهـم  49أيّدوا االبتعـاد عن خدمات النظـم البيئية.
أن المنبر أصبح أداة لتحقيق رغبة أعضائه من
ويجادل نقّاد المنبرُ ،م َع ِّبرين عن ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الباحثينً ،
اآلمور (أو النمر
بدل من تقديم علْم عملي يمكنه أن يحفز اتخاذ القرارات
السيبيري) هو نُ َويع القادمة ،ويقدم المعلومات الالزمة لهذه القرارات ،مثل تحديد
مهدد باالنقراض.
حاليا
أهداف أجديدة لكبح جماح فقدان التنوع الحيوي .وتُناقَش أ ًّ
هذه الهداف بشكل منفصل ،بوصفها جز ًءا من اتفاقية المم
المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ولكي يحقق المنبر أ
تجاوز هذا االنقسـام ،حسبما تقول ماريا
عليه
سـيكون
الثر المنشـود،
ُ
أ
إيفانوفـا بجامعـة ماساتشوسـتس بمدينة بوسـطن ،التي تكتـب تاريخ برنامج المـم المتحدة
بـأن يَ ُمـد واطسـون وقيـادة المنبـر غصن الزيتـون إلـى منتقديهم.
للبيئـة .وتوصـي إيفانوفـا ْ
وتقـول" :ينبغـي عليهـم  -على أ
حوارا ب ّنا ًءً ،
بدل من رشـق بعضهم البعض
يقيموا
أن
قـل
ال
ً
بالرسـائل على صفحات الدوريـات أ
الكاديمية".
ويبـدو أن واطسـون يتفـق فـي الرأي مـع إيفانوفا؛ فهـذا المجادل المتمرس في النقاشـات
الدائـرة بيـن الشـمال والجنـوب ،والكثير من التقييمات العالمية السـابقة يعرف أن السـنوات
أ
أيضـا المناوشـات
الولـى للهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ كانـت تعرقلهـا ً
أ
داخـل الجماعـة ،التـي يـدور بعضها حول الدلة المشـيرة إلى أن البشـر يتسـببون في التغير
كثيـرا ،دون اتحاد المجتمع
المناخـي .وهـو يتفهم
كذلـك أن تأثير هيئة المناخ كان لينخفض ً
حـول توافق علمي فـي آ
الراء.
قدم بـه تقرير بحلول شـهر مايو
يخضـع المنبـر كذلـك لتقييـم خارجـيِ ،مـن المقـرر أن يُ َّ
العـام المقبـل .والمراجعـون القائمون علـى هذا التقييم علـى وعي تام باالنشـقاق القائم،
والخطـر الـذي يشـكّله علـى طموحـات المنبـر فـي إقناع ُص ّنـاع السياسـات التخـاذ خطوات،
الحـد مـن فقـدان التنـوع الحيـوي .ويحـذّ ر واطسـون مـن أنـه إذا كان للمنبـر أن
مـن شـأنها ّ
ِيالقـي نجاحـا" ،فعلينـا أال نحـدث انقسـاما فـي المجتمـع أ
الكاديمـي أو الحكومـات تحت أي
ُ
ِ
ً
ً
ظـرف من الظـروف"■ .
إحســان مســعود يكتب من لندن ف ي� موضوعات عن العلوم والسياســات.
1. World Meteorological Organization. Atmospheric Ozone 1985 Volume III (WMO,
1985).
2. Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Second Assessment: Climate
Change 1995 (IPCC, 1995).
3. Granjou, C., Mauz, I., Louvel, S. & Tournay, V. Sci. Technol. Soc. 18, 9–27 (2013).
4. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
The Assessment Report on Land Degradation and Restoration (IPBES, 2018).
5. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services. Thematic Assessment on Pollinators, Pollination and Food Production
(IPBES, 2016).
6. Díaz, S. et al. Science 359, 270–272 (2018).
7. Costanza, R. et al. Ecosyst. Serv. 28, 1–16 (2017).
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أن الباحثيـن الذين يدرسـون البيئة من هـذا المنظور يقولون
إن عمليـات المنبـر قـد قامـت بتنحيتهـم .ويقـول دولف دي
جـروت ،أسـتاذ العلـوم البيئية بجامعة فاخينينجـن بهولندا،
مشـاركة خدمـات النظـم البيئيـة ،وهـي شـبكة
الـذي يـرأس
َ
مؤلَّفـة مـن  3آالف عا ِلـم يعملـون في هـذا المجـال" :نعاني
الكثيـر مـن االرتباك والطاقة السـلبية" .ويضيـف ً
قائل ّإن ثمة
للم ْنع.
تصـورا يسـود بيـن أعضاء الشـبكة بأنهم يتعرضـون َ
ً
وتـر ّد ديـاز ُمح َت ّجـةً " :بالقطع ال يوجـد أي حظر" لخدمات
النظـم البيئيـة" ،نحـن ال نعتـزم إلغاءهـا ،أو محوهـا ،أو
اسـتبدالها".
وتضيـف قائلـة ّإن العلمـاء العامليـن فـي خدمـات النظـم
فضلـون إضافـة التحليلات االقتصاديـة إلـى
البيئيـةَ ،ومـن يُ ِّ
دراسـات التنوع الحيوي ينبغي أن يكونوا على استعداد للعمل
مـع الباحثيـن وغيـر العلمـاء الذين يختلفـون مع هـذه ال ُّنهج.
فثمة تشكك ملحوظ ،كما تقول ،بشأن مفهوم خدمات النظم
البيئيـة بيـن الباحثيـن والحكومات في الـدول النامية.
لقد أقنعت دياز وزمالؤها الحكومات أ
العضاء في المنبر
بتب ِّني إطار عمل بديل للتقييم ،يطلقون عليه إسهام الطبيعة
في حياة البشر .وتقول دياز إن هذا المفهوم أ
الحدث يناسب
 بشكل أكبر  -تقييم التنوع الحيوي ،ألنه سيتضمن معارفالمجتمعات أ
الصليةً ،
فضل عن اشتماله على باحثين من الدول
النامية .والكثير من نُهج التعامل مع التنوع الحيوي غير الغربية
أقل اختز ًال وأكثر شمولية ،حسبما يقول سيبسيبي ديميسيو،
عضوا سابقًا
الذي يرأس حديقة جاليلي النباتية بأديس أبابا ،وكان ً
في لجنة الخبراء العلمية بالمنبر .ويضيف ديميسيو" :في هذه
الثقافات ،ال معنى لتحديد قيمة مالية لغابة ،أو نهر ،ألنه جزء من كيان كامل .فذلك أشبه بقولك
إلنسان :ما ثمن أحد أطرافك؟ أو ما ثمن كليتك؟".
ومـن وجهـة نظـر دي جـروت "مـن الخطـأ القـول  -ببسـاطة ّ -إن خدمـات النظـم البيئيـة
ِعلْـم غربـي" .ويزعـم هـو وحلفاؤه أن اللغة المسـتخدمة فـي التقديـرات االقتصادية مهمة،
أ
مد خطوط
لنهـا تجـذب انتبـاه ُص ّناع السياسـات .ويقول" :إنك لن توقف حكومـة ترامب عن ِّ
أنابيـب فـي المحميـات الطبيعيـة ،عن طريق التأكيد على إسـهام الطبيعة في حياة البشـر".

راﺋﺪة اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺘـــﺎﺣــﺔ اﻵن ﻟﻠﺠـﻤـﻴـــــﻊ ..
ٌ
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ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪث اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم،
دوﻣﺎ إﻳﺠﺎد ُﺳ ُﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ
َ
ً
دورﻳﺔ  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ُﻣﻨْ ﺘَ َﺪاك
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗُ َﻌ ّﺪ
ّ
اﻟﺨﺎص ﻟﻘﺮاءة أﺣﺪث اﻷﺑﺤﺎث ،وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

تمويل نهج بديل لتقييم العلوم
االنتقالية ،التي تسعى لتحسين حياة
الناس ص35 .

تـعـليــقـات

تراث كيف حاولت اليونسكو أن تلعب
دور وسيط السالم عبر العلم والثقافة
ص40 .

مجتمع كيف تتعامل عالمة أحياء
أردنية مع العلوم أ
والخالقيات والحياة
الخاصة ص42 .

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

JUHO AALTO

ي في إحدى المحطات بفنلندا
منطقة ُم َس َّيجة لقياس تبادل الغازات بين النباتات والغالف الجو ّ

مقياس أفضل لتقييم األبحاث
من النصف الجنوبي من العا َلم
الع ْلم،
يصف
للحكْم على قيمة ِ
المموالن جين ليبيل ،وروبرت ماكلين أداة جديدة ُ
ِّ
الذي يسعى إلى تحسين حياة الناس ،وجدواه.

ف
ت
الم ِنتج الرئيس للمانجو ف ي� العالم ،يتعرض
ال� تُ َعد ُ
ي� الهند ،ي
ف
ت
ال� يتم َج ْنيها للتلف ي� أثناء
ما يصل إىل  %40من الثمار ي
النقل ،قبل التسليم .وينجم عن هذا التلف خسائر ف ي�
أمريك سنويًّا ،ما
إاليرادات تصل إىل ما يقرب من مليار دوالر
ي
ين
مالي� من المز ي ن
يؤثر عىل حياة ي ن
والمستهلك�،
ارع� ،وال ُت ّجار،
طور باحثون من الهند ،ورسيالنكا ،وكندا
وقوتهم .لذاّ ،
مجموعة من المواد النانوية ت
ال� يمكن ّرشها عىل الثمار ،سواء
ي
فوق أ
الشجار ،أو عند التعبئة ،أو ف ي� أثناء النقل؛ إلطالة مدة
صالحيتها .احتجز الباحثون جزيئات الهكسانال الكارهة للماء
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

(المستمدة من بقايا النباتات) ف� غشاء محب للماء؛ ت
ح� يمكن
ي
تعليقها ف ي� سائل؛ الستخدامه ف ي� رش الفواكه رسيعة التلف.
ف
و� مرص ،تعرضت ث
الجنس
أك� من  %95من النساء للتحرش
ي
ي
أ
ولكن ال يُبلَّغ عن معظم هذه الحاالت.
مرة فواحدة عىل القلْ ،
طور باحثون ف ي� المؤسسة االستشارية للشباب
لذا ،ي� عام ّ ،2010
والتنمية ف ي� القاهرة خريطة التحرش (https://harassmap.org/
االن�نت أ
 .)enويتيح هذا المورد التفاعل عىل شبكة ت
للشخاص
ي
الجنس ،ووضع خريطة
إمكانية إالبالغ عن حاالت التحرش
ي
بؤرا للتحرش؛
مقار الحرم الجامعي تم ّثل ً
لها .وعندما اتضح أن ّ

الجنس ،كانت
طبقت جامعة القاهرة سياسة لمكافحة التحرش
أّ
ي
ال�ق أ
الوىل من نوعها ف ي� منطقة ش
الوسط .وبدأت جامعات
ف
الحال تحذو حذوها.
مرصية أخرى ي� الوقت ف ي
ن
يسهم كال ش
وع� ي� وضع حلول لتحديات مجتمعية
الم� ي
ملحة .ويرى الباحثون المشاركون فيهما أن أ
الشخاص الذين
ُِ ّ
أ
يستفيدون من هذه ش
الحكْم عىل
الم�وعات هم القدر عىل ُ
قيمة العمل وجدواه .لذا ،أمضت الفرق البحثية وق ًتا ف ي� تطوير
الشخاص الذين يستشعرون آ
فرضياتها ونتائجها بصحبة أ
الثار
ف
ز
ين
يتم� البحث بالقوة والقدرة عىل
و� كلتا
الحالت� ،ي
الناتجة .ي
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أ
معا بالضبط المزيج
ي
تغي� حياة الشخاص ،وهما يشكالن ً
ف
الذي يمكن أن يقول عنه معظم الناس إنه ي� صميم العلم.
الم� ي ن
هذا ،ولكن كال ش
وع� يحتالن مرتبة متدنية ،إذا ما
أ
حكمنا عليهما فقط من منظور الساليب التقليدية لتقييم
الولويات آراء أ
ال� تضع عىل رأس أ
أ
ت
القران،
جودة ال أبحاث ي
وحجم الوراق البحثية المنشورة ،واالستشهادات .ويم ّثل
أ
ت
يأ� من علماء آخرين،
ذلك مشكلة ،لن التأييد الذي ي
وليس من أصحاب المصالح ،يشكّل القوة الدافعة للتطور
ين
للباحث� ف ي� مرص ،ورسيالنكا ،والهند ،كما هو
الوظيفي
أ
أ
الحال ف ي� جميع الماكن الخرى.
يكمن الضعف ف ي� العلم نفسه ،أم ف ي� طريقة
إذًا ،هل ُ
أغلب أ
الحيان  -من وجهة نظرنا  -يكون الضعف
قياسه؟ ف ي�
ف
ن
ف ي� طريقة القياس .إذ تتب� التقنيات السائدة ي� تقييم
الفق بشأن ماهية الجودة ،أ
البحاث رؤية ضيقة أ
أ
المر

الذي يقلل من قيمة التوصل إىل حلول متفردة لمشكالت
فريدة .ويوفر مركز بحوث التنمية الدولية الكندي ف ي� أوتاوا
التمويل لهذه النوعية من أ
البحاث فحسب ،أي أبحاث
ت
ال� تكشف النقاب عن حلول
العلوم الطبيعية واالجتماعية ي
ت
الجنو� من
النصف
بلدان
ال� تواجه
بي
للتحديات التنموية ي
أ
ت
ال� نوفر لها الدعم
عالمنا .ويتوىل قيادة أغلبية العمال ي
باحثون من هذه البلدان.
طورنا ف ي� مركز بحوث التنمية الدولية أداة
لهذا السبب ّ
الخ�ة المحلية ،وتكون
عىل
تكز
ر
ت
البحوث،
لتقييم جودة
ب
الخ�ة .وقد استخدمنا هذه
هذه
عىل
للتطبيق
قابلة
ب
أ
ً
تجميعيا لهذه
تحليل
أجرينا
ثم
اسة،
ر
د
170
لتقييم
داة
ال
ًّ
ت
ال� توصلنا إليها إىل أنه من الممكن
التقييمات .ي
تش� النتائج ي
 بل ومن ال�ضتغي� الطريقة ت
ال� نستخدمها ف ي�
وري
ي
ي
تقييم البحوث التطبيقية واالنتقالية.
رؤية ضيقة األفق

ال شك أن أوجه قصور االتجاهات السائدة ف ي� تقييم
البحوث معروفة جيدا ،5-1فمراجعة أ
القران بطبيعتها ليست
ً
سوى رأي .وتنبئنا كذلك أساليب قياس االستشهادات –
حد سواء  -عن مدى شعبية
البحثية ،واالجتماعية ،عىل ٍّ
تع� بشكل مبا�ش عن دقة
البحوث المنشورة ،لكنها ال ب
هذه البحوث ،أو أصالتها ،أو مدى نفعها .لذا ،فإن طرق
القياس هذه ّإما أن تقدم لنا القليل بشأن كيفية ي ن
تحس�
العلوم ورعايتها ،أو ال تقدم لنا شي ًئا عىل إالطالق .وهذا
للباحث� ف� ت
ن
ش� أنحاء العالم.
يم ّثل تحديًا
ي ي
ف
ف
ن
الباحث� ي� البلدان
وجه
�
التحدي
هذا
يتضاعف
ي
الواقعة ف� النصف الجنو� يمن الكرة أ
الرضية .فعىل سبيل
بي
ي
ين
الباحث� ش
للن� ف ي�
المثال ،تم ّثل الضغوط الواقعة عىل
كب�ا ،ألن ش
الن� ف ي�
دوريات ذات معامل ي
تأث� أمرتفع أعائقًا ي ً
ز
نجل�ية،
ال
باللغة
عم
ال
غلب
ال
هذه الدوريات يكون  -ف ي�
إ
ي
ّ
كما أن هذه الدوريات تنحاز إىل شن� البيانات الواردة من
الواليات المتحدة ،وغرب أوروبا .6وباستثناء مجموعة ناشئة
من المجالت الصينية ،يُنظَر إىل المطبوعات المنشورة
بلغات محلية عىل نطاق واسع عىل أنها تنتمي إىل مستوى
ن
أد� ،بما ف ي� ذلك الدوريات المنشورة بلغات أوروبية أصلية،
مثل إالسبانية ،أو بال�تغالية ،أو الفرنسية.
ين
الباحث�
أك� أمام
تتفاقم مشكلة طرق القياس عىل نحو ب
الذين يتناولون ف ي� دراساتهم تحديات محلية .وتُ َعد بحوث
التكيف مع تغ� المناخ من أ
المثلة عىل ذلك .فالبلدان
يّ
ّ
ف
الجنو� من العالم تقف ي� الصفوف
الواقعة ف ي� النصف
بي
أ
االح�ار العالمي ،حيث تُ َعد ت
المامية ف� معركة ت
اس�اتيجيات
ي
أ
التكيف المالئمة للسياق بالغة الهمية .وتعتمد هذه
ّ
ت
االس�اتيجيات عىل بيانات مرتبطة بشدة بالمنطقة
المعنية ،حول عوامل معقدة ،مثل أنماط الطقس ،والتنوع
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البيولوجي ،والمنظورات المجتمعية ،والشهوة السياسية.
ويمكن جمع هذه البيانات ،وتنسيقها ،وتحليلها ،ش
ون�ها
ن ف
عىل أيدي ي ن
و� بعض الحاالت ،يكون من
باحث�
ي
محلي� .ي
ن
الباحث� للعمل؛ فهم يتحدثون
المهم للغاية أداء هؤالء
ي
اللغات المطلوبة ،ويفهمون العادات والثقافة ،ويتمتعون
ت
باالح�ام والثقة ف ي� المجتمعات المحلية .ومن ثم ،يمكنهم
التغ�
االطالع عىل المعرفة التقليدية المطلوبة
ي
لتفس� ي ّ
للتكيف،
طرق
صياغة
التاريخي .ويساعد هذا العمل عىل
ّ
تصنع فارقًا حقيقيا ف� حياة أ
أيضا
عنرص
لكنه
الفراد،
أساس ً
ًّ ي
ي
أ
ت
جرى
للبحاث والتحليالت التجميعية عالية
ال� تُ َ
المستوى ،ي
ف
7
�ض
بعيدا عن المناطق المت رة .
ي� وقت الحقً ،
ف
و� هذا الصدد نتساءل :هل نَ ْهج التقييم الراهن يتحرى
ي
تقديرا متساويًا ٍّ
المحل الذي
لكل من الباحث
الدقة ،ويمنح ً
ي
عمم من
يركز عىل التفاصيل الدقيقة ،والباحث الذي يُ ِّ
ت
المقدمة
الحال باختالف الحوافز َّ
بعيد؟ وهل يع�ف النهج أ ي
ن
ين
المحلي� والجانب ،وبأثر هذه الحوافز عىل
الباحث�
إىل
ي
القرارات البحثية؟ وهل نقيس البحوث المرتكزة عىل أسس
محلية ولها أهميتها عىل الصعيد العالمي ،ونكافئها بالشكل
المناسب؟ من وجهة نظرنا ،تتلخص إالجابة عن جميع هذه
أ
السئلة ف ي� كلمة «ال».
من «ال» إلى «نعم»

الجنو� من العالَم،
بدعم من �ش كاء ف ي� أنحاء النصف
بي
يجرب
وتحت قيادتهم ،قرر مركز بحوث التنمية الدولية أن ّ
شي ًئا مختلفًا .وكانت النتيجة أداة عملية ،نُط ِْلق عليها اسم
«الجودة البحثية المتقدمة» ).8(RQ+
تقر هذه أ
ض
الداة بأن الجدارة العلمية �ورية ،لكنها يغ�
ُ ّ
أ
أ
كافية ،كما ت
تع�ف بالدور بالغ الهمية لصحاب المصالح
ين
والمستخدم� ف ي� تحديد مدى أهمية البحث ش
وم�وعيته.
وتركز أ
االهتمام عىل مدى كفاءة العلماء �ف
تجه�ز
الداة
ي
ي
أ
ف
ت
ز
أبحاثهم لالستخدام ،مع الخذ ي� االعتبار إالدراك الم�ايد
والتأث� تبدأ ف ي� أثناء عملية البحث،
بأن عملية االستيعاب
ي
وليس فقط ف ي� أعقابها.
ف ي� اعتقادنا أن هذا «لم تكن التقييمات
النهج له مزايا ،تتجاوز التقليدية بهذه
سياق التنمية .ونأمل الصعوبة والتحدي
ً
ف ي� أن يكون من الممكن
مطلقا ،لكنها لم تكن
ً
تصميمه حسب الطلب،
أيضا بهذه الدرجة من
ف
�
واختباره وتحسينه ي التحفيز والنفع».
مجموعة متنوعة من
المق َِّي ي ن
م�
احتياجات
يوائم
لك
والسياقات؛
التخصصات
ُ
ي
آ
الخرين ،الذين ال يتم ّثلون ف ي� جهات التمويل أمثالنا
ف
أيضا ي� الحكومات ،ومراكز الفكر ،والدوريات،
فحسب ،وإنما ً
والجامعات ،وغ�ها من الجهات أ
الخرى.
ي
ترتكز أداة قياس «الجودة البحثية المتقدمة» عىل ثالثة
مبادئ ،هي:
تحديد العوامل السياقية :ثمة أشياء عديدة يمكن
ال� تجرى فيها أ
ت
البحاثً ،
فبدل من
تعلُّمها من البيئة ي ُ َ
السعي إىل فصل البحوث عن الطريقة ،والمكان ،وسبب
الم ِّقي ي ن
م� دراسة هذه
وم ْن أجراها ،يجب عىل ُ
إجرائهاَ ،
السياقات؛ للوصول إىل قرار محدد بشأن الجودة .وفيما
تض ّمن هذا العمل
يخص مركز بحوث التنمية الدوليةَ ،
خمس مسائل :النواحي السياسية ،والبيانات ،والبيئات
البحثية ،ونضج المجال العلمي ،وإىل أي مدى يتضمن
ش
أي
الم�وع ي ز ً
ترك�ا عىل تعزيز القدرات .أما فيما يخص ّ
جهة تمويل ،أو دورية ،أو مركز فكري آخر ،فيمكن  -أو
ينبغي  -أن تكون هذه المسائل مختلفة.
إبراز أبعاد الجودة :ينبغي أن تكون القيم أ
والهداف

أ
ث
فالمق َِّيمون يقيسون
الساسية للجهد
البح� واضحةُ .
ي
ناسب سياق
أهمية أبعاد الجودة هذه
باستخدام صيغة تُ ِ
البحث وأهدافه .وتتضمن أ
البعاد المهمة من وجهة نظر
مركز بحوث التنمية الدولية ما يل :نز
ال�اهة العلمية (كمقياس
ي
ش
والم�وعية (كمقياس المتثال البحث
للدقة المنهجية)،
الهداف) ،و أ
للسياق و أ
الهمية (كمقياس للجدوى ،و إالبداع)،
ز
يتم� البحث بأنه مناسب
إ
والعداد لالستخدام (إىل أي مدى ي
ومعلَن عنه بصورة كافية)( .انظر
للتنفيذ،
وقابل
ا،
زمني
ُ
ًّ
الشكل رقم  S1ف ي� «المعلومات التكميلية»).
استخدام قواعد التقييم أ
والدلة :يجب أن تكون
التقييمات منهجية ،وقابلة للمقارنة ،ومبنية عىل أدلة
الم ِّقيم ،بغض
تجريبية نوعية وكمية ،وليس فقط عىل رأي ُ
خ�ته .وفيما يخص مركز بحوث التنمية
النظر عن مدى ب
ن
المستخد ي ن
م�
إىل
مون
َي
ق
الم
يتحدث
أن
يع� ذلك
ِ
ُ ِّ
الدولية ،ي
ف
ين
مشابهة،
المعني� ،وإىل أشخاص آخرين يعملون ي� مجاالت ِ
وإىل المجتمعات يغ� العلمية من المستفيدين ،إضافة إىل
المخرجات البحثية ،وطرق القياس ذات الصلة.
تقييم
َ
خوض الطريق

استخدم مركز بحوث التنمية الدولية أداة قياس «الجودة
البحثية المتقدمة» للمرة أ
الوىل ف ي� عام  ،2015حيث أجرى
تقييما لعدد  170دراسة تنتمي إىل
أخصائيون مستقلون ً
سبعة مجاالت بحثية ،كان المركز قد وفر لها التمويل ف ي�
السنوات الخمس السابقة .ف ي� كل مجال من هذه المجاالت،
ين
أخصائي� ش
الم�وعات باستخدام المبادئ الثالثة
ّقيم ثالثة
ف
الموصوفة أعاله ،مع النظر ي� البيانات التجريبية لكل دراسة،
وهي :تحليل االستشهادات المرجعية ،والمقابالت الشخصية
مع أصحاب المصالح ،وتقارير المركز بشأن العمل .وحدد
المر ِاجعون  -بشكل مستقل  -البيانات المطلوب جمعها
ومقارنتها لكل ش
م�وع ،وعقدوا حلقات نقاشية؛ للوصول إىل
اتفاق جماعي بشأن التقديرات النهائية لكل ش
م�وع.
الطار (انظر الشكل رقم  S2ف ي�
َش ّجع هذا إ
«المعلومات التكميلية») عىل صياغة رأي نقدي ُم ب َّ�ر
بخصوص كل ش
م�وع .وساعد كذلك عىل تطبيق حكم
منهجي ف ي� سياقات وتخصصات ومنهجيات بحثية متنوعة.
ففي مقابالت نهاية الخدمة ،ومناقشات المتابعة ،وصف
أي
المراجعون المستقلون التقييمات بأنها تختلف عن ّ
تقييمات سابقة كانوا قد أجروها ،وشعروا بالثقة ف ي� أن
ً
وشامل ،ونزي ًها.
منهجيا،
التقييم كان
ًّ
الكث� من هذه العملية بشأن ش
الم�وعات
تعلمنا
لقد
ي
تحس� أ
ت
ال� يدعمها المركز ،وكيف يمكننا ي ن
الداء .عىل سبيل
ي
أ
المثال ،وجدنا أنه ينبغي علينا أن نعطي الولوية لنوع
ف
نموله ،بداية من وضع النماذج المناخية،
الجنس ي� كل �ش ي ء ّ
وانتها ًء بتسهيل الوصول إىل العدالة ،وأال يقترص ذلك عىل
ت
ش
تحديدا.
ال� تستهدف النساء والفتيات
ً
الم�وعات البحثية ي
ف
فكما هو منصوص عليه ي� أحد أهداف التنمية المستدامة
أ
للمم المتحدة ،وهو الهدف الخامس ،تُ َعد المساواة ي ن
ب�
ن
أساسيا إلطالق إالمكانات إالنمائية ،ولذا،
الجنس�
ي
عنرصا أ ًّ
ً
البعاد ت
ال� َد َرسها المراجعون.
من
ا
عد
كانت بُ ً
ي
نامجا
وجد المراجعون  -عىل سبيل المثال  -أن بر ً
ستخدم مجموعات بيانات وطنية لدراسة التداعيات
يَ ِ
ت
الم�تبة عىل ال�ض ائب ،ووضع البيانات عىل عبوات
أ
الغذية ،كان يجب أن يص ِّنف البيانات حسب نوع الجنس؛
للوصول إىل نتائج أفضل باستخدام االستثمار نفسه .وسلط
أيضا عىل النماذج المثالية ،مثل برنامج
المراجعون الضوء ً
الزمالة البحثية ألطروحات الدكتوراة أ
الفريقية ،الذي يساعد
طالب الدكتوراة عىل إتمام رسائلهم العلمية ف ي� مؤسساتهم
أك� من إالناث
الوطنية؛ مما يتيح الفرصة الستيعاب عدد ب
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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نساء يتظاهرن ضد التحرش الجنسي في القاهرة في عام .2013

ت
أك� من
قدرا ب
الال� يتحملن ً
المتقدمات أ لشغل الوظائف ي
بع� االعتبار التوازن يب�ن
الرسية .ويأخذ بال�نامج ي ن
الواجبات
ين
ين
المتقدم� لشغل الوظائف ،وكذلك
الجنس� عند اختيار
ت
عند مراجعة البحوث المق�حة.
ونتيجة لذلك ،بدأ مركز بحوث التنمية الدولية ،ف ي� تنفيذ
نظام جديد للبيانات – إىل جانب نظم أخرى – لتمحيص
ين
لك
البيانات وورشات العمل الخاصة
بالجنس� ،وذلك ي
ن
ين
للموظف� مشاركة العمل الجيد ،واالطالع عليه.
يتس�
ِمن واقع تجربتنا ،لم تكن التقييمات التقليدية مطلقًا
أيضا بهذه الدرجة من
بهذه الصعوبة ،لكنها لم تكن ً
يز
التحف� والنفع.
تحطيم ثالث خرافات

الستخالص دروس ث
تعاون مركز بحوث
أك� شموليةَ ،
ئ
أخصا� مستقل إلجراء تحليل تجميعي
التنمية الدولية مع
ي
ئ
عماة (انظر المرجع رقم 9
م
بيانات
باستخدام
إحصا�،
ُ َّ
ي
وج ّمعنا النتائج من تقييماتنا
الستعراض هذه المسألة)َ .
ت
مكونًا مأخوذًا من
170
تضمنت
ال�
ف ِّ
السبعة المستقلة ،ي
 130ش
ممو ًل بشكل منفصل ي� مجاالت العلوم
بحثيا َّ
م�و ًعا ًّ
الطبيعية واالجتماعية ،تم تنفيذها ف ي� أفريقيا ،وآسيا،
ال�ق أ
الكاري� ،و ش
الوسط.10
وأمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر ب ي
وكشف هذا العمل عن ثالثة أمور:
البحوث المقترصة عىل الجنوب فقط تتسم بجودة
أ
ت
َّن
ال� تم تنفيذها بالكامل
فعالية .لقد تَ يب� أن البحاث ي
الجنو� من العالَم دقيقة من الناحية
ي� بلدان النصف
بي
العلمية ،ش
وم�وعة ،ومهمةُ ،وم َعدة بشكل جيد لالستخدام،
حيث أحرز الباحثون ف ي� هذه المنطقة نتائج جيدة ف ي� كل
المعاي� (أعىل ،ف ي� المتوسط ،مما سجلته
معيار من هذه
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
ف
ت
ت
وال� أُجريت شب�اكة
ال� أُ فجريت ي� الشمال ،ي
البحاث ي
ت
ال� درسناها) .وبعبارة أخرى،
شمالية جنوبية ي�
العينة ي
شخاص أ
يبدو أن أ
ال ثك� ارتباطًا بمشكلة معينة يكونون ف ي�
ال
وضع جيد يُ َمكِّ نهم من تطوير ّ
حل لهذه المشكلة( .انظر
الشكل رقم  S3ف ي� «المعلومات التكميلية»).
ين
الباحث�
تتحدى هذه النتيجة المسلمات القائلة إن
ف� النصف الشمال من العالَم يعززون  -بشكل ئ
تلقا� -
أ ي
ي
يف
11
السباب
الكث� من
من قدرة �ش كائهم ي� الجنوب  .وثمة ي
ال�اكات البحثية ي ن
إاليجابية لدعم ش
ب� الشمال والجنوب،
ض
ت
التفك� بشكل اس�اتيجي؛
ورة
�
إىل
تش�
ي
لكن البيانات ي
لتحقيق أفضل النتائج.
تعزيز القدرات ت
بالتم� .ت
يّ ز
كب� للغاية
يق�ن
يف�ض عدد ي
ت
ين
ال� تتلقى ِف َرق العمل فيها
من
الممول� أن الجهود البحثية ي
حتما عن بحوث منخفضة
تتمخض
ات
ر
للمها
ا
وتطوير
ا
تدريب
ً
ً
ً
أثرا لمثل هذه
الجودة ،بيد أن
التحليل التجميعي لم يجد ً
كب�ا ي ن
ب�
العالقة .بل ووجدنا  -ف ي� الواقع  -ارتباطًا
ًّ
إيجابيا ي ً
الدقة العلمية ،وتعزيز القدرات.
يش� ذلك إىل أنه ال ينبغي تجنب البحوث ت
ال� تتطلب
ي
ي
ترك�ا عىل تعزيز القدرات بدافع الرغبة ف� ي ّ ز
التم� ،بل يمكن
ي زً
ي
ف
يس� االثنان مع بعضهما البعض.
 ي� الواقع – أن يف
يمكن للبحوث أن تكون دقيقة ومفيدة ي� آن واحد.
ف ي� عالَم السياسات والممارسات رسيع إاليقاع ،ينبغي أن
تصل النتائج إىل أ
ين
المناسب� ف ي� الوقت المناسب،
الشخاص
للتكيف
وبطرق قابلة
للتطبيق (انظر« :التعاون لوضع طرق ّ
مع تغ� المناخ ف
وكث�ا ما يتناهى إىل مسامعنا
و»).
ب�
�
ي ي
ي ُّ
يً
ين
وجود تعارض ي ن
المشارك� ف ي�
تشبع العينة ،أو استقطاب
ب� ُّ
ت
ال� تضم واضعي السياسات،
التجارب ،ودورة صنع فالقرار ي
أو الجهات التنفيذية ي� قطاع الصناعة .ولحسن الحظ،

إيجا� قوي ي ن
ب�
اكتشف
التحليل التجميعي وجود ارتباط ب ي
مدى دقة أ
البحاث ،وكيفية ي ز
تجه�ها للتطبيق.
تدعم هذه النتيجة الحجج المؤيِّدة لالستثمار ف ي�
ح� ف� ث
ال�اهة العلمية ،ت
نز
استخداما وقابلية
ال�امج
أك� ب
ً
ي
العمل.
للتطبيق
ي
أربعة مخاوف

تساورنا أربعة مخاوف رئيسة بشأن أداة قياس «الجودة
ِ
يز
وتجه�ها؛ من
البحثية المتقدمة» ،وكيف يمكن تنقيحها،
أجل تطبيقها عىل نطاق أوسع.
يّ ز
ً
التح� عنرص راسخ ف ي� دراستنا .فقد
أول ،نجد أن
استخدمنا أ
الداة ت
ال� طورناها؛ لدراسة أبحاث كنا قد دعمناها
ي
بالفعل .كما وجهت أداة قياس «الجودة البحثية المتقدمة»
ترك� تقييماتنا البعدية عىل القيم ذات أ
يز
الهمية لمؤسستنا.
ويدرس المنهج الذي استخدمناه أهدافنا وأولوياتنا ،وذلك
وفقًا لتعريفاتنا لها .ولذا ،قد ال يقبل البعض هذه أ
الداة،
الهداف و أ
بحجة أنها تجسد هذه أ
الولويات.
ِّ
أ
أ
ثانيا ،ربما يكون لهذه الداة – شأنها شأن جميع الدوات
أ ً
الخرى  -أثر مضلل .فعىل سبيل المثال ،عندما طلبنا من
اجع� أن يفحصوا نز
المر ي ن
ال�اهة ش
والم�وعية ،وهي مسائل
بعيدا
أساسا لنجاحنا ،فإننا رصفنا انتباههم ً
نراها تم ّثل ً
أخرى ،مثل النتاجية (حجم أ
العمال المنشورة
عن عوامل
إ
والمخرجات) ،وفعالية التكلفة.
ثال ًثا ،ثمة خطورة من أن تصبح نتائج أداة قياس «الجودة
البحثية المتقدمة» منعزلة ،وذلك إذا ما ي ن
تب� اختالفها
ت
ال� تستخدمها
عن المقاييس الشائعة لجودة البحوث ي
المؤسسات البحثية العالمية .فهل أداة قياس «الجودة
البحثية المتقدمة» ليست سوى عقبة كؤود أخرى ت
تع�ض
الطبعة العربية |
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مزارعون في بامباالكتا في بيرو يفحصون ثمار البطاطس بعد حصادها.

دراسة حالة
للتكيف
التعاون لوضع طرق
ّ
تغير المناخ في بيرو
مع ُّ
يعيش أكثر من  500ألف شخص في وادي
مانتارو ،الذي يقع في وسط جمهورية بيرو ،حيث
تُ َعد الزراعة المصدر الرئيس للدخل .ينتج المزارعون

لكنهم يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع

جزئية  -إلى عائق اللغة اإلنجليزية ،لكنه ُيعزَ ى
الملِ ّح للمشكلة ،إذ تَ َط َّلب
بدرجة أكبر إلى الطابع ُ
المخرجات البحثية قابلة للفهم
األمر أن تكون
َ

واالستخدام بشكل فوري .ولذا ،نشر الفريق

وش ّدتها،
التكرار المتزايد لبعض الظروف المناخيةِ ،

سريعا في صورة أوراق عمل ،وتقارير
نتائجه
ً

الصغار في ذلك الوادي معظم الخضراوات

َ
ستهلك في العاصمة ليما،
والحبوب التي تُ

مثل حاالت الجفاف الشديد ،وهطول األمطار
الغزيرة ،وموجات الصقيع.

ويقدم المعهد الجيوفيزيائي في بيرو  -الذي

(ج ِمع الكثير منها في كتاب منشور باللغة
ُ
اإلسبانيةُ .)14،13
وأتيحت هذه األوراق والتقارير
على الفور ألعضاء الحكومة المحلية ،الذين طلبوا

يقع مقره في ليما  -صورة أوضح في الوقت

أدلة لتوجيه رد الفعل .ومن ثم ،فإن المقاييس

تغير المناخ في المنطقة،
الراهن بشأن كيفية ّ

تعبر عن قيمة هذا العمل.
السائدة ال ِّ
لقد َس َّل َطت المراجعة باستخدام أداة قياس

وذلك باستخدام توليفات جديدة ومبتكرة من

المشترك،
القياسات الفيزيائية ،ومناهج العمل
َ

ويوجه هذا البحث
مثل رسم الخرائط المجتمعية.
ِّ

حاليا السياسة المحلية ،وإجراءات التكيف .فقد
ًّ
لتغير
َر َسم المشروع خرائط للبؤر التي تعرضت
ّ

المناخ في أنحاء المنطقة ،كما َع َقد حلقات نقاشية

مع المزارعين وصائدي األسماك ،بشأن الكيفية
التي يمكنهم من خاللها تعديل الجداول الزمنية

تغير المناخ.
والتقنيات
المستخدمة؛ للتقليل من آثار ّ
َ

ين
الجنو� من العالَم؟ هذا
الباحث� ف ي� النصف
طريق
بي
سؤال ما زلنا نعمل عىل التوصل إىل إجابة عنه.
ابعا ،تكبدنا أداة قياس «الجودة البحثية المتقدمة»
ر ً
المزيد من التكلفة ،وتستغرق وق ًتا أطول مما لو طلبنا من
اثن� أو ثالثة من أ
ين
القران طرح آرائهم .ونحن نظن أنها
الضعف من الوقت والتكلفة المادية،
تتطلب ما يقرب من ِّ
المق َِّي ي ن
م�
ع
جم
تتطلب
أنها
إىل
ة
كب�
ويعود ذلك بدرجة ي
ْ ُ
لبيانات تجريبية .وذلك يم ّثل لنا وق ًتا ً
ومال يُنفَقان ف ي�
موضعهما الصحيح؛ فالنتائج تساعدنا عىل صقل النهج
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«الجودة البحثية المتقدمة» ضوء مختلف على

هذا المشروع وإنجازاته .فقد حقق المشروع
درجة عالية في النزاهة (بما في ذلك المزج
المبتكر بين التقنيات؛ لمعرفة المناخ) ،وفي
االستناد بشكل مشروع إلى االحتياجات
والمعرفة المحلية ،وفي التصدي لمشكلة
ُملِ ّحة ،وفي التركيز على االستيعاب والعمل.
جين ليبيل ،وروبرت ماكلين

الذي نتبعه ف ي� التمويل والمشاركة.
ف
ال شك أن هذه المخاوف ستسهم ي� توجيه جهودنا
نحو ي ن
تحس� أداة قياس «الجودة البحثية المتقدمة» ،مثلما
أ
ستفعل المدخالت الواردة من القران ش
وال�كاء.
المشابهة
نحو مزيد من النُّ ُهج
ِ

ت
المف�ض أن تصنع تال�يليونات من
ماذا بعد؟ إذا كان من ف َ
ت
ستثمر ي� البحث العلمي عىل المستوى
ال� تُ َ
الدوالرات ي
العالمي سنويًّا 12فارقًا ،فيجب علينا أن نفعل ما هو أك�ث

ئ
البدا� لالستشهادات ،مثلما
من مجرد التقدير الك َِّمي
ي
أوضح إعالن ليدن ،1وإعالن سان فرانسيسكو ،بشأن تقييم
البحوث العلمية.2
ف ي� اعتقادنا أن أداة قياس «الجودة البحثية المتقدمة»
تطرح ًّ
الحال تكرار النهج
عمليا .وينبغي ف ي� الوقت
حل ف ًّ
ي
ت
ال� توصلنا
والنتائج
التجميعي،
التحليل
�
اتبعناه
الذي
ي
ي
سياقات أخرى .ولذا ،فنحن آ
الن ف ي� مركز بحوث
إليها ف ي�
التنمية الدولية بصدد التخطيط لتقييم َآخر بأثر رجعي
ف
والتغ� الذي
ويث� حماسنا مدى التقدم
ي
ي� عام  .2020ي
حاليا
ربما يَ ِ
كشف عنه هذا التقييم .ونحن بالفعل ننظر ًّ
ف ي� وسائل يمكننا  -من خاللها  -تطبيق أداة قياس «الجودة
ف
تقدم
البحثية المتقدمة»؛ ي� اختيار المنح ،ومراقبة مدى ُّ
ش
والتعب� عن أهدافنا التنظيمية شل�كاء
الم�وعات الفردية،
ي
التمويل،
وطال� الوظائف.
بي
وبالمثل ،فإننا نشجع جهات التمويل ومؤسسات أخرى
ت
ين
ال� تجريها بثالث طرق ،هي:
تحس�
عىل
التقييمات ي
أ
ف
دراسة البحوث ي� سياقاتها ،وقبول رؤية متعددة البعاد
للجودة ،واستخدام طريقة منهجية وتجريبية ف� جمع أ
الدلة
ي
العلْم أعظم َمواطن
لك يُ َح ِّول ِ
وتقييمها .لقد حان الوقت ي
ق ُّوته تجاه نفسه ،أال وهي "التجريب ،والتقييم ،وال ِّنقاش،
ين
التحس�".
ثم
ين
ج� ليبيل رئيس مركز أبحاث التنمية الدولية ف ي� أوتاوا
ن
أخصائ�
كب�
ماكل� وظيفة ي
بكندا .ويشغل روبرت ي
يي
بال�امج ف ي� المركز ذاته.
ت ن
و�jlebel@idrc.ca :؛ rmclean@idrc.ca
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للإطالع عىل المعلومات التكميلية المصاحبة لهذه المقالة؛ انظر
الرابطgo.nature.com/2ja2dfr. :
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تـعـليــقات كتب وفنون
UNESCO

جزءا من تمثال خالل عملية نقل معابد أبو سمبل في مصر في ستينات القرن الماضي.
عمال ينقلون ً

علم التراث

نظرة جديدة إلى حروب الثقافات
أندرو روبنسون يستعرض بإعجاب كتابًا يستكشف نجاحات وإخفاقات منظمة اليونسكو .
ف ي� عام  ،1945وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بثالثة
أشهر ،اجتمع مندوبون من  44دولة ف ي� مؤتمر ُعقد ف ي�
ف
ن
يطا� كليمنت
و� المؤتمر قال رئيس الوزراء ب
ال� ي
لندن .ي
بجزر متفرقة ،ترصخ
أتل إن "شعوب العالم أشبه ُ
ف ي
ع� بحار من سوء الفهم".
ي� وجه بعضها البعض ب
ت
ً
سبيل آخر :وهو إنشاء منظمة
واق�ح المندوبون
أ
ت
المم المتحدة لل�بية والعلم والثقافة (اليونسكو)
 .UNESCOوقد كانت المنظمة  -ومقرها باريس ُ -مكرسة
لحفظ السالم ،ع� تبنيها للتبادل الدول أ
للفكار .وكان
ب َ ِّ
ي
أ
النسا�ن
أول مدير عام لها هو عا آِلم الحياء والمفكر إ ي
ن
هوكسل.
يطا� ،وهاوي ِعلم الثار ،جوليان
ب
ال�ف ي
ي
أ
«مستقبل من النقاض» A Future in
ي� كتاب
َ
تأ� عالمة آ
ف
ت
ن
ا�
 ،Ruinsي
الثار يل� ميسكل بطرح اثنوجر ي ّ
ت
مؤسس لليونسكو .ت�اوح المهام الواسعة للمنظمة
ي
ما ي ن
ب� ش
الن� ،وتشجيع النساء ف ي� العلوم ،لكن ميسكل
تركز  -بشكل حرصي  -ف� كتابها عىل دور المنظمة �ف
ي
ي
وتحديدا من خالل اتفاقية
حماية تراث العالم وآثاره،
ً
ت
ال�اث العالمي الصادرة ف ي� عام .1972
كب�ة .فقد
والشك أن هذا الدور كان
سياسيا بدرجة ي
ًّ
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كانت مهمة اليونسكو "إنهاء
نز
ال�اع العالمي ،والمساعدة
ف ي� إعادة بناء العالَم ماديًّا
تش� ميسكل،
ومعنويًّا" ،كما ي
لكنها ترى أن جهود المنظمة
تنحرص بشكل ت ز
م�ايد ف ي�
نز
انتشار وإطالة ال�اعات
والتوترات المحلية.
مستقبل من
َ
سبيل
فلننظر ،عىل
األنقاض :اليونسكو،
ت
اث
ال�
مواقع
المثال ،إىل
والتراث العالمي،
العالمي ف ي�
أنجكور وحلم السالم
بكمبوديا ،وبود جايا ف� لين ميسكل
ي
مطبعة جامعة
الهند ،وكاندي ف ي� رسيالنكا،
أكسفورد ()2018
وتَ ْد ُمر ف ي� سوريا ،وتمبكتو
ف
ت
مال .كان إدراج أنجكور ضمن قائمة مواقع ال�اث
ي� ي
ف
ن
منفي� من
العالمي ي� عام 1992
مدعوما من أشخاص ي
ً
البادة الجماعية ت
ين
ال� قام بها نظام
المتعاطف� مع إ
ي
ف
ن
القليمية.
آمل� ي� مساندة المطالبات إ
الخم� الحمر ،ي
ي
وبينما تحتشد الدول حول لجنة اليونسكو؛ ل َن ْيل فرصة

أك� من أمجاد
إ
الدراج ،يتضح أن المسألة تتعلق بما هو ب
ض
الما� فحسب .كما أنها وسيلة لضمان مزايا مستقبلية،
ي
ث
تجليا هو تعزيز السياحة.
أك�ها ًّ
ت
ال� يتسـم بها هدف المنظمة
إن الطبيعة الصعبة ي
موهوما
هوكسل�
يكن
ولم
البداية.
كانـت واضحة منذ
ً
ي
بغ� ذلك ،إذ أشـار إىل "اسـتحالة أن تتمكن اليونسكو -
ي
السـياس من
كسـاحر ماهـر  -مـن إخراج أرنب السلام
ي
ف
هوكسل
و� عام  ،1948غادر
قبعة الثقافة والعلوم" .ي
ي
أ
مريك ،ربما بسـبب نزعته
منصبـه بطلب مـن الوفـد ال ي
جيل�ت
الكالسيك
م
النسانية .وقد تنبأ العا ِل
اليسارية إ
ي ب
"مزيجا
تحوي
أن
لهـا
ر
قد
م
اليونسـكو
أن
ًا
ق
مـوراي الح
ُ َّ
ً
غريبـا مـن النجـاح والفشـل" ،حيـث كانت لديـه وجهة
ً
نظـر فريـدة .خـدم مـوراي مـن عـام  1922إىل عـام
 1939ف ي� الكيان السـابق للمنظمة وهو "اللجنة الدولية
أ
ت
الـ� كانت
للتعـاون الفكـري" ،التابعـة لعصبـة المم ،ي
ن
غارقـة ف� نز
المع� ،مثل ماري
ال�اعـات ،وضمت علمـاء ي
ي
ت
ز
وألرت أينشـتاين ،وهندريـك لورنـ� .وكمـا
كـوري ،ب
خلصـت ميسـكل ف ي� كتابهـا ،بعـد مـرور سـبعة عقـود،
مـا زالت نبـوءة موراي تثبـت صحتها.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تـعـليــقات كتب وفنون

ومع ذلك ..فإن نجاحات اليونسكو كانت مبهرة.
فقد قامت بإنقاذ فينيسا ف ي� عام  ،1966عندما هددت
ت
ال� تضم الكنوز
فيضانات مدمرة تلك المساحات ي
اليطالية ،وال�ت
الثقافية الخاصة بتلك المدينة إ
ي
أمريك  .وتحت رعاية
قُدرت بستة مليارات دوالر
ي
المنظمةَ ،م َّولت اليابان ،ووجهت عمليات ترميم
معبد بوروبودور البوذي بإندونيسيا .وعىل أ
الرجح،
الك� هو حملتها أ
أ
الوسع صيتا �ف
ما زال نجاحها ب
ف ً ي
ت
عاما .وبانطالقها ي� عام
ال� استمرت ً 20
النوبة ،ي
 ،1959كانت الحملة تهدف إىل إنقاذ مواقع مرصية
ف
ت
ال� َس َّببها
وسودانية قديمة من الغرق ي� الفيضانات ي
ن
عامي
تشييد السد
العال بأسوان عىل نهر النيل ما يب� َ
ي
ً
غنيا بالمعلومات
فصل
ميسكل
ست
كر
.1970–1960
ًّ
ّ
حول هذا العمل الفذ ،إذ تم تفكيك وإعادة نقل
معبدا ،ومقابر ،وكنائس مسيحية قديمة،
حوال 23
ً
ي
صغ�ة .وكان أشهر ما ُفكِّك ونُ ِقل هو
صالة
وأماكن
ي
معبد الملك رمسيس أ
ال بك� ف ي� قرية أبو سمبل ،بتكلفة
قدرها  70مليون دوالر.
ت
خط�ة،
داخلية
مشكالت
ظهرت
وح� ف ي� ذلك العمل
ي
ال�يطانية المشاركة ،بسبب أزمة
فقد رفضت الحكومة ب
قناة السويس ف ي� عام  ،1956بعد نزاعها مع مرص حول
ف
ت
ال� تحمل اسم مدينتها .ومع ذلك..
التحكم ي� القناة ي
ن
يطاني� وعلماء
ال� ي
ق ََّد َم العديد من علماء المرصيات ب
الثار ،مثل مورتيمر ويلر ،الدعم أ
آ
للمر .أما اليونسكو،
ت
أن
ال� كانت مشغولة بإنقاذ مواقع معروفة ،من المؤكد ّ
ي
ت
الفيضانات ستغرقها ،لم تفعل سوى القليل لل�ويج
أ
مولت  40بعثة أخرى هذا
لبحاث أثرية جديدة .وقد ّ
العمل بشكل مستقل ،وكانت النتيجة تنسيقًا سي ًئا.
ف
و� الوقت نفسه ،نُقل النوبيون الذين كانوا يعيشون
ف ي
بعيدا عن بيوت أسالفهم ،وعن
ي� مناطق الفيضان ً

طرقهم التقليدية للعيش.
ف
و� السنوات التالية ،تم إضعاف عمل اليونسكو
ي
ت
ال� ث يا� بشكل متكرر ،بع� ضغوط سياسية من الدول
أ
ت
ز
المعا ِلم التذكارية،
العضاء ،وال� يك� عىل أ ترميم َ
ً
الثرية ،وكذلك نقص مشاركة
بدل من االكتشافات
السكان أ
ن
هام�
مدينة
ذلك..
عىل
ومثال
.
صلي�
ال
ي
بي
ف ي� الهند ،وهي بقايا فيجاياناجارا عاصمة ِآخر
ت
وال� تم إدراجها
االم�اطوريات الك بُ�ى ف ي�
ب
الهند ،ي
ف
ف
ت
و� عام
ضمن مواقع ال�اث العالمي ي� عام  .1986ي
 ،2011قامت الحكومة الهندية  -مدعومة باالستطالع
أ
الب ن َ� الحديثة من الموقع،
الثري للهند  -بإزالة ِ
طارد ًة السكان ،ومانعة اليونسكو من إدارته.
عارض هدف
ووجهت ميسكل ً
نقدا الذ ًعا حول تَ ُ
لتحا� الحرب مع ش
ش
م�وعات إحياء المواقع
اليونسكو
ي
بأعمال عنف .ف
ت
و� عام  ،1978أُدرجت
تبطت
ال� ار
ي
ي
ت
جزيرة جوري السنغالية ضمن مواقع ال�اث العالمي،
النسان ف ي� التجارة الدولية
كعالمة عىل استغالل إ
ف
و� عام  ،1979تم إدراج معسكر االعتقال
للرقيق .ي
ف
ف
ت
ز
و�  ،1996تمت
النازي السابق � أوشفي� يب�
كينو .ي
إضافة النصب يالتذكاري للسالم ف
ه�وشيما (وهو
�
ي ي
البناء الوحيد المتبقي بعد إلقاء القنبلة الذرية ف ي� عام
و� عام  ،2016انضمت مدينة نآ� أ
ف
الرمنية
ي
 .)1945ي
ف
ت
المهجورة من العصور الوسطى ي� تركيا إىل مواقع ال�اث
أ
ت
ال� امتدت من عام 1915
العالمي ،رغم مذابح الرمن ،ي
آ
ت
وال� أنكرت تركيا حدوثها .والن ،تسعى
إىل عام  ،1922ي
تايالند لضم اليونسكو لخط السكة الحديد الواصل يب�ن
وتروج له الدولة
بورما ،وسيام (المعروف بخط الموت)ِّ ،
سياحيا للحرب العالمية الثانية ،رغم أن
موقعا
بوصفه ً
ًّ
اليابان هي َمن قامت بإنشائه ،مستعينة ف ي� ذلك بأعمال
السخرة ،وسجناء الحرب.

ت
الدول
االع�اف
وتش� ميسكل إىل أن هذا
ي
ي
يُقدس نسخة واحدة فقط من التاريخ .وهذا يجعل
اليونسكو  -كما تقول ميسكل ف ي� الكتاب  -متواطئة ف ي�
إعادة طرح سياقات "حلقات االحتالل يغ� ش
ال�عي،
أ
والعمال الوحشية ،وجرائم الحرب ،ت
وح� عمليات
ف
ن
ح� يستعيد الضحايا مشاعر الصدمة
إ
البادة ،ي� ي
السل� من عمليات ت
ثانيةً
الجانب
هو
وهذا
.
ال�ويج
بي
ت
لل�اث" .وإضافة إىل ذلك ..ف ي� الوقت الذي انتعشت
ت
فيه السياحة ،وزادت قيمة عالمة ال�اث العالمي
بالنسبة إىل الدول أ
المدرجة،
العضاء والمواقع
َ
تتقلص ي ز
الجمالية ،البالغة 250
م�انية اليونسكو إ
ف
ت
ز
و� الغالب ،سوف تنهار
مليون دوالر ،بشكل م�ايد .ي
ث
أك� ،إذا ما سحبت الواليات المتحدة عضويتها للمرة
ف
الحال ( .)2018وكل ذلك
الثانية ي� نهاية العام
ي
يقوض قدرات الوكالة ف ي� حفظ وإدارة المواقع،
ّ
مهمتها التعليمية والعلمية.
وكذلك ّ
وبشكل ت ز
م�ايد ..تتكون القوى العاملة لدى اليونسكو
ف
ين
حوال  600متدرب
من
متطوع� .ي
و� عام  ،2017قام ي
أجرا بالتجمهر حول
يتقاضون
ال
ممن
العالم
حول
ً
مقرها الرئيس ،وسط مستشارين ،وطاقم عمل ُمخفّض،
ين
بوظيفت� ،أو ثالث .إنه انحدار
يُعهد للفرد منه القيام
يبعث عىل الحزن ،بسبب تطلعات لحظة ما بعد الحرب
ف
الن�ة العدوانية المتصاعدة
تلك ي� عام  .1945ومع ب
أيضا حدة القلق.
للدبلوماسية العالمية ،تزداد ً
أندرو روبنسون مؤلف لسبعة كتب ف� علم آ
الثار ،منها
ي
كتابا «فك الشفرة المرصية» Cracking the Egyptian
الس ْند البائدة» The Indus: Lost
 ،Codeو«حضارات ِّ
.Civilizations
لك� ن
ال ت
و�andrew@andrew-robinson.org :
ال�يد إ
ب
ي
UNESCO

الم ْد َرج ضمن مواقع التراث العالمي منذ عام .1992
رهبان بوذيون في معبد أنجكور وات في كمبودياُ ،
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب وفنون تـعـليــقات
MIKE PFLANZ/UNHCR

عالِ مة األحياء الجزيئية رنا َدجاني خالل ورشة عمل ُأقيمت في عام  2015عن تعليم الالجئين.

مجتمع

االنتصارات الحقيقية للنساء
في مجال العلوم
مالك عابد الثقفي تُ ِشيد بمذكرات عا ِلمة أحياء أردنية رائدة في مجال حقوق المرأة.
إنجاز ُم ِبهر ف ي� أبحاث الخاليا
حدث
ٌ
هل يمكن أن يُ ِ
الجذعية ثورة ف ي� الحركة النسوية؟ وهل يمكن أن تُط َِّبق
عا ِلمةٌ ما المنهج العلمي عىل حياتها الخاصة؛ لتجد
ً
حلول لمشكالت اجتماعية؟ ف ي� كتاب بعنوان «خمسة
أوشحة»  ،Five Scarvesتكشف لنا عالمة أ
الحياء
َ
ِ
ِ
أ
ن
جا�  -بشغف وقوة ُح ّجة -
الجزيئية الردنية رنا َد ي
المكانيات .وتتحدث عن قدرة
كيف استكشفت هذه إ
ش
الب� عىل التغلب عىل التحديات ،ال سيما فيما يتعلق
باالرتقاء بمعاملة النساء أ
والطفال.
ف
و�
جزء من الكتاب عبارة
عن دعوة إىل العمل ،ي
جزء آخر مذكرات بحثية ،ف
س�ة ذاتية.
ثالث
جزء
و�
ي
ي
أ
ت
ال�
والوشحة نالخمسة هي "القبعات" المختلفة ي
وأما ،ومعلمة ،ورائدة
جا� ،بوصفها عا ِلمةًّ ،
ترتديها َد ي
كتبت
ولطالما
ائدة.
ر
نسوية
وناشطة
اجتماعية،
أعمال
َ
وتحدثت َد ن
جا� عن المعوقات ت
ال� تواجه النساء ف ي�
أ ي
ي
أ
الكاديمية ،وكيف أن هذه المعوقات تتباين
الوساط
باختالف التخصص والثقافة .وحسبما جاء عىل
ال�ق أ
لسانها ،فإن النساء ف ي� أنحاء منطقة ش
الوسط
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يُ َشكِّلن أقل من %40
ين
الباحث� ف ي� مجاالت
من
العلوم ،والتكنولوجيا،
والهندسة ،والطب ،بينما
تبلغ نسبتهن ف ي� الواليات
المتحدة  %24فقط ،ال
غ� .وإضافة إىل ذلك..
ي
ن
جا�  -انطالقًا من
ترص َد ي
ّ
تأييدها للدور المحوري
للمرأة ف� أ
الرسة  -عىل
خمسة أوشحة:
ي
التفك�؛ بحيث تحقيق المستحيل
تغي� طرق
ي
ي
ال تضطر النساء  -حسبما — إذا كان بوسعنا
تغيير مصير الخلية،
ن
جا� ف ي� جوالتها ف ي�
تؤكد َد ي
يتعذر علينا إعادة
ّ
فلِ َم
جميع أنحاء العالم  -إىل تعريف النجاح؟
االختيار ما ي ن
ب� العمل رنا َدجاني
أ
ت
والرسة .ونظرا إىل ممارس� دار نشر نوفا ()2018
ً
ي
ف
العمل ي� الواليات المتحدة
أ
المريكية ،والمملكة العربية السعودية ،تَلقَى هذه

أ
بداخل.
الفكار صدى ن ف ي
جـا� ي� كتابهـا  -واصفـةً طفولتهـا
تقـول َد
ومراهقتهـا ف� يالسـبعينات ف� أ
الردن ،والواليـات
ي
ي
المتحـدة  -إنهـا تعلمـت على أيـدي نسـاء قويّـات
تَ َح ُّمـل مسـؤولية رفاهية المجتمع .فقـد َعل ََّمتها ُّأمها
ف
جـازى بنوايـاه ،وأن كل جهـد
السلام يُ َ
أن المـرء ي� إ
ت
ولما كان
يبذلـه ذو قيمـة ،حى ْ
وإن بـدا يغ� مهـمّ .
والداها من أصول سـورية وفلسـطينية ،فقد أمست
متحدثـة شـغفة صادعـة بحقـوق المـرأة أ
والرسة ،ال
سـيما ف� المجتمعـات أ
الكرث
تأثـرا برصاعـات قـوى
ي
ً
ن
جـا�  -على سـبيل
ال حيلـة لهـا فيهـا.
ّ
وشـددت َد ي
تعـرض
المثـال  -على أهميـة
التعليـم؛ يك يتوقـف ُّ
ف�  -خاصـةً أ
سـتضع ي ن
الطفـال  -لسـوء المعاملة،
الم
َ
ُ
أو االسـتغالل .وق َّد َمـت قراءاتهـا الواسـعة لمحـات
عـن أسـفار إىل بقـاع نائيـة ،وفـرص أخـرى.
ن
جا� ف ي� أوائل التسعينات ،ش
و�عت ف ي�
ّ
تزوجت َد ي
ف
تكوين أرسة وهي ال تزال ي� مرحلة التعليم ،فمنحتها
المومة إرصارا عىل أن ترتدي العديد من أ
أ
الوشحة
ً
ن
ت
ت
ز
تجرب� الحمل
إن
جا� ّ
بكل فخر واع�از .وتقول َد ي
َي
النسان .وقد
والنجاب كشفتا لها عن عمق بيولوجيا إ
إ
الصغ�ة إىل مدينة آيوا ف ي� عام
تها
رس
أ
مع
انتقلت
ي
2000؛ يك تدرس لنيل درجة الدكتوراة من جامعة
آيوا .وقد َّ
تخل زوجها عن عمله من أجل هذا
ستب� َد ن
ش
جا� برؤية المزيد من الرجال
االنتقال .وتَ ِ
ي
يدعمون زوجاتهم عىل هذا النحو .فإبعاد الفرضيات
والدوار العنرصية عن الحياة أ
أ
الرسية جزء من إعادة
ن
جا� للنجاح.
تعريف َد
وتنتقـد َد ي ن
جـا� بعـض أشـكال الدعـم المزعـوم
ي
للمـرأة ف ي� الواليـات المتحـدة .فثمـة مجموعـة
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مـن ش�كات التكنولوجيـا العمالقـة تعـرض على
الموظفـات لديهـا تجميـد بويضاتهـن؛ لتأجيـل
لكـن هـذه التقنيـة ليسـت مضمونـة؛ إذ
إنجابهـنّ ،
الخصـاب ش
البري
كشـفت دراسـة أجرتهـا هيئـة إ
وعلم أ
الجنة ف ي� المملكة المتحدة ف ي� عام  2016عن
أ
أن  %19فقـط من دورات زراعة الجنة باسـتخدام
ن
جـا� أن
جمـدة تبـوء
بويضـات ُ أم َّ
بالنجـاح .وتـرى َد ي
أ
مومـة ورعايـة أ
الطفـال مدفوعـة الجـر
إجـازات ال
وتوفرا .والواليـات المتحدة
ا،
ونفع
ًـا،
ف
أكرث إنصا
ً
يً
أ
ت
الـ� ال
ال تمريكيـة هـي الدولـة الصناعيـة الوحيـدة أ ي
رسـميا بإجـازة الوضـع مدفوعـة الجـر.
تعرف
ًّ
جـا� وأرستها إىل أ
ف� عـام  ،2005عـادت َد ن
الردن.
ي
ف ي
و� الجامعـة الهاشـمية ف ي� َع َّمان ،أجـرت أبحاثًا عىل
ي
الجوانـب الوراثيـة للجماعـات العرقيـة ش�كسـية
الصـل ف� أ
وشيشـانية أ
الردن ،وبـدأت تتعـاون مـع
ي
علمـاء على مسـتوى العالـم؛ لدراسـة السلاالت
ف
ش
و� عـام
الب�يـة القديمـة ،ن على سـبيل المثـال .ي
النجازات المبهرة
د
ّلت
ك
شـ
،2008
جا�  -بإلهام من إ
َ ي
ت
ال� يشـهدها مجال الخاليا الجذعية  -لجنةً تختص
ي
أ
أ
ف
بالجوانـب السياسـية والخالقيـة للبحـاث ي� هـذا
المضمـار .وأ ّدت هـذه اللجنـة إىل وضـع قانـون
أبحـاث الخاليـا الجذعيـة والعلاج بهـا ف� أ
الردن،
ي
لكنـه نظمه �ف
الـذي شـجع العمل ف ي� هـذا المجال،
ي
ف
الوقـت عينـه ،وأزال عنـه السـمة التجارية ي� سـابقة
هـي أ
الوىل مـن نوعهـا ف ي� المنطقـة.
ف
ن
جا� ي� دراسات
ومنذ عام  ،2015شاركت َد ي
ين
المشارك� فيها عىل أن يكونوا جز ًءا من
ساعدت
ب� هذه الدراسات ال�ت
نجاحهم الخاص .ومن ي ن
ي
جا� ف� أ
ن
الردن :دراسة استهلتها عا ِلمة
قادتها َد ي ي
أ
ت
ال ثن�وبولوجيا الطبية كاثرين بان�-بريك؛ بغية قياس
بالحد من الصدمات لدى
ال�امج المعنية
ّ
أثر أحد ب
ين
ين
السوري� .وتَ َم ّثل أحد إسهامات
الالجئ�
صغار
جا� ف� هذه الدراسة ف
ن
تفس� العالقة ي ن
الجهاد،
�
ب� إ
ي
ي
َد ي ي
أ
ف
ز
الكورت�ول ي� الشعر .والهم
ومستويات هرمون
ي
أيضا عىل
من ذلك ..أنها وفريق عملها حرصوا ً
المشاركة الفعالة للشباب ،من خالل السماح لهم
بجمع بياناتهم الخاصة ،ومساعدتهم عىل البحث
ْ
عن أساليب جديدة.
ف
ن
جا� مع التحديات االجتماعية،
و� سياق أ ُ
تعامل َد ي
ي
مثـل الفقـر ،والمية ،بوصفها تجربـة علمية ،أطلقت
ف أ
ت
ش
مف�ضـةً
مروع «نحـن
نحـب القـراءة» ي� الردنِ ،
أن إثـارة حمـاس أ
الطفـال لقـراءة الكتـب مـن شـأنه
ف
و�
إحـداث ي ّ
تغر اجتماعـي يتجـاوز مجتمعاتهـم .ي
ال�نامج  250ألف كتاب ،وأقام
ع
وز
ـا،
عام
خلال 12
َّ
ب
 1500مكتبـة ً ف� أ
الحيـاء .ف
و� طيـات هـذه المذكرات
ي
ي
ن
مـا هـو ث
جا�
أك� مـن ذلك ي
بكثر ،بـد ًءا فمن جهـود َد ي
ف ي� إنشـاء شـبكات إرشـاد للعا ِلمـات ي� منطقـة ش
ال�ق
أ
الجـريء والمبتكـر �ف
ً
وصـول إىل نهجهـا
الوسـط،
ي
مجـال التدريس.
هذا ..وتتساءل َد ن
جا� قائلة" :إذا كان بوسع الجزيئات
ي
أن تتواصل بفعاليةِ ،فل َم ال يمكننا نحن ذلك؟"
مالك عابد الثقفي عا ِلمة ،وطبيبة ،ورئيسة أبحاث
الجينوم ف ي� مدينة الملك فهد الطبية ،وأستاذة
الجزي� أ
ئ
والمراض
أبحاث مساعدة ف ي� علم الوراثة
ي
العصبية ف ي� مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ف ي� الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ال�يد إ ت ن
و�malthagafi@kacst.edu.sa :
ب
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات كتب
لبن الفردوس

لوسي إنجليس ،دار نشر ماكميالن ()2018

أشعل أ
لقد َ
الفيون أتون حروب شعواء ،وأدمنه الماليين ،وأحدث ثورة في عالم الطب.
أ
المتقن،
وحسب ما أتكشفه لنا مؤرخة الثقافات لوسي إنجليس في سردها الزمني للحداث ُ
اس ُتخدم الفيون ( ُعصارة نبات الخشخاش  - )Papaver somniferumوأُسيء استغالله -
آ
شق طريقه من بالد
ومخدر؛ للترويح عن النفس ،وذلك منذ أن َّ
مهدئ ِّ
لالف السنين كعقار ِّ
الرافدين القديمة إلى آسيا ،ومنها إلى بريطانيا في العصر الفكتوري .وقد أحدث ظهور
المورفين والهيروين في القرن التاسع عشر طفرات في المستحضرات الدوائية ،و َف َتح الباب
أمام التجارة غير الشرعية ،والنزاعات ،وأزمة تعاطي أشباه أ
الفيون في الواليات المتحدة.
أنفسنا فحسب".
وعلى حد قول إنجليس" :علينا أال ننسى قط أن هذه معركة نتقاتل فيها مع َ
مواساة من الفيزياء

تيم رادفورد ،دار نشر سيبتر ()2018

موجهة إلى الفيزياء" ،صاغها الكاتب العلمي
يدور هذا الكتاب – الذي يُعتبر "رسالة ُحب َّ
مبهر – حول بعثة (فوياچر)  ،Voyagerالتي انطلقت في عام 1977؛
بجمال
تيم رادفورد
ٍ
الخارجي ٍمن المجموعة الشمسية ،وتتجه آ
الن نحو حافة الغالف الشمسي،
لدراسة الجزء
وما وراء هذه الحافة .ورادفورد ،الذي أسهم مر ًارا وتكر ًارا في محتوى هذا القسم ،يجد
ضخما في عالَم تعصف به الحروب في أغلب
عزاءه في بعثة فوياچر ،كونها مجهو ًدا تآزريًّا
ً
الحيان .أ
أ
والسلوب السردي البارع لرادفورد ينسج اكتشافات معينة ،مثل بوزون هيجز،
اللهية» الملحمية ،التي
وحقل هابل العميق ،وموجات الجاذبية مع قصيدة «الكوميديا إ
كتبها دانتي أليجييري في القرن الرابع عشر ،وتنبأت بقوانين الحركة التي اكتشفها جاليليو
جاليلي بعدها بحوالي ثالثمئة عام.
الحشرة السفلية

ليسا مارجونيللي ،دار نشر فارار وشتراوس وجيرو ()2018

أ
يعرفها أصحاب البيوت ،ويمقتونها؛
النمل البيض ال يمثل فحسب تلك القوة التدميرية التي ِ
وليسوا مجرد "مهندسين للمساحات المهدومة"  -على حد التعبير البارع لكاتبة البيئة ليسا
مارجونيللي  -فهذا النوع من الحشرات يقدم عرضا حشريا مزدحما أ
بالحداث المتزامنة .وهذا
ً
ًّ
ً
الموجز الذي يضم عددا من أ
البحاث عن الحشرات االجتماعية العليا هو تَذْ ك ََرة دخولك لمشاهدة
ً
بالنزيمات المحللة للخشب ،التي بوسعها إحداث ثورة
تعج أحشاء تلك الحشرات إ
هذا العرضُّ .
فيما يتعلق بالوقود الحيوي .وتكشف البيئة الداخلية المعقدة للتالل التي تبنيها عن سلوكيات
تؤسس ألنظمة إيكولوجية عبر تنشيط التربة وتجديدها .في هذا الكتاب
جماعية مذهلة ،كما أنها ِّ
مجهري خفي ،يمتد من أستراليا ،حتى ناميبيا.
تأخذنا الكاتبة في رحلة مثيرة عبر عالَم
ٍّ
َ
العالم في َح َّبة رمل

ڤينس بايسر ،دار نشر ريفرهيد ()2018

شيد من الرمال؛ فالرمال تدخل في صناعة كل شيء ،بدايةً من شرائح السليكون،
َّ
إن عالمنا ُم َّ
حتى الخرسانة .وفي الوقت الحاضر ،يستهلك قطاع إالنشاءات على مستوى العالم كميات
قدر قيمتها بحوالي  130مليار دوالر أمريكي سنويًّا ،وهي كميات هائلة ،لدرجة
من الرمال ،تُ َّ
أن هذا المورد الطبيعي الموجود في كل مكان قد بدأ في النفاد .توضح الدراسة المذهلة
العلْم المرتبط بالرمال ،والدور المهول الذي تلعبه
 التي أجراها الصحفي ڤينس بايسر ِ -الرمال في قطاع الصناعات الثقيلة ،وقطاع التقنيات المتطورة .ولعل أبرز ما جاء في كتاب
بايسر هو عرضه لتفاصيل عملية التنقيب عن الرمال ،التي يترتب عليها محو ُج ُزر ُبر ّمتها،
وتدمير الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي البحري ،وكذلك تهديد سبل العيش .وبذلك،
يُ َع ّد هذا العمل عدسة ُمكبرة قوية يسلطها الكاتب على أزمة بيئية ال تحظَى بتغطية وافية.
أحجار الزاوية

مارك سمولي (محرر) ،دار نشر ليتل تولر ()2018

هذه المجموعة المثيرة ،المؤلفة من  22مقالة عن طبقة الغالف الصخري للكرة أ
الرضية ،تمزج ما
أ
أ
الصوان،
بين الجيولوجيا ،وتفاعالتنا الثقافية مع الحجار؛ بدايةً من الدوات المصنوعة من حجر َّ
ً
جمع المحرر مارك سمولي
مرورا بأحجار المغليث الضخمة،
ووصول إلى الكاتدرائيات القوطيةَّ .
ً
المساهمين البارزين؛ فها هي الروائية سارة موس تتأمل في صخرة بركانية صلبة واقعة
كوكبة من ُ
تحت سور هادريان في نورثمبريا بالمملكة المتحدة ،والكاتب البيئي چيسون مارك يمعن النظر في
الم َع َّرضة للخطر ،بسبب أعمال التنقيب عن النفط .أما
مرتفعات القطب الشمالي بارعة الجمال ،و ُ
الشاعرة فيونا هاميلتون ،فترى أن قوالب القرميد هي بمثابة زمن ،وطاقة كُبسا .يذ ِّكرنا سمولي بأن
تلمس طريقنا "نحو الال ملموس" .باربرا كايزر
الصخر هو مادة ومجاز في ٍآن واحد ،يساعدنا على ُّ
الطبعة العربية |
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أبـحــــــاث

علم األعصاب تأثير زيادة التعبير عن
جين  Tac2على أدمغة الحيوانات المعزولة
اجتماعيا ص46 .
ً

علم البيئة القوارض الدخيلة على
الجزر قد تؤذي الشعاب المرجانية
ُ
المجاورة ص47 .

علم الفلك

النسبية العامة تجتاز
اختبا ًرا آخر

تقوم نظرية أينشتاين للجاذبية ،نظرية النسبية العامة ،على مبدأ أن جميع أ
الجسام تتسارع على نحو
صارما لهذا المبدأ.
متطابق في مجال جاذبية خارجي .ويطرح ٌ
نظام نجمي ثالثي اختبا ًرا ً
كليفورد إم .ويل

من المعتقَد أن أ
الجسام جميعها الموجودة في مجال جاذبية
ِ
عرف بمبدأ
معين تسقط بالتسارع نفسه .وهذه الفكرة ،التي تُ َ
روج لهذه
أساسا ل َف ْهمنا لفيزياء الجاذبية .وقد ّ
التكافؤ ،تُ َعد ً
الفكرة مفكرون عدة ،بد ًءا من عا ِلم القرن السادس جون
فيلوبونوسً ،
وصول إلى جاليليو .وهذه الفكرة هي المبدأ الذي
قامت عليه نظرية النسبية العامة أللبرت أينشتاين ،وثبتت
صحتها في التجربة الشهيرة التي أسقط فيها ديفيد سكوت،
أ .ﻣﺪار ﺧﺎرﺟﻲ

أرتشيبالد وآخرون 1عن نتائج اختبار مميز لمبدأ التكافؤ ،كانت
فيه أ
الجسام الساقطة بقايا نجمين ،أحدهما نجم نيوتروني،
آ
والخر قزم أبيض.
الدوار  -الذي تنبعث منه حزمة من
عرف النجم النيوتروني ّ
يُ َ
إالشعاعات الكهرومغناطيسية  -باسم النجم النابض .ويبدو
نابضا ،ألنه ال يمكن رؤيته إال عندما تكون حزمة
هذا االنبعاث ً
الشعاعات موجهة نحو أ
الرض .والنبضات المنبعثة منتظمة
إ
للغاية ،لدرجة أن االختالفات في مدتها الزمنية المرصودة يمكن
الشد التجاذبي
فسر بسهولة على أنها ناجمة عن تأثير ّ
أن تُ َّ
ب .ﻣﺪار داﺧﻠﻲ

ﻗﺰم
أﺑﻴﺾ

ﻧﺠﻢ
ﻧﻴﻮﺗﺮوﻧﻲ

شكل  |1نظام نجمي ثالثي .في عام  ،2014أعلن الفلكيون عن نظام يحتوي على بقايا ثالثة نجوم ،أحدها نجم نيوتروني،
والخران قزمان أبيضان( .2أ) يوجد النجم النيوتروني في مدار قريب ،طول دورته  1.6يوم مع أحد القزمين أ
آ
البيضين( .ب) يحتل
آ
أ
أ
1
يوما حول القزم البيض الخر .وأعلنت أرتشيبالد وآخرون أنه ما ِمن دليل
مدارا ،طول دورته ً 327
هذا الزوج من الجرام نفسه ً
المر المتوقَّع ،إذا كان هناك اختالف بين تسارعي النجم النيوتروني ،والقزم أ
على وجود تشوه في المدار الداخلي ،وهو أ
البيض
الداخلي نحو القزم أ
البيض الخارجي .وتدعم هذه النتائج نظرية أينشتاين للجاذبية ،وهي "نظرية النسبية العامة".

أحد رواد فضاء رحالت برنامج "أبوللو" ،مطرقة وريشة على
القمر ،ورآهما يصطدمان بسطح القمر في الوقت نفسه.
على مدار عقود ،تَحقَّق الباحثون التجريبيون من صحة مبدأ
ومؤخرا ،أعلن
التكافؤ باستخدام أدوات شديدة الحساسية.
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

خدمت هذه
لجرم فلكي آخر على النجم النابض .وقد اس ُت ِ
ثنائيا يحتوي
االختالفات الكتشاف أكثر من ً 220
نجميا ًّ
نظاما ًّ
على نجم نيوتروني ،وعدد قليل من النجوم النابضة التي لها
كواكب مرتبطة بها (.)go.nature.com/2mslfj4

صحة عامة تقدير وفيات أ
الطفال
بسبب تلوث الهواء في جنوب الصحراء
أ
الفريقية ص48 .

في عام  ،2014أعلن الفلكيون عن اكتشاف نجم
استثنائيا ،ألن له رفيقين نجميين ( 2الشكل .)1
نابض،
ًّ
والنجم النيوتروني ،الذي يزن  1.4كتلة شمسية ،يحتل
قريبا ،طول دورته  1.6يوم مع قزم أبيض يزن
مدارا
 ً 0.2كتلة ًشمسية .وهذا الزوج من أ
الجرام يحتل بدوره
يوما مع قزم أبيض يزن  0.4كتلة
مدارا ،طول دورته ً 327
ً
تقريبا،
دائريان
والخارجي
الداخلي
شمسية .والمداران
ً
تقريبا.
ويوجدان في المستوى نفسه بالضبط أ ً
البيض الداخلي
وإذا كان النجم النيوتروني والقزم
يسقطان بتسارعات مختلفة نحو القزم أ
البيض الخارجي،
تشوه بسيط في المدار الداخلي.
ِفمن المفترض أن يوجد ّ
وقد أعلنت أرتشيبالد وزمالؤها عن تحليل لبيانات ُج ِمعت
ظهر عدم وجود أي دليل على
على مدار ست سنوات ،تُ ِ
التشوه .فتسارعات هذين الجرمين تختلف بما ال يزيد
هذا
ّ
على  2.6جزء من المليون ،ما يتوافق مع مبدأ التكافؤ.
ولالختبارات التي أُجريت على هذا المبدأ تاريخ طويل.
الم َج ِري
كرس الفيزيائي َ
ففي آواخر القرن التاسع عشرّ ،
روالند فون إيوتفوس سنوات للتحقق من أن تسارعات
مواد معملية عديدة في مجال جاذبية أ
الرض تختلف

بأقل من بضعة أجزاء من المليار .3أما خليفته في العصر
الحديث ،المتمثل في مجموعة (إيوت-واش) ،4الكائنة
في سياتل بواشنطن ،فقد زحزحت هذا الفارق إلى أجزاء
من  .1310وفي عام  ،2017غيرت البيانات المستقاة من
بعثة الفضاء الفرنسية (مايكروسكوب) 5أ
المر برمته ليصبح
الفارق بمعامل عشرة أخرى.
وبالنظر إلى أن الجسم القياسي في مختبرات الفيزياء
يحتوى على حشد من الجسيمات أ
الولية ،والمجاالت،
وأنواع الطاقة المرتبطة بها ،فإن التشابه الشديد بين
ردود فعل المواد المختلفة تجاه الجاذبية هو أمر
استثنائي للغاية .وفي خيال أينشتاين المتفرد ،كان ثمة
سبب وراء ذلك ،وهو أن الجاذبية ليست قوة تؤثر على
كل هذه الجسيمات على نحو فائق الدقة ،لكنها ببساطة
تأثير ناتج عن هندسة الزمان والمكان .وتتبع مكونات
المادة مسارات عامة في زمان-مكان ينحني بفعل أجسام
ضخمة ،مثل أ
الرض ،أو الشمس.
ولكن ،هل تتصرف طاقة الجاذبية على نحو مماثل
للمادة؟ إن أ
المستخدمة في التجارب
الجسام الصغيرة
َ
المعملية ال تحتوي على طاقة جاذبية كافية للإجابة عن هذا
السؤال ،على عكس الكواكب والنجوم .وعند ْأخذ الجاذبية
سمى "مبدأ التكافؤ
الذاتية في االعتبار ،يأتي دور مفهوم يُ َّ
القوي" .وهذا المبدأ يجعل نظرية النسبية العامة متفردة
المنافسة لها .ففي نظرية أينشتاين ،تسقط
عن النظريات
ِ
كل أ
الجسام – من المطارق ،والريش ،إلى كواكب ،والنجوم
أ
أيضا -
النيوترونية ،والقزام البيضاء ،بل والثقوب السوداء ً
بالتسارع نفسه ،لكن في أغلب النظريات البديلة للجاذبية،
الموترة ،6يُنت َهك مبدأ
مثل نظريات
المجاالت العددية ّ -
التكافؤ في حالة أ
الجسام ذات الجاذبية الذاتية.
عاما ،قاس الباحثون المدة الزمنية
على مدار نحو ً 50
الطبعة العربية |
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التي تستغرقها نبضات الليزر لتقطع الرحلة الكاملة من
أ
عرف بقياس
الرض إلى القمر ،وتعود منها ،وهي تقنية تُ َ
المسافات القمرية باستخدام الليزر .وتحليل هذه
البيانات 8،7أكد صحة مبدأ التكافؤ القوي ،عن طريق
تسارع الجرمين نحو الشمس ال يزيد
إثبات أن اختالف
على بضعة أجزاء من ُ .1310أ
10
ولن حوالي  5أجزاء من 10
من كتلة أ
الرض تُم ّثل طاقة جاذبية ،9فإن هذه النتيجة
ضمنيا أن تسارع طاقة الجاذبية والمادة يختلف بأقل
تعني
ًّ
من بضعة أجزاء من .410
علميا
لقد بلغت دراسة أرتشيبالد وزمالئها أفقًا
ًّ
جديدا في هذا الشأن؛ ألن طاقة الجاذبية داخل
ً
النجم النيوتروني يمكن أن تُم ّثل نسبة تصل إلى %20
من كتلته  .10وبالتالي ،فإن نتائج مؤلفي البحث تشير
تسارع طاقة الجاذبية والمادة يختلف بما ال يزيد
إلى أن ُ
على بضعة أجزاء من  ،510وهو ما يُ َعد تحس ًنا بمقدار
عشرة أضعاف عن النتيجة التي توصلت إليها تقنية قياس
المسافات القمرية باستخدام الليزر.
أ
قدموا بذلك
قد
البحث
والهم من ذلك ،هو أن مؤلفي
ّ
عرف باختبار المجال القوى للنسبية العامة .فعلى عكس
ما يُ َ
المجموعة الشمسية ،التي تنبأت لها نظرية أينشتاين بحيود
بسيط فقط عن نظرية نيوتن للجاذبية ،فإن حركة النجم
النيوتروني في مجال جاذبية تستدعي النسبية العامة كاملةً
بكل عظمتها المركبة .ولذا ،فإن نظرية أينشتاين تجتاز اختبار
المجال القوي هذا بنجاح.
أ
ولن النسبية العامة تتنبأ بانعدام التأثير ،فإن نتيجة هذا
االختبار تكون إما النجاح ،أو الفشل .وفيما يخص النظريات
فإن استدعاء تأثيرات جاذبية قوية يُعقِّد تفسير
البديلةّ ،
كبيرا .وتوضح أرتشيبالد وزمالؤها هذا التعقيد
ا
تعقيد
النتائج
ً ً
الموترة كمثال .ففي
العددية
المجاالت
نظريات
باستخدام
ّ
عتمد تفسير النتائج على التكوين الداخلي
هذه النظريات ،يَ ِ
عرف
ي
لما
المختارة
القيم
وعلى
النيوتروني،
المفترض للنجم
ُ َ
حسن
ت
نتائجهم
أن
البحث
مؤلفو
ويوضح
بثوابت االقتران.
ُ
ِّ
من القيود التي كانت موجودة في السابق على العوامل التي
تتحكم في هذه النظريات ،والتي ينشأ بعضها من قياسات
المجموعة الشمسية ،وبعضها آ
الخر من بيانات مستقاة من
أنظمة نجمية ثنائية تحتوي على نجم نابض .وعلى الرغم من
أن هذه النظريات لم تدحض كليةً  ،فإن آ
المال المعقودة على
ُ
إثبات صحتها صارت أصغر بكثير■ .
كليفورد إم .ويل يعمل ف� قسم ي ز
الف�ياء بجامعة
ي
فلوريدا ،ن ز
جي�فيل ،فلوريدا  ،32611الواليات المتحدة
أ
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علم األعصاب

األثر الجزيئي ُ
للع ْزلة االجتماعية
ات ُم ْن ِهكة في الثدييات االجتماعية ،مثل البشر .وتُب ِّين
يتسبب العزل االجتماعي ُ
المط ََّول في ظهور تأثير ٍ
ٌ
جميع أجزاء أدمغة الحيوانات المعزولة
في
عنه
التعبير
يزداد
Tac
2
الجين
أن
جريَ ْت على الفئران
دراسة أُ ِ
ِ
ات سلوكية هائلة.
ر
تغي
ث
د
ح
ي
ما
ا،
ي
اجتماع
ٍ
ُِْ
ًّ

ﻋﺰل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻴﻦ Tac2

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻬﺎد
اﻟﻈﻬﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
اﻟﻠﻮزة
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻋﺪواﻧﻴﺔ
زاﺋﺪة

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺨﻮف

فحصت زيليكوفسكي وزمالؤها 3كيف تأثرت
الشكل  | 1يساعد الجين  Tac2على ظهور التأثيرات المختلفة للعزل في الفئرانَ .
أدمغة وسلوكيات ذكور الفئران ،نتيجة عزلها لمدة أسبوعين .ووجدوا أن التعبير عن الجين  Tac2يزداد في كل مناطق الدماغ ،وأن
ارتفاع التعبير عنه في مناطق محددة – بما في ذلك اللوزة المركزية ،ومنطقة ما تحت المهاد الظهرية الوسطية – أ ّدى إلى تغَ ُّير ٍات
الم َس ِّببة للضغط.
نوعية في السلوك االجتماعي للحيوانات ،وفي استجابتها للمثيرات المختلفة ُ
نوجا ِزلخا ،وتالي كِ مشي

إن حتى أعتى المساجين يخشون الحبس االنفرادي.
يُقال ّ
حاليا حول العالم بأننا نواجه حالةً وبائية من
اك
ر
د
ال
ويتزايد
إ
ًّ
المطول ،والوحدة أن
االجتماعي
للعزل
ويمكن
الوحدة.
مشاعر
ّ
يؤديا إلى كثير من المشكالت الفسيولوجية والعصبية النفسية
الشديدة ،بما في ذلك االكتئاب ،وأمراض القلب ،وكذلك
ارتفاع معدالت الوفيات .1ففي الواليات المتحدة ،يعاني أكثر
من  %50من أ
الشخاص فوق سن الستين من الوحدة ،2كما
َع َّي َنت المملكةُ المتحدة وزير ًة في الحكومة ،للتعامل مع قضية
الوحدة .هذا ..ولكن آ
الليات البيولوجية التي تؤدي إلى ظهور
ّ
العزل االجتماعي ليست مفهومة على نحو جيد .وفي
تأثيرات َ
3
بحث نُشر بدورية ِ"سل"  ،Cellكَشفَت زيليكوفسكي وزمالؤها
ٍ
عن آلية تأشير تعمل في عدة مناطق من الدماغ في الفئران،
إلحداث بعض التأثيرات الضارة الناجمة عن الضغط الذي
يسببه العزل االجتماعي المستمر.
ف ََحص الباحثون تأثير ِات العزل االجتماعي ،الذي امتد إلى
أكثر
أسبوعين على أدمغة وسلوك ذكور الفئران (ما يعادل َ
سنة للإنسان في ظروف مماثلة .)4في البداية ،استخدم
من ٍ
الباحثون مجموعةً من االختبارات السلوكية ،ليقارنوا بين
الفئران التي تعرضت للعزل ،والفئران المحكمة التي ُوضعت
في مجموعات ،وكشفت هذه االختبارات عن تأثيرات واسعة
ان
النطاق .وبالمقارنة بالحيوانات المحكمة ،أظهرت الفئر ُ
مجموعة
المعزولة نزعة عدوانيةً أكبر ،وحساسيةً مفرطة تجاه
ٍ
متنوعة من المثيرات الضاغطة .فعلى سبيل المثال ..اتسم
بقدر أكبر من العدوانية
سلوك الفئران التي ُع ِزلت
ًّ
اجتماعيا ٍ
فأر غريب ُوضع في القفص .وفي اختبار آخرَ ،ع ّرض
تجاه ٍ
مفترسا
يحاكي
ما
فوقها،
تحوم
مظلمة
لدائرة
ان
ر
الفئ
الباحثون
ً

يقترب منها .واستجابةً لهذا الخطر؛ تَ َس َّم َرت الفئران المحكمة
بشكل عادي بعد زوال العامل
في مكانها ،لكنها بدأت تتحرك ٍ
المسبب للضغط ،بينما الفئران التي كانت قد ُعزلت ظلت
ِّ
متسمرة في مكانها مدة طويلة بعد زوال هذا الخطر الظاهر.
آ
ليات
وبعد ذلك ..فحصت زيليكوفسكي وزمالؤها ال ِ
الدماغية التي أدت إلى هذا السلوك .كانت مجموعة الباحثين
نفسها قد حددت في دراسة سابقة أَ ْجرتها على ذباب الفاكهة
جين أساسي لتنظيم النزعة العدوانية
أن الجين  Tacهو ٌ
التي يحفزها العزل االجتماعي .5ول ََدى القوارض نسختان من
الجين  ،Tacيتم التعبير عنهما في أماكن مختلفة من الدماغ،
ذات الصلة بالسلوك االجتماعي ،والقلق
منها تلك المناطق َ
النفسي ،والعواطف .وباستخدام عدة طرق مستقلة ،رصدت
مؤخرا زياد ًة ضخمة في التعبير عن
زيليكوفسكي وزمالؤها
ً
الجين  Tac2في جميع مناطق الدماغ ،عقب العزل االجتماعي.
يسمى «نيوروكينين بي»
نتاج
بروتين َّ
ٍ
يُ َشفِّر الجين  Tac2إل ِ
تحديدا
تبط
ر
ي
وهو
ا)،
(اختصار
 ،neurokinin Bأو NkB
ً
ً
بالمستقبل  .Nk3Rوأجرى الباحثون سلسلةً من التجارب؛
ِ
لتغيير تأشير البروتين  NkBفي المخ .في البداية ،ث ََّبطُوا -
بشكل ُمنظ ٍَّم  -تأشير البروتين  NkBفي ذكور الفئران المعزولة،
يسمى «أوسانيتانت»  ،osanetantالذي
وذلك باستخدام عقار َّ
المستقبل  .Nk3Rوأدى إعطاء الفئر ِان هذا العقار،
يُ َث ِّبط نشا َط
ِ
سواء خالل فترة العزل االجتماعي ،أَم قبل عشرين دقيقة من
بدء االختبار السلوكي ،إلى التقليل من آثار العزل االجتماعي
على السلوك بشكل كبير .وبعد ذلك ..قام الباحثون بزيادة
التعبير عن الجين  Tac2في حيوانات موضوعة في مجموعات،
بالتزامن مع تنشيط الخاليا العصبيةَ
المعبرة عن الجين لديها،
باستخدام فيروسات صممت خصيصا ِّوحقنت في أ
الوردة،
ً َُِ
ٍ ُ ِّ َ
أيضا على عبور الحاجز الدموي الدماغي،
بينما كانت قادر ًة ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

والوصول إلى الدماغ .ووجد الباحثون أن هذا التالعب في
الجينات أدى بالفئران التي عاشت في مجموعات إلى أن تتصرف
بطريقة مشابهة للفئران التي كانوا قد عزلوها.
ٍ
تغييرا في
وزمالؤها
وفي النهاية ،أحدثت زيليكوفسكي
ً
التعبير عن الجين  Tac2في الفئران ،وكذلك تأشير البروتين
 ،NkBإما بحقن عقار «أوسانيتانت» في مواضع محددة من
الدماغ أو حقن الفيروسات؛ لخفض التعبير عن الجين ،Tac2
أو لتثبيط نشاط الخاليا العصبية ،التي يتم التعبير فيها عن
التجارب مؤل ِِّفي البحث من الربط
ذلك الجين .وقد َمكَّ َنت هذه
ُ
محددة ،وتنظيم نشاط الجين  Tac2في مناطق
بين
سلوكيات َّ
ٍ
معينة من الدماغ .فقد تم التحكم في التأثير االجتماعي
الرئيس للعزل – وهو ازديا ُد العدوانية تجاه أي دخيل – من
قبل الجين  Tac2في منطقة ما تحت المهاد الظهرية الوسطية،
للضغط الحاد والمتواصل من ِق َبل
االستجابات
بينما تم تنظيم
ِ
ِ
الجين بشكل أَ ّو ِلي في اللوزة المركزية (الشكل .)1
الباب أمام الكثير من
ومن
شأن هذا البحث أن يفتح َ
البحوث أ
الخرى في المستقبل .فبدايةً – وهو أهم ما في
أ
المر  -سيكون من المثير معرفة ما إذا كان الجين - Tac3
دورا في
وهو الجين البشري ُ
المناظر للجين  - Tac2يؤدي ً
ظهور تأثيرات الوحدة والعزل االجتماعي في البشر ،أم
ال .وحسب علْمنا ..لم يتم حتى آ
الن الربط مباشرة بين
ِ
الجين  ،Tac3وأي نوع من النشاط أو السلوك االجتماعي في
البشر ،غير أنه يتم التعبير عنه في الدماغ البشري ،كما أظهر
مستويات غير طبيعية من التعبير في أ
الطفال المصابين
باضطراب طيف التوحد ،6الذي يؤثر بشكل كبير على التفاعل
االجتماعي .ويمكن تطبيق أساليب التال ُعب المنظَّمة في
فورا ،إذ إن عقار
بحث زيليكوفسكي وزمالئها أ على البشر ً
الخرى للبروتين  NkBقد اخ ُت ِب َرت
«أوسانيتانت» والمثبطات
تجارب إكلينيكية .ويمكن لهذه العقاقير أن تعا ِلج
بالفعل في
َ

ابات المعادية للمجتمع ،التي يُ ْح ِدثها العزل ،وكذلك
االضطر ِ
اضطرابات المزاج والقلق.
معظم تجاربهم قد رك َزت على ذكور الفئران،
ورغم أن
َ
معدل التعبير عن
في
ا
د
ازديا
وزمالؤها
زيليكوفسكي
رصدت
َّ
ً
الجين  ،Tac2استجابةً للعزل االجتماعي في كل من الذكور
والناثّ .إن االختالفات بين الجنسين من حيث االستجابة
إ
َّقةٌ
نحو جيد ،وهي  -في العادة -
على
ث
مو
والعزل
للضغوط
ٍ
ثابتةٌ عبر تاريخ النوع .7ومن ثم ،سيكون من المثير اختبار ما
إذا كانت أدوار الجين  Tac2في ظهور تأثيرات العزل االجتماعي
في إالناث تشبه أدواره في الذكور ،أم تختلف عنها.
وقد تتباين الحاجة إلى التفاعالت االجتماعية ،وشكل
االستجابة للعزل االجتماعي بدرجة كبيرة بين أ
النواع
أ
عتبر
المختلفة ،وبين الفراد داخل النوع الواحد .وعاد ًة ما يُ َ
مخلوقات اجتماعية بدرجة
البشر  -على سبيل المثال -
ٍ
كبيرة ،وكذلك الفئران .8وقد يعانون من تبعات ُم ْن ِهكة ،إذا
لم تُل َّب احتياجاتُهم االجتماعية ،9،1غير أن هناك أنوا ًعا
(وبعض أ
الفراد داخل النوع الواحد) تكون أكثر ً
ميل إلى
10
العيش االنفرادي ،أو حتى تتجنب التفاعالت االجتماعية .
أ
أ
آليات عصبيةٌ
ويمكن أن تكون لدى ِم ْثل هذه النواع أو الفراد ٌ
لكن تحديد ما
متكيفة للتوافق مع غياب التفاعل االجتماعيّ ،
مختلف ،أم ال،
بشكل
إذا كانت
ُ
ٍ
الجينات من عائلة  Tacتعمل ٍ
الفراد أو أ
في أ
النواع ذات النزعة االنعزالية ،مقارنة بكيفية
أ
أ
أ
عملها في الفراد أو النواع الكثر اجتماعيةً  ،لم يُكشف بعد.
أي مدى نستطيع
وأخيرا ،يتحتم على المرء أن يتساءل :إلى ّ
ً
االعتماد على نموذج من الفئران للعزل االجتماعي ،كوسيلة
يمكن بها فعليا بحث آ
الليات المؤدية إلى َمشاعر الوحدة في
ًّ َ ْ ُ
البشر؟ في النهاية ،الشعور بالوحدة والعزلة العقلية أمر
شخصي وتقديري ،فقد يشعر الشخص بأنه وحيد ،بينما هو
المعرضة
محاط بأناس آخرينّ .إن السمات التي تبديها الفئران َّ

علم البيئة

الجرذان تعيث فسا ًدا في
الشعاب المرجانية
مؤخرا أن هذه الجرذان
للج ُزر .وقد اتضح
يمكن الستقدام الجرذان غير المحلية أن يدمر النظم البيئية ُ
ً
بالطحالب أ
والسماك في
يمكنها كذلك أن تؤذي شبكة معقدة من التفاعالت التي تربط الطيور البحرية
الشعاب المرجانية المجاورة.
نانسي نولتون

الج ُزر االستوائية ،أن
يمكن للجرذان غير المحلية ،التي تغزو ُ
تسبب مشكالت للنظم البيئية التي تغزوها ،1حيث يمكن
لهذه الكائنات الدخيلة أن تقضي على المجموعات المحلية
التي تتغذى عليها ،مثل النباتات ،والالفقاريات أ
الرضية .كما
يمكن أن تقل أعداد مجموعات الطيور عندما تأكل الجرذان
بيضها وأفراخها .وقد تنتشر آ
الثار المعقدة وغير المباشرة
لوجود هذه القوارض بشكل عميق ،وعلى نطاق واسع ،من
الج ُزر ،2غير أنه لم يتم إيالء
خالل الشبكات الغذائية في آ ُ
للثار غير المباشرة لمثل هذه
سوى القليل من االهتمام
أ
النواع الغازية على مجتمعات الشعاب المرجانية المجاورة.
3
وفي بحث نُ ِشر في دورية  ،Natureعالَج جراهام وآخرون
هذه المسألة فيما يخص مواقع معينة بأرخبيل تشاجوس في
المحيط الهندي (الشكل  ،)1وذلك عن طريق مقارنة الشعاب
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المرجانية المحيطة بست ُج ُزر موبوءة بالجرذان بشعاب
متاخمة ِلس ّت ُج ُزر تخلو من الجرذان .ووجد مؤلفو البحث
الج ُزر الموبوءة بالجرذان بها قدر أقل
أن الشعاب القريبة من
من المغذيات ،وعدد أقل ُمن أ
السماك ،وأعداد منخفضة من
أ
السماك التي تتغذى على الطحالب التي تنافس المرجان.
آ
الحظة لوجود الجرذان في
وتَ َم َّثل أحد أكثر الثار ُ
الم َ
عششة بمقدار
البحرية
حدوث انخفاض في الطيور
الم ِّ
ُ
الج ُزر الموبوءة بالجرذان،
في
 760ضعفًا للهكتار الواحد
ُ
الج ُزر الخالية من
فعلى
منها.
بالج ُزر الخالية
ُ
بالمقارنة ُ
أنتجت المجموعات أ
الكبر من الطيور ترسيبات
الجرذان،
أكبر من الذرق؛ وهو فضالت الطيور الغنية بالنيتروجين.
وتحصل الطيور  -في أ
الغلب  -على هذا النيتروجين من
الطعام الذي تستهلكه خالل رحالت البحث عن الطعام،
التي تقطع فيها مسافات طويلة إلى مناطق من المحيط،
بكونها أكثر إنتاجية بمقدار يتراوح من  100مرة إلى
تتسم ّ

للعزل االجتماعي المط ََّول تشبه  -إلى حد بعيد  -تلك التي
تُرى في البشر الموضوعين في حبس انفرادي؛ ولذا ..فإن
هذه الحيوانات توفِّر بالفعل نموذجا جيدا لدراسة أ
المر.
ُ
ً
للشكال أ
الن َ هو وجود نماذج ًحيوانية أ
وما نفتقر إليه آ
الخرى
ُِ
من الوحدة البشرية ،كاالنسحاب االجتماعي ،أو اضطراب
المعادي للمجتمع .وقد يؤدي التوسع في استخدام
الشخصية أ ُ
والدوات البحثية – عبر دراسة أنواع مختلفة على سبيل
الطرق
المثال ،بما فيها الحيوانات غير االجتماعية ،وتلك التي تعيش
في مجتمعات ،وكذلك البشر – إلى تقريبنا أكثر من َف ْهم
أ
الساس البيولوجي للوحدة في البشر■ .
م� تعمالن ف� قسم بيولوجيا أ
ش
العصاب،
ي
نوجا ِزلخا ،ي
وتال ِك ي
معهد وايزمان للعلوم ،ريهوفوت  ،76100إرسائيل.
ت ن
و�tali.kimchi@weizmann.ac.il :
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للج ُزر ،بفضل
 100ألف مرة ،مقارنةً بالمياه المتاخمة ُ
ثرائها بمستويات أعلى من المغذيات .وكانت معدالت
الج ُزر الخالية من الجرذان أكبر
ترسيب النيتروجين على ُ
الج ُزر الموبوءة
في
منها
الواحد
بمقدار  251مرة للهكتار
ُ
بالجرذان .وباستخدام تقنية معينة للتعرف على أشكال
النظائر المختلفة للنيتروجين ،تمكّن مؤلفو البحث من
التمييز بين هذا النيتروجين الذي "جلبته" الطيور البحرية
محليا .وقد َمكَّن ذلك جراهام
معها ،والنيتروجين
َ
المستمد ًّ
تتبع إلى أين انتهى المطاف بالنيتروجين الذي
وزمالؤه من ُّ
َّرس َبته الطيور البحرية.
الج ُزر بعض النيتروجين ،ودخل
امتصت النباتات على
المطار ،أو أ
الخر المحيط عن ُ طريق أ
البعض آ
المواج

المتالطمة .فعلى سبيل المثال ..على بُعد  100متر من
الج ُزر الخالية من الجرذان ،كان لدى كل نوع
شاطئ ُ
السفنج ونوع من عشب الطحالب البحرية الكبيرة
من إ
مستويات مرتفعة من النيتروجين المستمد من طعام
الطيور البحرية ،الذي تعثر عليه في رحالت البحث،
الج ُزر الموبوءة
بالمقارنة بالمستويات المسجلة بالقرب من ُ
الج ُزر الخالية
مترا من شاطئ ُ
بالجرذان .وعلى بُعد ً 230
المستمد من
النيتروجين
تركيز
من الجرذان ،ارتفع مستوى
َ
الطيور البحرية في كل من الطحالب العشبية ،والنسيج
العضلي ألسماك دامسل التي تتغذى على الطحالب،
بالج ُزر الموبوءة بالجرذان.
مقارنةً بالقياسات الخاصة ُ
عظام أ
الذن بأسماك دامسل،
وبقياس حلقات النمو في
ّبين جراهام وزمالؤه أن أسماك دامسل الموجودة في
الج ُزر الخالية من الجرذان نمت بشكل أسرع،
المياه حول
وكانت في أي ُ سن أكبر حجما من أي من أ
السماك التي
ً
ِ
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الشكل  – 1فرخ طائر أ
الطيش في عش أعلى بحيرة متصلة
بالشعاب المرجانية في أرخبيل تشاجوس .يقدم جراهام
3
تقريرا عن دراساتهم لكيفية تأثير الجرذان غير المحلية
وزمالؤه
ً
على النظم البيئية للجزر والشعاب المرجانية المتاخمة لها في
أرخبيل تشاجوس في المحيط الهندي .وقد توصل الباحثون إلى
أن الجزر الخالية من الجرذان تتمتع بعدد أكبر بكثير من الطيور
بالضافة إلى ذلك ،فإن
البحرية مقارنة بالجزر الموبوءة بالجرذان .إ
ترسيبات النيتروجين من فضالت الطيور البحرية لها أثر إيجابي
على الشعاب المرجانية المجاورة عن طريق تدوير المغذيات التي
تنتج طحالب غنية بالنيتروجين تعزز وجود تجمعات أ
السماك.

الفواه" ،الذي تمثله أ
"حائط من أ
السماك على الشعاب.6
تضيف دراسة جراهام وزمالئه إلى تقديرنا المتنامي
ألهمية العانات الغذائية آ
التية للشعاب من مسافات
إ
بعيدة ،ليس فقط عن طريق الطيور البحرية ،كما هو
أيضا من خالل طائفة متنوعة من الكائنات
موثَّق هنا ،وإنما ً
المفترسة تحت الماء ،مثل أسماك القرش .7وعلى وجه
الخصوص ،يمكن آ
للثار البشرية أن تُ ْح ِدث ً
خلل في هذه
العانات في كلتا الحالتين.
إ
ولهذا العمل آثار عملية فورية ،خاصةً ألن الشعاب
المرجانية حول العالم تقع تحت خطر جسيم .فالكثير
من الخسائر المبكرة في الشعاب المرجانية كان بسبب
الفراط في الصيد  ،8وال تزال ندرة أ
السماك العاشبة
إ
10،9
تجعل الشعاب أقل قدرة على الصمود  ،إال أن أحد
السباب الرئيسة للقلق إزاء بقاء الشعاب آ
أ
الن هو تأثير
تغير المناخ ،وقدرة الشعاب على التعافي من االضطرابات
ُّ

صحة عامة

تقدير معدل وفيات الرضع
بسبب تلوث الهواء
َق َّدرت دراسة دقيقة قائمة على المالحظة إمكانية منع حتى  %22من الوفيات بين الرضع في دول جنوب
الصحراء أ
الفريقية الكبرى ،من خالل تحسين جودة الهواء ،وهي ٌ
نسبة تفوق التقديرات السابقة بكثير.
النس إيه .والر

قـد تسـاعد البيانـات الضخمـة فـي التعامـل مـع العديـد
العامـة.
مـن المشـكالت المنتشـرة فـي نطـاق الصحـة
ّ
علـى سـبيل المثـال ..تسـاعد تحليلات البيانـات واسـعة
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النمـاط العالمية أ
النطـاق الباحثيـن علـى فهـم أ
للمراض،
ّ
ومجموعـة العوامـل التـي تؤثـر فـي الصحـة العامـة،
والسياسـات ذات القـدرة أ
ال كبـر على تحسـين الوضع .2،1
مؤخـرا بدوريـة  ،Natureطـرح هيفـت
وفـي بحـث نُشـر
ً
3
مقاربـةً
وطبقوهـا،
النـوع،
هـذا
مـن
نيـل وزملاؤه
ّ

1. Harper, G. A. & Bunbury, N. Glob. Ecol. Conserv. 3,
607–627 (2015).
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5. de Goeij, J. M. et al. Science 342, 108–110 (2013).
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Prog. Ser. 334, 83–92 (2007).
7. Williams, J. J., Papastamatiou, Y. P., Caselle, J. E.,
Bradley, D. & Jacoby, D. M. P. Proc. R. Soc. B 285,
20172456 (2018).
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11. Hughes, T. P. et al. Nature 556, 492–496 (2018).
12. Russell, J. C. & Holmes, N. D. Biol. Conserv. 185, 1–7
(2015).

وتفحصوهـا (وهـو أ
الهـم) .تستكشـف المقاربـة أثـر
َّ
جـودة الهـواء علـى معـدل الوفيـات بين الرضـع في دول
جنـوب الصحـراء أ
الفريقيـة الكبـرى.
وتُضــاف دراســة الباحثيــن هــذه إلــى مجموعــة متزايــدة
البحــاث التــي تستكشــف أ
مــن أ
الدوليــة للنواتــج
النمــاط
ّ
الصحيــة ،مــن خــال تحليــات مبتكــرة للبيانــات الضخمة،
ّ
المقاربــات ،ارتادهــا العديــد مــن
وهــي مجموعــةٌ مــن
َ
المحليــة ،إال
افيــة
ّ
الباحثيــن علــى المســتويات الجغر ّ
الصحــة
مســتوى
أنهــا تجــاوزت ذلــك ،ووصلــت إلــى
ّ
يســمى «دراســة عــبء
مشــروع
العالميــة ،مــن خــال
َّ
ّ
ٍ
المــرض العالمــي» Global Burden of Disease Study
) .(GBDSفــي أنــواع الدراســات هــذه ،تُجمــع البيانــات
والبحثيــة مــن مصــادر متعــددة،
والداريّــة
الصحيــة إ
ّ
الرياضيــة ،ولتحليـ ٍـل إحصائـ ّـي مع َّقــد،
ـة
ـ
للنمذج
وتخضــع
ّ
العامــة مــا
ـة
ـ
الصح
ـوث
ـ
بح
ـن
ـ
م
ـر
ـ
المثي
ـرع
ـ
الف
ـذا
ـ
إال أن ه
ّ
زال يســعى إليجــاد مــكان لــه وســط التقنيــات التقليديّــة
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فترض أن يكون
تعيش بجانب ُ
الج ُزر الموبوءة بالجرذان .ويُ َ
ذلك أل ّن الطعام كان أكثر ثرا ًء بالنيتروجين.
توصل
وبالنظر إلى كل أنواع أسماك الشعاب المرجانيةّ ،
مؤلفو البحث إلى أن مجموع الكتلة الحيوية لمجموعة
أ
الج ُزر الخالية من
السماك كانت أعلى بنسبة  %48حول ُ
الج ُزر الموبوءة
الجرذان ،مقارنةً بتلك الموجودة حول ُ
وبالضافة إلى ذلك ..فإن من بين كل أنواع أسماك
بالجرذان .إ
الشعاب المرجانية ،كانت وفرة أ
السماك العاشبة (التي
أ
سلبا بوجود الجرذان.
تأثرا ً
تتغذى على الطحالب) هي الكثر ً
للشعاب المرجانية ،لنأ
أ
وللسماك العاشبة أهمية خاصة
عملية حصولها على الغذاء تمنع الطحالب من الزيادة في
الج ُزر الخالية من الجرذان،
النمو وقتل المرجان .وحول ُ
أحد أنواع أ
السماك العاشبة
تغذّ ت أسماك الببغاء  -وهي
 على سطح الشعاب المرجانية بالكامل  9مرات في السنة،الج ُزر الموبوءة بالجرذان 2.8
بينما بلغ هذا العدد أحول ُ
ول ّن أسماك الببغاء تتغذى باستخدام
مرة فقط في السنة.
الحت الحيوي
من
أكبر
ر
َد
ق
كذلك
يوجد
مناقير قوية ،كان
ْ
ّ
وإنتاج الرمال على الشعاب المحيطة بالجزر الخالية من
الجرذان ،لكن كمية المرجان الحي لم تكن أقل من كمية
المرجان المحيط بالجزر الموبوءة بالجرذان.
إن آ
تقدم صورة
وزمالؤه
الثار الهائلة التي يوثّقها جراهام
ِّ
أ
شاملة لكيفية ارتباط الشعاب بالرض والمناظر البحرية
المحيطة .فحركة الكائنات حول هذه الموائل يولّد روابط
جينية بين المناطق التي طالما حظيت بتقدير ٍكل من علماء
حد سواء .وفي مجال حماية
الوراثة والجغرافيا الحيوية على ٍّ
البيئة البحرية ،أصبحت عملية خلق شبكات من المناطق
المحمية بحريًّا  -تأخذ في االعتبار االرتباط الجيني بين
بشكل متزايد.
الشعاب المرجانية  -جز ًءا من عملية التخطيط ٍ
تستكشف قصيدة الشاعر جون دون "ما ِمن إنسان يم ّثل
وكما
ِ
النسانية ،فكذلك يذكر البعض في
جزيرة" طبيعة الصالت إ
سياق مماثل" :ما ِمن شعاب تم ّثل جزيرة".
درس الروابط الغذائية التي تربط
وبالرغم من ذلك ..لم تُ
الشعاب المرجانية بالنظم َالبيئية أ
الرضية والبحرية دراسة
مستفيضة ،كما هو الحال بالنسبة إلى الروابط الجينية.
نظرا إلى اللغز القائم منذ أمد
وهو أمر مثير للدهشةً ،
طويل حول كيفية نمو الشعاب المرجانية في مياه فقيرة
عرف بمفارقة داروين؛ إذ َسلَّط
بالمغذيات ،وهي ظاهرة تُ َ
إن إعادة التدوير
اللغز.
هذا
تشارلز داروين الضوء على
ّ
المحكَم للطاقة والمغذيات لها دور كبير بالتأكيد ،5شأنها
ُ
الم َثل القائل
يعبر عنها َ
شأن العوالق بالمحيطات ،التي ِّ

الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة المحيط ،التي تؤدي إلى
ابيضاض الشعاب المرجانية ،وموتها على نطاق واسع؛ ما
يؤثر حتى على الشعاب البعيدة والمحمية .11
قد تبدو إضافة الجرذان إلى قائمة أ
الخطار التي تهدد
آ
أمرا غير مشجع ،لكن اكتشاف الثار السلبية
الشعاب ً
للجرذان على الشعاب يشير بالفعل  -بشكل مباشر  -إلى
استراتيجية محددة ،قد تبطئ من وتيرة تدهور الشعاب.
فقد تم القضاء بشكل كامل على الجرذان وثدييات غازية
الج ُزر؛ ما عاد بآثار نافعة على
أخرى بنجاح في المئات أمن ُ
الرضية .12ويقترح جراهام وزمالؤه
الكثير من النظم البيئية
أن تكون لالستراتيجية ذاتها وغيرها من االستراتيجيات التي
أعم إلى حماية الطيور البحرية ،أولوية فيما
تهدف بوجه ّ
الج ُزر المرتبطة بالشعاب المرجانية؛ للمساعدة
يخص ُ
على كسب الوقت ،بينما يتمكن المجتمع من السيطرة
والبطاء منه ،كما نأمل .وفي هذه
على التغير المناخي ،إ
أ
الج ُزر
هذه
تعافي
كيفية
اسة
ر
د
على
الثناء ،سيركز العلماء
ُ
الج ُزر الخالية منها  -من
الموبوءة بالجرذان  -في مقابل ُ
حادث ابيضاض الشعاب المرجانية التالي ،والحتمي■ .
ّ
نانس نولتون تعمل ف ي� قسم علم الحيوانات الالفقارية
ي
بالمتحف ن
الوط� للتاريخ الطبيعي ،مؤسسة سميثسونيان،
ي
واشنطن العاصمة  ،20013الواليات المتحدة أ
المريكية.
ت ن
و�knowlton@si.edu :
بال�يد إاللك� ي

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

3

اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ )(%

المتعلقــة بعلــم أ
الوبئــة ،التــي تتضمــن جمــع البيانــات
مــن المالحظــات المباشــرة المأخــوذة مــن الحــاالت
الطوليــة.
الفعليــة ،وحــاالت المقارنــة ،أو مــن الدراســات
ّ
ّ
اسـ ُتخدمت بيانــات مشــروع  GBDSفــي الســابق لتقدير
الروابــط بيــن جــودة الهــواء علــى المســتوى المحلــي،
ومعــدالت الوفــاة علــى المســتوى العالمــي (كمــا فــي
َّ
تقريــر المشــروع لعــام  ،2016علــى ســبيل المثــال ،)4
لكـ ّـن غالبيــة البيانــات فــي هــذه التحليــات كانــت مأخوذة
مــن مح ّطــات مراقبــة تلــوث الهــواء ،التــي يوجــد أكثرهــا
المتقدمــة .وفــي هــذه المناطــق عــاد ًة مــا
فــي الــدول
ِّ
يكــون تلــوث الهــواء أقـ ّـل منــه فــي دول جنــوب الصحـراء
أ
الفريقيــة الكبــرى.
أمــا هيفــت نيــل وزمــاؤه ،فقــد اســتخدموا قياســات
لتلــوث الهــواء ،مأخــوذة مــن أ
القمــار الصناعيــة،
أ
صحيــا للســر،
وأدمجوهــا مــع بيانــات مــن  65اســتطال ًعا ًّ
واســتخدموها لتحديــد معــدل الوفيــات بيــن حوالــي
مليــون حالــة والدة فــي  30دولــة عبــر جنــوب الصح ـراء
أ
الفريقيــة الكبــرى ،فــي الفتــرة بين عامــي  ،2001و.2015
الرضــع
أيضــا علــى معــدل وفيــات ّ
كمــا ركَّــز الباحثــون ً
مــن مختلــف أ
الســباب ،بينمــا ر ِّكــز مشــروع  GBDSعلــى
أ
الوفيــات بســبب المــراض التنفســية.
مفاجئ ــة ،حي ــث ق ـ َّـدر هيف ــت ني ــل
وكان ــت النتائ ــج ِ
وزم ــاؤه أن  %22م ــن ح ــاالت الوف ــاة بي ــن الرض ــع ف ــي
دول جن ــوب الصح ـراء أ
الفريقي ــة الكب ــرى  -م ــا مجموع ــه
 449أل ــف طف ــل رضي ــع  -يمك ــن تف ــادي حدوثه ــا م ــن
خ ــال خف ــض المس ــتويات المتوس ــطة لتل ــوث اله ــواء،
القلي ــم
لتص ــل إل ــى أق ـ ّـل المس ــتويات
المالحظ ــة ف ــي إ
َ
(عنـــد تركيـــز يبلـــغ ميكروجراميـــن ّ
لـــكل متـــر مكعـــب).
وهــذا المســتوى مــن التحســن النســبي يفــوق التقديـرات
توصـــل إليهـــا تحليـــان ســـابقان باســـتخدام
التـــي ّ
بيانـــات  GBDSالمتاحـــة للعمـــوم ( 6،5الشـــكل .)1
يق ــارن الباحث ــون نتائجه ــم بنتائ ــج أ
البح ــاث الس ــابقة،
ويقدم ــون أس ــبابًا عدي ــدة لالخت ــاف ف ــي القي ــم فيم ــا
ِّ
بينه ــا .وم ــن بي ــن ه ــذه أ
الس ــباب اخت ــاف االفتراض ــات
بش ــأن مس ــتوى التحس ــن الممك ــن تحقيق ــه ف ــي ج ــودة
الهـــواء (فـــي الدراســـة الحاليـــة حـــدث تحســـن مـــن
متوس ــط  25ميكروجر ًام ــا إل ــى ميكروجر َامي ــن ل ــكل مت ــر
مكعـــب ،مقارنـــة بالتحســـن فـــي التحليليـــن الســـابقين،
ال ــذي وص ــل إل ــى  5.8ميكروجــرام ل ــكل مت ــر مكع ــب)،
واختـــاف مجموعـــات بيانـــات معـــدالت الوفيـــات.
ولــم يَ ْق َنــع هيفــت نيــل وزمــاؤه بالرابــط الظاهــر فــي
النتائــج فحســب ،وإنمــا أخــذوا يراجعــون بدقّــة مــدى
عــدم التيقــن مــن تقديراتهــم ..فعلــى ســبيل المثــال..
ذكــروا بالتفصيــل كيــف يمكــن لنتائجهــم أن تتأثــر
خطيــة بيــن
باالفتراضــات
التحليليــة ،مثــل وجــود عالقــة ّ
ّ
الق َيــم
ـاق
ـ
نط
ـن
ـ
ضم
ـات،
ـ
الوفي
ـدل
ـ
ومع
ـواء،
تلــوث الهـ
ِ
المحتمــل المصاحــب
التحيــز
ذكــروا
كمــا
ظــة،
المالح
أ َ
َ
الصناعيــة،
قمــار
ال
مــن
مأخــوذة
قياســات
الســتخدام
ّ
معبــرة عــن تلــوث الهــواء عنــد المســتويات
باعتبارهــا ِّ
أ
أيضــا العوامــل التــي قــد
الرضيــة.
وتنــاول الباحثــون ً
َ
تؤثــر فــي التقدي ـرات بشــكل مثيــر للحيــرة ،مثــل الحالــة
ـأن
االجتماعيــة االقتصاديّــة؛ حيــث تــم التنبــؤ مــن قبــل بـ ّ
الُســر ّ أ
أ
الكثــر ثـراء ســتكون أقــل تأثـ ًـرا بتلــوث الهــواء مــن
أَ
أ
ال ُ َســر الفقيــرة ،إال أن الباحثيــن كشــفوا أن المــر لــم
يكــن كذلــك فــي تحليلهــم .وهــذا التقييــم الذاتــي مهــم،
ـورا جديـ ًـدا ،ويضــع النتائــج فــي موضعهــا
ويطــرح منظـ ً
المناســب؛ لينظــر فيهــا الباحثــون ،وخبــراء السياســات.
وقــد حــدد هيفــت نيــل وزمــاؤه مصــادر بياناتهــم

فــي المعلومــات التكميليــة المنشــورة مــع البحــث ،إال
أنــه بإمــكان الدراســات المســتقبلية أن تقطــع شــوطًا أكبــر
بكشــف التفاصيــل الالزمــة لتكـرار نتائــج دراســات البيانات
الضخمــة بالضبــط ،أو باختالفــات بســيطة .فعلــى ســبيل
أ
والمراجعــة
المثــال..
يجــب نشــر الوصــاف المفصلــة ُ
مــن قبــل أ
الق ـران لعمليــات معالجــة البيانــات ،وإيــداع
َِ
مجموعــة البيانــات النهائيــة فــي مســتودعات يمكــن
االستشــهاد مــن خاللهــا ،مثــل موقــع .datadryad.org
ومــن خــال مشــاركة البيانــات ،وتفاصيــل التحليــات التي
يمكــن االستشــهاد بهــا ،قــد تكتســب دراســات بعينهــا -
مثــل دراســة هيفــت نيــل وزمالئــه  -قيمــة أكبــر.
فهــل هــذا هــو آخــر مــا يُقــال بشــأن العالقــة بيــن
تلــوث الهــواء ،ومعــدل الوفيــات بيــن الرضــع؟ بالطبــع
حمــل
ال ،حيــث إن أي دراســة قائمــة علــى المالحظــة تَ ِ
والســببية ،لك ّننــي أرى أن
خطــر الخلــط بيــن االرتبــاط
ّ
ـببية يجــب أال يكــون الدافــع الوحيــد إلج ـراء
إثبــات السـ ّ
هــذه الدراســات ،بــل يُ ْف َتـ َـرض أن يكــون الهــدف مــن أي
ـث علمــي هــو معرفــة أشــياء أكثــر ممــا كنــا نعــرف.
بحـ
وقــدٍ يســاعد إثبــات الســببية الباحثيــن علــى تحديــد آ
الثار
َ
ّ
صحيــة
ِ
المباشــرة لتطبيــق سياســات بعينهــا علــى جوانــب ّ
معينــة ،بيــد أن االرتباطــات واســعة النطــاق ،المدروســة
َّ
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الشكل  | 1تقديران للوفيات المتعلقة بتلوث الهواء بين
الرضع .يمكن قياس تلوث الهواء من خالل قياس تركيز المواد
ّ
الجسيمية القابلة لالستنشاق ( ،)PM2.5بوحدة قياس ميكروجرام
لكل متر مكعب ( .)μg m−3ق ََّدر مشروع "دراسة عبء المرض
العالمي"  6GBDSالعالقة بين زيادة تركيز  ،PM2.5واالحتماالت
التنفسية على مستوى
النسبية لوفيات الرضع بسبب العدوى
ّ
ّ
مقاربات
استخدموا
العالم .أما هيفت نيل وزمالؤه ،3فقد
َ
مختلفة لتحليل البيانات ،لتقدير الخطر النسبي لوفيات الرضع
من مختلف أ
السباب ،والمتعلقة بتلوث الهواء في دول جنوب
الصحراء أ
الفريقية الكبرى فقط ،حيث معدالت التلوث عادة ما
أ
تكون أعلى مما هو الحال في المناطق الكثر ثرا ًء من العالم.
والرسالة العامة من االثنين واحدة ،وهي :أن هناك فائدة
واضحة من خفض مستويات تلوث الهواء .واكتشف هيفت
نيل وزمالؤه زيادة أكبر في معدل الوفيات مع زيادة مستويات
تلوث الهواء .وتتيح مستويات عدم التيقن (المناطق المظللة
مقتبس من
خلفية
أساسية لفهم النتائج( .الشكل َ
ّ
في الشكل) ّ
الشكل  3في المرجع الثالث).

بدقــة ،يمكنهــا أن تُظ ِْهــر كيــف يمكــن لتغيي ـرات بســيطة
(وإن كان
فــي السياســات أن تســفر عــن تطــورات كبيــرة ْ
بصــورة غيــر مباشــرة) فــي العمــل علــى الوصــول إلــى
أ ٍ
العامــة .وهــذا
الهــداف الصعبــة المتعلقــة بالصحــة ّ
يفيــد – علــى وجــه الخصــوص  -فــي جوانــب معينــة مــن

الصحــة العامــة ،مثــل تحليــات تلــوث الهــواء ،حيــث
تجريبيــة شــديدة االنضبــاط مســألة
يكــون إجـراء دراســات
ّ
الناحيــة أ
خالقيــة ،فعلــى ســبيل
ال
ـن
صعبــة ومتعــذرة مـ
ّ
المثــال ..ال يمكــن ربــط مســتويات تلــوث الهــواء  -بشــكل
عشــوائي  -أ
بالف ـراد ،كمــا ال يمكــن تخصيــص مســتويات
محــددة مــن التعــرض للتلــوث لمناطــق معينــة.
تقــدم لنــا دراســات علــوم البيانــات واســعة
قــد ِّ
النطــاق رؤى ثاقبــة للعوامــل التــي تُنبــئ باالتجاهــات
الصحيــة ،إال أنهــا قــد تكــون
التــي ســتتخذها النواتــج
ّ
خاصــة
ة،
الســببي
اكتشــاف
فــي
محــدودة االســتخدام
ّ
ّ
القــارات .فعلــى ســبيل المثــال ..إذا مــا
علــى مســتوى
ّ
نظرنــا فــي مشــروع (جوجــل فلــو)  ،Google Fluالــذي
بالنفلونــزا
كان يهــدف إلــى تقديــر أعــداد المصابيــن إ
فــي الواليــات المتحــدة ،عــن طريــق تحليــل االتجاهــات
فــي عمليــات البحــث عــن المصطلحــات ذات الصلــة
النفلونــزا ،ســوف نجــد أنــه لعــدة أســابيع
بأعــراض إ
قدمــت المقاربــة التنبؤيّــة التــي يســتخدمها النظــام،
َّ
قدمتــه
والمبنيــة علــى علــوم البيانــات ،نتائـ َـج ّ
أدق ممــا َّ
ّ
المبنيــة علــى تقاريــر
الوبائيــة التقليديــة
طــرق التتبــع
ّ
ّ
أ
الطبــاء والتأكيــدات المختبريــة ،ولكـ ْـن فــي أعقــاب ضبــط
ـتخدمة فــي أوائــل عــام ،2013
خوارزميــة التنبــؤ ،المسـ َ
ّ
النفلونـزا
با َلــغ النظــام بشـ ّـدة فــي تقديــر أعــداد حــاالت إ
لمــدة أســبوعين  .7وباالعتمــاد الكامــل علــى االرتباطــات،
الوبائيــة فــي الحســابات،
دون إدخــال عوامــل الخطــورة
ّ
الخوارزميــة ســوى القليــل مــن التــوازن
لــم يكــن لــدى
ّ
والضوابــط التــي تحمــي مــن ســوء التقديــر بالســلب أو
باليجــاب ،ولــم تقـ ِّـدم ســوى القليــل مــن المعلومــات
إ
عــن العوامــل المحركــة أ
للنمــاط قصيــرة المــدى إلصابــات
ُ َ ِّ
النفلونــزا.
إ
وباختصــار ..علــى الرغــم مــن أن تحليــات البيانــات
الوبائيــة
الضخمــة ال يمكــن أن تحــل محــل الدراســات
ّ
الدقيقــة ،إال أنهــا قــادرة علــى تقديــم معلومــات واســعة
الصحــة
النطــاق عــن الفوائــد المحتملــة لسياســات
ّ
العامــة .وفــي هــذه الحالــة ،يس ـلّط بحــث هيفــت نيــل
ّ
وزمالئــه الضــوء علــى فوائــد الســعي لخفــض مســتويات
تلــوث الهــواء إلــى الحــد أ
المالحــظ فــي مجموعــات
الدنــى
َ
البيانــات الخاصــة بهــم ،كمــا يتــاح تقييــم آثــار التغييرات
أ
الكثــر بســاطة فــي مســتويات التلــوث .ومــن المؤكــد أن
أ
موقعــا فــي صنــدوق الدوات
لهــذا النــوع مــن التحليــات ً
العامــة .وحســب مــا قــال كوفي
الحديثــة لمجــال الصحــة ّ
عنــان " :2مــن دون بيانــات جيــدة ،نصبــح كالمحلِّقيــن
ـإن لــم تــر المشــكلة؛ لــن تســتطيع حلهــا"■ .
عميانًــا .فـ ْ
الحصاءات الحيوية
النس إيه .والر يعمل بقسم إ
والمعلوماتية الحيوية ،كلية ن ز
رولي� للصحة العامة،
جامعة إيموري ،أطلنطا ،جورجيا  ،30322الواليات
المتحدة أ
المريكية.
ن
ت
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ملخصات األبحاث
الجهاز العصبي

ستقبل GABAA
بنية ُم
ِ
ي
ِ
المشبكي البشر ّ
يتم النقل العصبي التثبيطي السريع
في الدماغ بشكل أساسي من خالل
الناقل العصبي ( GABAحمض الجاما
أمينوبوتيريك) ،وهدفه المشبكي
ستقبل GABA
المتم ّثل في النوع  Aمن ُم ِ
ستقبل  .)GABAAويؤدي الخلل
ُ
(الم ِ
ستقبل إلى اضطرابات
الم
لهذا
الوظيفي
ُ ِ
عصبية ،وأمراض عقلية ،تشمل الصرع،
أ
ستقبل  GABAAهو
والقلق والرقُ .
والم ِ
أيضا هدف خصب للعقاقير العالجية،
ً
وغير المشروعة ،والترويحية ،بما في
ذلك البنزوديازيبينات ،والباربتيورات،
واليثانول.
وأدوية التخدير ،إ
قدم الباحثون  -في البحث المنشور
يُ ِّ
 ِبنى شديدة االستبانة ،ك ُِشف عنهابالتصوير المجهري إاللكتروني لعينة
ستقبل البشري α1β2γ2
ُم َّبردة ُ
للم ِ
GABAA؛ وهو الشكل إالسوي السائد
في الدماغ البالغ ،بالتشابك مع ،GABA
سمى
الم
ومناهض موقع البنزوديازيبين ُ
كلينيكي َ أ
الول
الفلومازنيل ،وهو العالج إال
لجرعات البنزوديازبين المفرطة .وتكشف
ستقبل عن تفاعالت فريدة
ِبنية ُ
الم ِ
التغصن لهذه الفئة المهمة من
مغايرة ّ
الم ِثبط.
العصبي
الناقل
ستقبالت
ُ
ُم ِ
نموذجا لفهم
الباحثين
عمل
يوفر
ً
تحوير المستقبالت من خالل ،GABA
والبنزوديازيبينات ،كما سيساعد هذا
العمل المناهج المتزنة لالستهداف
ستقبل في االضطرابات
العالجي
لهذا ُ
الم ِ
العصبية و أ
المراض العقلية.
S. Zhu et al.
doi:10.1038/s41586-018-0255-3
شبكات عصبية

تمييز أفضل
لألنماط الجزيئية
بد ًءا من البكتيريا التي تتبع تدرجات
كيميائية بسيطة ،حتى المخ الذي يميز
معلومات الروائح المعقدة ،تُعتبر القدرة
أ
أمرا ضروريًّا
على تمييز النماط الجزيئية ً
بالنسبة إلى الكائنات البيولوجية .وقد
تم تنفيذ هذا النوع من وظيفة معالجة
المعلومات باستخدام شبكات عصبية
قائمة على الحمض النووي ،إال أنها
اقتصرت على تمييز مجموعة ال تزيد على
أربعة أنماط ،يتكون كل نمط منها من
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أربعة جزيئات حمض نووي متباينة .وتم
اقتراح الحوسبة بنظام "الفائز يستأثر
محتملة لتحسين
بكل شىء" كاستراتيجية َ
المستندة إلى
قدرة الشبكات العصبية
ِ
الحمض النووي .ومقارنةً بدوائر العتبة
المستخدمة
الخطية ،وشبكات "هوبفيلد"
َ
سابقًا ،تُعتبر دوائر "الفائز يستأثر بكل
شىء" أقوى بكثير من الناحية الحوسبية،
وتسمح هذه الدوائر بتنفيذ جزيئي
أبسط ،وال تتقيد بعدد أ
النماط ومدى
تعقيدها ،وعليه ،يمكن بلوغ عدد كبير
من أ
النماط البسيطة ،وعدد صغير من
أ
النماط المعقدة ،على حد سواء.
يقدم الباحثون ،في البحث المنشور،
ِّ
ممنهجا لشبكات "الفائز يستأثر
تنفيذً ا
ً
بكل شىء" العصبية القائمة على
تفاعالت إزاحة أشرطة الحمض النووي.
استخدم الباحثون صيغة متكررة
متأرجحة لبوابة الحمض النووي ،تم
تطويرها مسبقًا ،وتم َم ّدها لتشتمل
على مكون بسيط ومحكم يُ َس ِّهل من
التهجين التعاوني الذي يشارك في
عملية انتقاء "فائز" .ويوضح الباحثون
أنه باستخدام هذه الصيغة المتأرجحة
الممتدة ،يمكن للشبكات العصبية
القائمة على الحمض النووي أن تص ِّنف
أنماط لما يصل إلى تسع فئات .يتكون
كل نمط من هذه أ
النماط من  20جزي ًئا
من جزيئات الحمض النووي المتباينة
المختارة من مجموعة الـ ،100التي
تمثل البتات المئة في أ
النماط ،10×10
ِّ
بحيث تتعقب جزيئات الحمض
النووي العشرون المنتقاة أحد أ
الرقام
ُ
المكتوبة باليد ،من ( )1إلى (.)9
وص َّنفت الشبكة أنماط االختبار بنجاح
َ
مع ما يصل إلى  30من البتات المئة
المت َقلِّبة بالتناسب مع أنماط أ
الرقام
َُ
"المتذَ كَّرة" أثناء التدريب ،ما يشير إلى
ُ
أن الدوائر الجزيئية يمكنها أن تؤدي
بدقة تلك المهمة المعقدة ،المتمثلة
ٍ
في تصنيف معلومات على درجة عالية
من التعقيد والتشويش ،استنا ًدا إلى
التشابه مع ذاكرة.
K. Cherry et al.
doi:10.1038/s41586-018-0289-6
علم الحفريات

أقدم سلحفاة بمنقار
عديم األسنان
ال زالت المراحل المبكرة من تطور
مثيرا للجدل في علم
أمرا ً
السالحف ً
الحفريات الفقارية .وأشارت تقارير

حديثة إلى أنها من ثنائيات القوس،
لكن الموضع المحدد للسالحف
ضمن مجموعة  Diapsidaتلك ما
زال محل جدل .ويظل تسلسل
اكتساب السالحف للسمات المشتركة
الخاصة الموروثة من السالئف
( )synapomorphiesغير واضح.
في البحث المنشور ،يصف الباحثون
إحدى السالحف من العصر الترياسي
مزيجا من الصفات
في الصين ،تحمل ً
المشتقة والسمات السلفية المشتركة
( .)plesiomorphic featuresوعلى
حد علمهم ،فهذه السلحفاة هي
أبكر السالحف الجذعية القديمة
المعروفة ،التي لديها منقار عديم
أ
إسكية
عانية ّ
السنان ،وصفيحة ّ
صلبة .ويشير اكتشاف هذا الشكل
الجديد من السالحف إلى تاريخ مبكر
معقد لهذه الكائنات.
C. Li et al.
doi:10.1038/s41586-018-0419-1
الشكل أسفله | الشكل النمطي للنوع
)(E. sinensis SMMP 000016.
أ .هيكل عظمي كامل المفاصل ،كما
ُح ِفظ .ب ،ج ،صورة ورسم تفسيري
ĉ

للهيكل العظمي المحوري أ
المامي،
الساقية
والحزام الصدري ،والعظام
ّ
ظهري،
منظور
والساعديّة اليمنى من
ّ
مع عظمة كتف طويلة ورفيعة ،وأقراص
فقريّة عصبية دائرية متضخمة عميقة
الر َجيلة الدقيقة اليمنى
ّ
التقعر .أدُّ ،
المامي من منظور خلفي بطني.
للطرف
الر َجيلة الدقيقة اليمنى للطرف
هـُّ .
خلفي .يُعرف النوع
منظور
من
الخلفي
ّ
 Eorhynchochelysمن عينة واحدة
الجمالي إلى 2.3
فقط ،يصل طولها إ
تقريبا ،بما في ذلك الذيل الطويل
متر
ً
بشكل واضح ،وحجمها أكبر بكثير من
النوع  .Odontochelysوكانت الجمجمة
نسبيا ،التي
المثلثة العريضة والصغيرة ًّ
يبلغ طولها حوالي  9.0سنتيمترات،
مفصولة عن العنق بحوالي سنتيمترين،
وهي واضحة من المنظور البطني ،في
حين أن معظم الجزء خلف القحفي من
الهيكل العظمي متمفصل ،ومكشوف
من المنظور الظهري .يشير التحام
القواس العصبية بمراكزها أ
أ
وبالطراف
جيدة التعظّم لجميع العظام الطويلة
ّ
إلى أن العينة تمثل سلحفاة بالغة كاملة
النمو :Ac .أ
الخرم؛  :asالكاحل؛ :ca
عظم العقب؛  :clالترقوة؛  :coالعظم

Ūĸ

ĕ

ol

h

ra

Ūĸ

ģ

Ūĸ
cr7
ac
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ti
fi
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cl

sc

sc

ect

co

h

cr9
dr2

Ūĸ

dr1
dr5

nst

الطبعة العربية |

سبتمبر

51 | 2 0 1 8

أبـحــاث ملخصات األبحاث
ابي؛  :cr9الضلع الرقبي 9؛ dr1،
الغر ّ
 :dr2،أ
الضالع الظهرية  ،1و،2
dr5
و5؛  :ectتجويف اللقيمة الخارجي؛ :fi
الشظية؛  :hعظم العضد؛  :iclالعظم
ّ
بين الترقوي؛  :nstالقرص الفقري
(الزج)؛ :ra
العصبي؛  :olطرف المرفق ُّ
ُعبرة؛  :scعظمة الكتف؛ :ti
عظمة الك ُ
عظمة الساق؛  :ulعظمة الزند.

أ

ج

ب

الكيمياء الجيولوجية

ماس من النوع llb
في الوشاح السفلي
ّإن المسارات الجيولوجية إلعادة تدوير
مواد السطح أ
الرضية في الوشاح يحركها
ويحجبها التشكل الصخري للصفائح
القارية .ويصعب قياس مدى عملية
إعادة التدوير هذه ،ألن المكونات
القشرية المندسة تطلَق ،في أ
الغلب،
ُ
نسبيا تحت
ضحلة
عند مستويات
ًّ
البراكين القوسية .ويكشف الوجود
الالفت للماس أ
المحمل بالبورون
الزرق
َّ
(من النوع  )IIbأن البورون  -وهو عنصر
متوفر في القشرة القارية والمحيطية
مكونة للماس
يوجد في موائع معينة ِّ
في أ
العماق عند الوشاح ،إال أن ًّكل من
مصدر البورون ،والبيئة الجيولوجية
لعملية بلورة الماس لم يكونا معروفَين.
في البحث المنشور ،يوضح الباحثون
المحمل بالبورون يحمل
أن الماس
َّ
تجمعات معدنية ،لم يتم التعرف
المعرضة
عليها من قبل ،كانت سالئفها
َّ
لمستويات عالية من الضغط مستقرة
متحورة عند
في ألواح صخرية محيطية ّ
أعماق تصل إلى الوشاح السفلي .ويشير
الباحثون إلى أن بعض البورون في
المتحول
الغالف الصخري المحيطي
ّ
إلى صخر مرقط ِ(سربنتين) بفعل المياه
المالحة قد اندس في الوشاح العميق،
حيث أُطلق مع الموائع المائية التي
تتيح نمو الماس .وبالتالي ،فإن الماس
النواع أ
من النوع  IIbمن بين أ
العمق
المكتشفة حتى آ
الن ،كما أنه يشير إلى
َ
مسار فعلي إلعادة تدوير العناصر
القشرية في الوشاح العميق.
E. Smith et al.
doi:10.1038/s41586-018-0334-5
عوامل خطورة

نوعية الهواء ووفيات
األطفال في أفريقيا
يُعتقد أن نوعية الهواء السيئة عامل
عالميا،
خطورة مهم في معدل الوفيات أ ًّ
إال أنه ال يوجد سوى القليل من الدلة
المباشرة من بلدان العالم النامي حول
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ﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ PM2.5
)ﻣﻴﻜﺮوﺟﺮام ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

تغير
اختالف معدل الخطورة مع ُّ
مستويات التعرض للمواد الجسيمية
ستخدم
الجو المحيط .تَ ِ
الموجودة في ّ
التقديرات العالمية الحالية العالقة بين
التعرض واالستجابة ،المستمدة  -في
أ
الساس  -من البلدان الغنية الواقعة
افيا عند خطوط العرض الوسطى،
جغر ًّ
لتطبيقها على البيانات السكانية
المكانية ،وتظل التقديرات غير موثَّقة
في أجزاء كبيرة من العالم.
في البحث المنشور ،يجمع الباحثون
بين معلومات تستند إلى استبيان
أ
لل ُ َسر حول موقع وتوقيت ما يقرب من
أ
مليون حالة والدة عبر الدول الفريقية
في جنوب الصحراء الكبرى ،وتقديرات
تعتمد على أ
القمار الصناعية لمستوى
َ ِ
التعرض للمواد الجسيمية القابلة
الجو
لالستنشاق ،الموجودة في ّ
المحيطّ ،
ويقل قطرها الديناميكي
الهوائي عن  2.5ميكرومتر (وتسمى
اختصارا )PM2.5؛ لتقدير تأثير نوعية
ً
الهواء على معدالت الوفيات بين
الرضع في أفريقيا.
وجد الباحثون أن زيادة تركيز PM2.5
بمقدار  10ميكروجرامات لكل متر
مكعب تصاحبها زيادة قدرها %9
(بنطاق ثقة  )%14 -4 ،%95في معدل
وفيات الرضع عبر مجموعة البيانات.
ولم يتراجع هذا التأثير على مدى
الخمس عشرة سنة الماضية ،وال يتقلص
مع ارتفاع مستوى ثراء أ
ال ُ َسر.
وتشير تقديرات الباحثين إلى أن تركيزات
 PMأ
العلى من مستويات التعرض
2.5

الدنيا كانت مسؤولة عن ( %22بنطاق ثقة
 )%35 -9 ،%95من الوفيات بين الرضع
في الدول الثالثين موضع الدراسة ،وقد
تسببت في  449,000حالة وفاة إضافية
(بنطاق ثقة )709,000-194,000 ،%95
الرضع في عام  .2015يفوق ذلك
بين ّ
التقديرات الحالية  -التي تعزو موت
الرضع إلى سوء نوعية الهواء في هذه
البلدان  -بأكثر من ثالث مرات.
إن المراجعة التصاعدية لتقديرات
عبء المرض في البلدان قيد الدراسة
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ﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ PM2.5
)ﻣﻴﻜﺮوﺟﺮام ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

في أفريقيا وحدها من شأنها أن
تؤدي إلى مضاعفة التقديرات الحالية
لمعدالت الوفيات العالمية بين
الرضع ،المرتبطة بتلوث الهواء .ومن
المتوقع أن تكون لالنخفاض البسيط
في التعرض للمادة  PM2.5في أفريقيا
منافع صحية للرضع تفوق معظم
التدخالت الصحية المعروفة.
S. Heft-Neal et al.
doi:10.1038/s41586-018-0263-3
الشكل أعاله | أنماط التلوث المكانية
ووفيات أ
الطفال في أفريقيا.
أ ،متوسط تركيز  PM2.5على المدى الطويل
للفترة بين عامي  ،2001و .2015ب ،الحد
أ
القصى السنوي لتركيز  5.2MPللفترة
بين عامي  ،2001و .2015ج ،متوسط
معدل الوفيات بين الرضع في البلدان
قيد الدراسة للفترة بين عامي ،2001
و ،2015مستمد من المسوح الديموغرافية
والصحية ،باستخدام أ
الساليب الموصوفة
سابقًا .الحدود الخارجية للبلدان مأخوذة
الصدار الثاني من قاعدة بيانات
من إ
الدارية العالمية".
"المناطق إ
علم المناعة العصبية

األوعية الليمفية
السحائية وألزهايمر
ئيسا
التقدم في
ّ
السن عامل خطورة ر ً
للعديد من أ
المراض العصبية ،لكن
آلياته ال تزال غير واضحة .فعلى عكس
النسجة أ
أ
الخرى ،يفتقر متن الجهاز
أ
العصبي المركزي ( )CNSإلى الوعية
الليمفية ،ويتم التخلص من الفضالت
جزئيا عبر مسار مجاور أ
للوعية .وقد
ًّ
ِ
حفز اكتشاف (أو إعادة اكتشاف)
أ
الوعية الليمفية السحائية وتوصيفها،
تقييم دورها في إزالة الفضالت من
الجهاز العصبي المركزي.
ظهر الباحثون
في أالبحث المنشور ،يُ ِ
الوعية الليمفية السحائية تصرف
أن
الجزيئات الضخمة من الجهاز العصبي

0

50

100

150

>200

ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻠﺤﻈﻲ )ﻳﺴﻤﻰ اﺧﺘﺼﺎرً ا - (IFM
)ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة(

المركزي (السوائل الدماغية النخاعية
العقَد الليمفية
والخاللية) إلى داخل ُ
العنقية في الفئران .ويبطئ خلل
وظيفة أ
الوعية الليمفية السحائية تدفق
الجزيئات الكبيرة عبر المسار المجاور
أ
للوعية إلى السائل الدماغي النخاعي،
وتدفقها المعاكس إلى خارج السائل
اكيا لدى
الخاللي ،كما يسبب ضعفًا إدر ًّ
الفئران.
يحسن عالج الفئران المس ّنة بعامل
ِّ
النمو البطاني الوعائي (سي) من
التصريف الليمفي السحائي للجزيئات
الكبيرة من السائل الدماغي النخاعي،
معززا إرواء الدماغ ومستوى أ
الداء
ً
فيما يخص التعلم والذاكرة .ويؤدي
اضطراب أ
الوعية الليمفية السحائية
جينيا لمرض
في نماذج الفئران
ّ
المحورة أ ًّ
الميلويد
ألزهايمر إلى تعزيز ترسب
بيتا في السحايا – فيما يشبه آ
اللية
إالمراضية السحائية في البشر  -ويزيد
من تراكم أ
المتني .وقد
الميلويد بيتا
ّ
يكون الخلل الوظيفي الليمفي السحائي
عامل مفاقما آ
لللية إالمراضية لمرض
ً ًِ
ألزهايمر ،وللتراجع إالدراكي المرتبط
بالتقدم في العمر.
وهكذا ،قد يكون تنشيط الوظيفة
واعدا
الليمفية السحائية هدفًا
عالجيا ً
ًّ
للوقاية من أ
المراض العصبية المرتبطة
بالتقدم في العمر ،أو لتأخير ظهورها.
S. Mesquita et al.
doi:10.1038/s41586-018-0368-8
نمذجة السرطان

تباين استجابة خطوط
الخاليا السرطانية
تُ َعد خطوط الخاليا السرطانية البشرية
ِعماد أبحاث السرطان .ورغم أنه من
المعروف أن خطوط الخاليا تتطور
في المزارع الخلوية ،فإن مدى التغاير
الجيني والنسخي الناتج عن هذا
وظيفيا ،لم
التطور ،وما يترتب عليه
ًّ
كاف.
درس بعد بشكل ٍ
يُ َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

علم الفلك

مجموعتان نجميتان
بينهما  5مليارات سنة

تعديل تنسيق نمو
النباتات واستقالبها

إن تعزيز أ
المن الغذائي العالمي
ّ
عن طريق زيادة إنتاجية أنواع الثورة
الخضراء من الحبوب ينطوي على خطر
زيادة الضرر البيئي المصاحب الناجم
عن أ
السمدة النيتروجينية غير العضوية.
وعليه ،فإن إدخال تحسينات على
ﺗﻨﺎم
ٍ

أ

ج

ﺗَ ﻜ ﱡَﻮن ﻧﺠﻤﻲ
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التطور
الشكل أسفله | مخطط
ّ
الكيميائي والوفرة الكيميائية بجوار
المجموعة الشمسية.
أ ،جـ ،هـ ،نموذج التدفق البارد .ب،
د ،و ،نموذج التسخين الصدمي .تشير
جميع اللوحات إلى المنطقة  7آالف
فرسخ فلكي <  9 <Rآالف فرسخ فلكي،
المجرة.
حيث  Rهي المسافة من مركز
ّ
و Tهو الزمن منذ بداية الكون ،ومعدل

علم الوراثة الزراعية
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ﻣﺴﺎر اﻟﻐﺎز

0.2
][α/Fe

تُشفّر التركيبات الكيميائية للنجوم
تكونت منها،
نظائرها الغازية ،التي ّ
ما يوفر مؤشرات مهمة حول تواريخ
المجرات .ومن الصفات
تكون
ُّ
ّ
المميزة الفعالة :وفرة عناصر ألفا
 αأ
(الكسجين ،Oوالماغنسيوم
 ،Mgوالسيليكون  ،Siوالكبريت
 ،Sوالكالسيوم  ،Caوالتيتانيوم )Ti
بالنسبة إلى الحديد .]α/Fe[ ،ويتم
وض ّخها في الوسط
تخليق عناصر ألفاَ ،
بين النجمي من خالل المستعرات
العظمى من النوع الثاني ،IIالتي تظهر
تكون
بعد
حوالي عشرة ماليين سنة من ُّ
نجومها أ
الصلية .وفي المقابل ،يُعاد
الحديد إلى الوسط بين النجمي عن
طريق المستعرات العظمى من النوع
 ،Iaالتي تنشأ بعد فترة زمنية أطول

المستعرات العظمى من النوع  aIهو
العدد لكل قرن .والمنطقة الرمادية
المظللة في أ وجـ توضح الفجوة في
تراكم الغاز .والدوائر المفرغة في جـ
تشير إلى ِن َسب [ ]eF/αعند ذروتَي
التكون النجمي .هـ ،و ،التوزيع النجمي
ُّ
تدرج
في المخطط الكيميائي ،حيث يشير ُّ
أ
اللوان إلى معدل التكرار النسبي ،مقارنةً
بأعلى قيمة في كل لوحة .المنحنيات
المحيطية هي التوزيعات المرصودة،
مجرة
وفقًا لبيانات "تجربة ُّ OPA
لتطور ّ
درب التبانة" ( .)EEGOPAويوضح الخط
البنفسجي تطور الغاز ،حيث يشير
السهم إلى التسلسل الزمني.

اﻟﻤﻌﺪل )ﻛﺘﻠﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ(

في البحث المنشور ،يستخدم الباحثون
تحليالت الجينوم لعدد  106خطوط
خلوية بشريةُ ،ز ِرعت في مختبرين؛
إلظهار تنوع نسيلي كبير .وأ ّدت
االستفاضة في التوصيف الجينومي
لعدد  27ساللة من خط خاليا سرطان
الثدي الشائع  MCF7إلى الكشف عن
وتم التوصل إلى
تنوع جيني سريعّ .
مشابهة مع سالالت متعددة
نتائج
لعدد ِ 13خطًا خلويا إضافيا .أ
المر
ًّ
ًّ
التغيرات
الالفت للنظر هو تَرافُق ّ
الجينية مع التفعيل التمايزي لبرامج
التعبير الجيني ،والفروق الملحوظة في
مورفولوجيا الخاليا وتكاثرها .وأظهرت
تجارب الترميز الشريطي أن تطور خط
حدث نتيجة االنتخاب النسيلي
الخاليا يَ ُ
إاليجابي شديد الحساسية لظروف
مزرعة الخاليا .وأظهرت تحليالت
النسائل المشتقة من خاليا مفردة أن
سريعا
يتحول ً
عدم االستقرار المستمر ّ
إلى تغاير في خط الخاليا .وعندما اخ ُت ِبر
تأثُّر سالالت  MCF7السبع والعشرين
بعدد  321مرك ًّبا مضا ًدا للسرطان،
كشف الباحثون عن استجابات دوائية
شديدة التباين؛ فنسبة  %75على أ
القل
من المركّبات التي ث ََّبطت بشدة بعض
السالالت كانت غير فعالة على إالطالق
مع سالالت أخرى.
تُ َوثِّق هذه الدراسة مدى التباين الوراثي
داخل خطوط الخاليا ،وأصوله ،وعواقبه،
إطارا للباحثين؛ لقياس هذا التباين
وتوفِّر ً
في سياق الجهود المبذولة لدعم أبحاث
السرطان أ
الكثر قابلية للتكرار.
U. Ben-David et al.
doi:10.1038/s41586-018-0409-3

بكثير ،تصل إلى ما يقارب مليار سنة.
التكون النجمي
هكذاِ ،
تنتج فترات ّ
السريع عاد ًة مجموعات نجمية ذات
نسب [ ]α/Feعالية أ
(لن المستعرات
ِ َ
العظمى من النوع الثاني  IIوحدها
لديها وقت لتسهم في تغذية الوسط
تكون المجموعة
بين النجمي في أثناء ُّ
النجمية) ،في حين تتطلب النجوم
ذات ِن َسب [ ]α/Feالمنخفضة فترات
تكون نجمي تستمر ألكثر من بضعة
ُّ
مليارات من السنوات (تطغى خاللها
المستعرات العظمى من النوع  Iaعلى
المستعرات العظمى من النوع الثاني
 .)IIوعليه ،يشير وجود مجموعتين
مميزتين من النجوم بجوار المجموعة
الشمسية ،إحداهما ِبن َسب []α/Fe
مرتفعة ،أ
والخرى ِبن َسب []α/Fe
منخفضة ،إلى مصدرين مختلفين،
لكن آ
اللية التي نشأ عنها هذا التوزيع
ّ
ثنائي النمط ال تزال غير معروفة.
ستخدم الباحثون ،في البحث
يَ ِ
المجرات
ر
لتطو
ا
نموذج
المنشور،
ً
ُّ
ّ
التكون
القرصية ،لتوضيح أن فترتي ّ
النجمي ،اللتين تتنبأ بهما نظرية
المجر ّي،
"التدفق البارد" لتراكم الغاز
ِّ
أيضا ثنائية النمط الكيميائي
تفسران ً
تتكون
السيناريو،
لهذا
ًا
ق
ووف
المرصودة.
ّ
مبكرا
العالية
]
α
[/Fe
ب
س
ن
ذات
النجوم
ِ َ
ً
في أثناء طور أَ ّو ِل ّي للتراكم ،يتضمن
تيارات من الغاز أ
ال َ ّو ّلي البارد ،يسقط
بفعل الجاذبية .وتوجد بعد ذلك فجوة
قدر بحوالي ملياري سنة ،حتى برد
تُ َّ
صدميا في هالة المادة
ن
المسخ
ز
الغا
ُ
َّ
ًّ
المجرية ،نتيجةً للإشعاع،
المظلمة
ِّ
ويمكنه أن يبدأ في التراكم بنفسه.
تتكون النجوم ذات ِن َسب []α/Fe
ّ
المنخفضة في أثناء هذا الطور الثاني.
ويفصل بين ذروتي هاتين الفترتين من
التكون النجمي حوالي خمسة مليارات
ُّ
سنة.
فإن التغير واسع
وعالوة على ذلكّ ،
النطاق في أنماط الوفرة في هاتين
المجموعتين النجميتين ،الذي تم
مجرة درب التبانة ،يفسره
رصده في ّ
التغير المكاني في هذا التاريخ
جز ًّئيا ّ
لتراكم الغاز.
M. Noguchi et al.
doi:10.1038/s41586-018-0329-2

كفاءة استخدام المحاصيل للنيتروجين
الهمية ،بيد أن هذا أ
أمر بالغ أ
المر
آ
فهما عميقًا للليات التنظيمية
يتطلب ً
المشتركة ،التي تجمع بين النمو ،وتمثيل
النيتروجين ،وتثبيت الكربون.
في البحث المنشور ،يوضح الباحثون
أن التفاعالت الفيزيائية أ
والنشطة
المتعارضة المتوازنة لعامل النسخ،
عامل تنظيم نمو أ
الرز ،)GRF4( 4
تنظيما
ومثبط النمو  ،DELLAتمنح
ً
مستتبا للنمو واستقالب
مشتركًا
ًّ
الكربون والنيتروجين .يع ّزز ويكمل
عامل النسخ ًّ GRF4كل من تمثيل
النيتروجين ،وتثبيت الكربون ،والنمو،
في حين يثبط مثبط النمو DELLA
هذه العمليات .ونتيجة لذلك ،فإن
يميز أنواع الثورة
تراكم  ،DELLAالذي ّ
الخضراء ،ال يؤدي فقط إلى تقزم
أيضا من
ُمع ِّزز للمحصول ،وإنما يقلل ً
كفاءة استخدام النيتروجين ،إال أن
كفاءة استخدام أنواع الثورة الخضراء
ومحصول الحبوب للنيتروجين تزيد عن
طريق توجيه التوازن بين عامل ،GRF4
ومثبط  DELLAنحو زيادة وفرة .GRF4
وبالتالي ،فإن تعديل نمو النباتات،
والتنظيم االستقالبي المشترك يُ َمكِّ نان
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من استحداث استراتيجيات استيالد
جديدة أ
للمن الغذائي المستدام في
المستقبل ،وثورة خضراء جديدة.
S. Li et al.
doi:10.1038/s41586-018-0415-5
علم اإلحاثة

جينوم نسل تزاوج
نياندرتال ودينيسوفا
إن بشر النياندرتال ،وبشر الدينيسوفا
ّ
مجموعتان منقرضتان من أشباه البشر
( ،)homininsانفصلتا عن بعضهما
البعض قبل أكثر من  390ألف سنة.
وفي البحث المنشور ،يقدم الباحثون
جينوم "دينيسوفا  ،"11وهي شظية
عظمية من كهف دينيسوفا (في
شخصا
روسيا) ،وأثبتوا أنها تخص
ً
كانت والدته من بشر النياندرتال،
ووالده من بشر الدينيسوفا .توصل
الباحثون إلى أن أ
الب ،الذي يحمل
آثارا من ساللة النياندرتال،
جينومه ً
انحدر من مجموعة ذات صلة بإنسان
من الدينيسوفا كان قد ُوجد في
الكهف ،ويعود إلى وقت الحق .أما
أ
الم ،فكانت تنتمي إلى مجموعة
أقرب صلةً ببشر النياندرتال الذين
عاشوا الحقًا في أوروبا ،عن إنسان
من النياندرتال كان قد ُوجد في كهف
أيضا ،ويعود إلى وقت
دينيسوفا ً
أقدم ،ما يشير إلى أن أقدم هجرات
بشر النياندرتال بين شرق وغرب
أوراسيا قد حدثت في وقت ما قبل
 120ألف سنة.
يشير اكتشاف نسل الجيل أ
الول من
اختالط إنسان النياندرتال ،وإنسان
الدينيسوفا  -من بين العينات القليلة
القديمة التي وضع تسلسلها حتى آ
الن
ُ
 إلى أن االختالط بين مجموعات أشباهالبشر في أواخر عصر الباليستوسين كان
شائعا عند التقائها.
أمرا ً
ً
V. Slon et al.
doi:10.1038/s41586-018-0455-x
علم المناخ

تطور متزامن لدرجات الحرارة
االستوائية والقطبية

إن عمليات إعادة بناء المناخ القديم
للفترات ذات المناخات الدافئة
والتركيزات العالية من ثاني أكسيد
الكربون الجوي ضرورية للوصول
إلى توقعات أدق لتغير المناخ في
المستقبل .وتشير مؤشرات درجات
الحرارة القديمة في أعماق المحيط،
وعند دوائر العرض العليا ،إلى أن عصر
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إاليوسين (قبل  56إلى  34مليون سنة)
َض ّم أدفأ فترة خالل الـ 66مليون سنة
أ
الخيرة ،متبوعة بفترة تبريد ،نحو زمن
تكون القمم الجليدية في القارة القطبية
ّ
الجنوبية في نهاية المطاف .والدفء
القطبي في عصر اليوسين من أ
المور
إ
المؤكدة والراسخة ،ومن ثم فالعقبة
الرئيسة في التحديد الكمي لتطور
المؤشرات المناخية أ
الساسية ،مثل
متوسط تغير درجة الحرارة العالمي،
وارتفاعها القطبي ،هي قلة عمليات
إعادة البناء المستمرة عالية الجودة
لدرجات الحرارة االستوائية.
وفي البحث المنشور ،يقدم
ً
الباحثون ًّ
متصل لدرجة الحرارة
سجل
االستوائية لسطح البحر في عصر
اليوسين ،استنا ًدا إلى قياس درجات
إ
الحرارة القديمة بالمؤشرات الحيوية
المستخدم على رواسب المحيط
َ
أ
الطلسي .ويدمج الباحثون هذا
السجل بالبيانات الضئيلة الموجودة،
لبناء حزمة متعددة المؤشرات
والمواقع خالل  26مليون سنة من
تطور المناخ االستوائي في عصر
اليوسين .ووجدوا أن درجات الحرارة
إ
االستوائية ،ودرجات حرارة أعماق
المحيط قد تغيرت بالتوازي تحت تأثير
كل من االتجاهات المناخية طويلة
والحداث قصيرة أ
المد ،أ
أ
المد .ويتسق
ذلك مع فرضية أن التأثير المناخي
لغازات الدفيئة  -وليس التغيرات في
الدوران المحيطي  -كان هو المحرك
اليوسين .كما
الرئيس لمناخ عصر إ
الحظوا وجود عالقة خطية قوية بين
درجات الحرارة االستوائية ،ودرجات
حرارة أعماق المحيط ،ما يتضمن عامل
ارتفاع قطبي ثابت على مدار عصر
عموما من الجليد.
إ
اليوسين الخالي ً
وتشير المقارنة الكمية بعمليات
المحاكاة لنموذج المناخ المقترن
بالكامل إلى أن متوسط درجات الحرارة
العالمية كان حوالي  ،29و ،26و،23
و 19درجة مئوية في بداية عصر
اليوسين ،وأوائل منتصفه ،وأواخر
إ
منتصفه ،وآخره ،على الترتيب ،مقارنةً
بدرجة حرارة عصر ما قبل الصناعة،
البالغة  14.4درجة مئوية.
وأخيرا ،يسفر دمج تقديرات درجة
ً
الحرارة القائمة على المؤشرات والنماذج
مع عمليات إعادة البناء المتاحة لتركيز
ثاني أكسيد الكربون عن تقديرات
لحساسية نظام أ
الرض في عصر
إاليوسين ،تتراوح بين  ،0.9و 2.3كلفن
لكل وات لكل متر مربع ،باحتمال يبلغ
 68في المئة؛ وهو ما يتسق مع القيم
العليا للتقديرات السابقة.
M. Cramwinckel et al.
doi:10.1038/s41586-018-0272-2

المغناطيسي للمشتري مختلف عن
جميع المجاالت المغناطيسية الكوكبية
أ
الخرى المعروفة .فداخل المشتري،
ينشأ معظم الفيض من منطقة
الدينامو في شريط ضيق في نصف
الكرة الشمالي من الكوكب ،ويعود
بعضه عبر رقعة فيض شديدة ومنعزلة
بالقرب من خط االستواء .وفي أي مكان
آخر غير هذه المنطقة ،يكون المجال
أضعف بكثير .وينحصر الجزء غير
انحصارا شبه
ثنائي القطب من المجال
ً
كامل في نصف الكرة الشمالي ،ومن ثم
يكون المجال في هذه المنطقة غير
ثنائي القطب بقوة ،وفي نصف الكرة
الجنوبي تغلب عليه ثنائية القطب.
يشير الباحثون إلى أن دينامو المشتري -
على عكس دينامو أ
الرض  -ال يعمل في
قشرة سميكة متجانسة ،ويرون أن هذه
المورفولوجيا غير المتوقعة للمجال
تنشأ من التفاوت في أنصاف أ
القطار،
التي من المحتمل أن تشمل التدرج
الطبقي في الكثافة ،أو الموصلية
الكهربائية ،أو في كليهما.
K. M. Moore et al.
doi:10.1038/s41586-018-0468-5

الشكل أسفله | عملية إعادة بناء جغرافية
قديمة للمواقع قيد الدراسة قبل 40
مليون سنة.
يوضح الشكل الوضع القديم التقريبي
للموقع قيد الدراسة (موقع  ،ODPرقم
 ،)959والمواقع الرئيسة التي استخدمها
الباحثون إلنتاج مجموعة  SSTاستوائية:
المواقع  ODPرقم  ،865و ،925و929؛
ومشروع الحفر التنزاني ()TDP؛ ومحجر
ساجامو ()SQ؛ واللب  IB10Bفي نيجيريا.
الصفائح القارية موضحة باللون الرمادي
الداكن .وتمثل خطوط الشبكة ذات اللون
الرمادي الفاتح دوائر العرض وخطوط
الطول ،بمسافات بينية تبلغ  30درجة .تم
إعداد الخريطة عن طريق برنامج ،GPlates
باستخدام إطار الدوران ،وعملية إعادة البناء
الحركي التكتوني الخاصة بماثيوز وزمالئه.
علم الكواكب

دينامو معقد لكوكب
المشتري
تقدم مركبة (جونو) الفضائية  -التي
ِّ
تدور حول المشتري في مدار قطبي -
قياسات مباشرة للمجال المغناطيسي
لهذا الكوكب بالقرب من سطحه .وقد
مؤخرا ألرصاد المجال
أنتج تحليل أُجري
ً
المغناطيسي للمشتري من ثمانية
مدارات (من التسع مدارات أ
الولى)

الزراعة

عالميا
تغير األرض
ً
ُّ
من  1982إلى 2016

مرجعيا كرويًّا
نموذجا
لمركبة (جونو)
ً
ًّ
توافقيا ( )JRM09للمجال المغناطيسي
ًّ
للمشتري خارج الكوكب .ولهذا النموذج
أهمية خاصة لفهم العمليات التي
تحدث في الغالف المغناطيسي
لكن لدراسة المجال
للمشتريْ ،
داخل الكوكب ،وبالتالي آلية التوليد
(الدينامو) المسؤولة عن توليد المجال
فضل
المغناطيسي الرئيس للمشتري ،يُ َّ
استخدام نماذج بديلة.
قدم الباحثون خرائط
في هذا البحث ،يُ ّ
للمجال المغناطيسي عند مجموعة
مختلفة من أ
العماق داخل المشتري.
وعلى عكس المجال المغناطيسي
أ
للرض ،وجد الباحثون أن المجال

إن تغير أ
الرض هو سبب من أسباب
ّ ُّ
التغير البيئي العالمي ،ونتيجة له؛
ّ
فالتغيرات في استخدام أ
الراضي
أ
حد
والغطاء الرضي تُ ِّبدل  -إلى ٍّ
كبير  -توازن الطاقة والدورات
الجيوكيميائية الحيوية على أ
الرض؛
تغير المناخ ،الذي يؤثر
ما يسهم في ّ
خصائص سطح أ
الرض،
بدوره على
لكن
البيئي،
النظام
خدمات
وتقديم
ّ
للتغير
ي
َم
ك
ال
التقدير
في
ا
نقص
ِّ
ثمة ً
ّ
العالمي أ
للرض.
في البحث المنشور ،يحلل الباحثون
بيانات أقمار صناعية تغطي 35
ويقدمون أول سجل شامل
عاماّ ،
ً

SQ/
IB10B

929

865

925
959
TDP
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لديناميكيات التغير العالمي أ
للرض
ُّ
خالل الفترة من عام  1982إلى
عام  .2016يوضح الباحثون أنه
على عكس الرأي السائد بأن مساحة
الغابات قد تراجعت على مستوى
العالم ،ازداد الغطاء الشجري
بمقدار  2.24مليون كيلومتر مربع
( %7.1+مقارنة بمستوى عام .)1982
الجمالية
وهذه الزيادة الصافية إ
هي نتيجة لرجحان زيادة صافية في
المناطق وراء االستوائية على نقص
صاف في المناطق االستوائية .وقد
ٍ
تناقص غطاء أ
الرض الجرداء العالمي
بمقدار  1.16مليون كيلومتر مربع
( ،)%3.1−وعلى وجه الخصوص في
المناطق الزراعية في آسيا .ومن بين
جميع التغيرات أ
الرضية ،ترتبط نسبة
ّ
 %60منها بأنشطة بشرية مباشرة،
مباشرة ،مثل
و %40بمسببات غير ِ
تغير استخدام
ظهر ُّ
أ ُّ
تغير المناخ .ويُ ِ
الراضي هيمنةً إقليمية ،تشمل إزالة
الغابات االستوائية ،والتوسع الزراعي،
وزراعة الغابات ،أو إعادة زراعتها
على نحو معتدل ،وتكثيف أ
الراضي
الزراعية ،والتوسع الحضري .وفي
جميع النطاقات المناخية ،اكتسبت
أ
النظمة الجبلية غطا ًء شجريًّا على نحو
مستمر ،وفقدت أنظمة بيئية قاحلة
وشبه قاحلة عديدة غطاءها النباتي.
وتعكس تغيرات أ
الراضي الموضحة
ِ
ّ
المسببات
في المخططات ،وكذلك
ِّ
نظاما
المنسوبة إليها هذه التغيراتً ،
النسان .ويمكن
أرضيا يسيطر عليه إ
ًّ
استخدام مجموعة البيانات التي
توصل إليها الباحثون؛ لتحسين نمذجة
تغيرات استخدام أ
الراضي ،والدورة
ّ
الجيوكيميائية الحيوية ،والتفاعالت
بين الغطاء النباتي والمناخ؛ من أجل
للتغير البيئي العالمي.
تعزيز ف ْهمنا ّ
X. Song et al.
doi:10.1038/s41586-018-0411-9
اضطرابات طيف التوحد

السيروتونين يعالج
القصور االجتماعي
يُ َعد الخلل الوظيفي في التفاعالت
أساسيا من أعراض
االجتماعية َع َر ًضا
ًّ
حد ،لكن آ
الليات
التو
اضطراب طيف ّ
العصبية الكامنة وراء القدرة على
التواصل االجتماعي غير مفهومة بشكل
جيد؛ ما يعوق التطوير المناسب
لعالجات أشكال القصور االجتماعي.
ظهر الباحثون
في البحث المنشور ،يُ ِ
أن التعديل ثنائي االتجاه في الفئران
إلفراز السيروتونين ()5-HTمن الخاليا
العصبية للرفاء الظهري في النواة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عدل القدرة على التواصل
المتكئة يُ ِّ
االجتماعي بشكل ثنائي االتجاه .ففي
نموذج لفأر مصاب باضطراب طيف
التوحد لسبب وراثي شائع  -هو
ّ
اختالف عدد النسخ على الكروموسوم
—16p11.2يستحث الحذف الجيني
ّ
لمنطقة التصاحب الجيني من الخاليا
صورا
العصبية ُ
الم ِنتجة للسيروتونين ً
من القصور في السلوك االجتماعي،
الم ِنتجة
ويقلل نشاط الخاليا العصبية ُ
للسيروتونين في الرفاء الظهري .ويمكن
عالج هذه الصور من القصور في
القدرة على التواصل االجتماعي ،عن
طريق التفعيل البصري الوراثي للخاليا
الم ِنتجة للسيروتونين في الرفاء
العصبية ُ
الظهري ،وهو تأثير يتطلب تفعيل
ستقبالت  5-HT1bفي النواة المتكئة،
ُم ِ
أيضا.
كما يمكن محاكاته بتفعيلها ً
دورا غير متوقَّع
توضح هذه النتائج ً
لعمل السيروتونين في النواةالمتكئة
فيما يخص السلوكيات االجتماعية،
وتشير إلى أن استهداف هذه آ
اللية قد
عالجيا.
مفيدا
يكون ً
ًّ
J. Walsh et al.
doi:10.1038/s41586-018-0416-4
أجهزة ضوئية

عوازل آندرسون
فوتونية طوبولوجية
إن السمة المميزة للعوازل
الطوبولوجية ثنائية أ
البعاد هي قوة
كمم للشحنة
نقلها إ
الم ّ
اللكتروني ُ
والطاقة في ظل فوضى الشبكة التي
تقوم عليها .وتنشأ هذه القوة من
حقيقة أنه ال يمكن حدوث هذا النقل،
في الفجوة النطاقية الطوبولوجية،
إال في الحاالت الحافية ،التي تكون
محصنة ضد التشتت االرتدادي ،نتيجة
للحماية الطوبولوجية؛ إال أنه ،في
حالة الفوضى القوية بدرجة كافية،
تضيق هذه الفجوة النطاقية ويصبح
طوبولوجيا؛
النظام ككل بسيطًا
ً
أي تكون جميع الحاالت متموضعة
وكل النقل يختفي وفقًا لتموضع
آندرسون .لذلك كان االقتراح أ
الخير
بإمكانية حدوث االنتقال العكسي
مفاج ًئا .ففيما يسمى عوازل آندرسون
الطوبولوجية ،تم التنبؤ بأن ظهور
الحاالت الحافية المحمية والنقل
كمم يمكن تحفيزهً ،
بدل من ك َْبحه،
الم ّ
ُ
عن طريق إضافة فوضى كافية إلى
طوبولوجيا.
عازل بسيط
ً
يعلن الباحثون ،في البحث المنشور،
عن البرهنة التجريبية لعازل آندرسون
فوتوني طوبولوجي .وقد أجرى
الباحثون تجاربهم في مصفوفة من

موجهات الموجات الحلزونية المقترنة
متالش في شكل شبيه بقرص
على نحو ٍ
العسل بشبكيات فرعية غير منسجمة.
وتؤدي إضافة فوضى موضعية في
صورة تفاوت عشوائي في معامل
انكسار موجهات الموجات إلى تحويل
النظام من طور بسيط إلى طور
طوبولوجي .وهذا التدليل على فيزياء
عازل آندرسون الطوبولوجي يوضح
تجريبيا أنه يمكن للفوضى تحسين
ًّ
النقلً ،
بدل من إعاقته.
S. Stützer et al.
doi:10.1038/s41586-018-0418-2

في درجة حرارة سطح البحر ،تصل إلى
درجتين مئويتين ونصف الدرجة.
ويتوقع حدوث التغيرات أ
الكبر في
ُ
المناطق االستوائية الغربية من المحيط
الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي.
واليوم ،تُع َزى نسبة  87في المائة من
موجات الحر البحرية إلى االحترار بفعل
إالنسان .وسوف ترتفع هذه النسبة إلى
أي ِمن
حوالي مائة في المائة في ظل ّ
سيناريوهات االحترار العالمي ،حيث
يتخطى درجتين مئويتين.
T. Frölicher et al.
doi:10.1038/s41586-018-0383-9

علم المحيطات

جغرافيا حيوية

موجات الحر البحرية
مع االحترار العالمي

ميكروبيوم التربة
السطحية حول العالم

كشف بعض موجات الحر البحرية
اختصارا  )MHWsالتي ُرصدت
(وتسمى
مؤخر َّا عن شدة ً تأثُّر أ
النظمة البيئية
ً
البحرية والمصايد السمكية بتلك
لكن
الظواهر المناخية الشديدةّ ،
معرفتنا بالوقائع السابقة والتعاقب
المستقبلي لموجات الحر البحرية
محدودة للغاية.
في البحث المنشور ،يستخدم
الباحثون أرصاد أ
القمار الصناعية،
ومجموعة من عمليات المحاكاة
النموذجية لنظام أ
الرض؛ إلظهار أن
موجات الحر البحرية قد أصبحت
تواترا وسعةً
بالفعل أطول ً
أمدا ،وأكثر ً
وح ّدةً ،خالل العقود القليلة الماضية،
ِ
وأنه من شأن هذا النمط أن يتسارع
في ظل تزايد االحترار العالمي .بين
عامي  ،1982و ،2016رصد الباحثون
تضاعفًا في عدد أيام استمرار موجة
الحر البحريةِ .ومن المتوقع أن تستمر
مدتها في التزايد ُبمعامل مقداره 16
في المتوسط ،في ظل احترار عالمي
قدره درجة ونصف الدرجة مئوية،
نسبة إلى مستويات ما قبل عصر
وبمعامل مقداره  23في
الصناعةُ ،
المتوسط في ظل احترار قدره درجتان
مئويتان ،غير أنه من المتوقع أن تؤدي
للحد من
السياسات الوطنية الحالية ّ
انبعاثات الكربون العالمية إلى احترار
مقداره ثالث درجات مئوية ونصف
الدرجة بحلول نهاية القرن الواحد
والعشرين ،الذي تتوقع له النماذج
متوسط ارتفاع في احتمال حدوث
موجات الحر البحريةُ ،بمعامل قدره
 .41وعند هذا المستوى من االحترار،
يكون لموجات الحر البحرية متوسط
نطاق فراغي أكبر  21مرة منه في عصر
يوما في
ما قبل الصناعة ،وتستمر ً 112
المتوسط ،وتبلغ كثافات شذوذ قصوى

بعضا من أكثر البيئات
تحتضن التربة ً
الميكروبية تنوعا على كوكب أ
الرض،
ً
وهي ضرورية من أجل تدوير العناصر
الغذائية ،وتخزين الكربون .ولفهم
آلية عمل التربة ،يجب نمذجة أنماط
التوزيع العالمي ،ومستودعات
الجينات الوظيفية للكائنات المجهرية
الموجودة في التربة ،إضافة إلى
الترابط الحيوي والبيئي في تنوع ِوب ْنية
المجتمعات البكتيرية والفطرية فيها.
ظهر الباحثون
في البحث المنشور ،يُ ِ
 من خالل تعزيز علم الجينومالبيئي ،وزيادة التشفير الشمولي
للحمض النووي ()metabarcoding
لعينات التربة السطحية من حول
موقعا ،و 7,560عينة
العالم (189
ً
فرعية)  -أن التنوع الجيني البكتيري،
ال الفطري ،يبلغ أعلى مستوياته في
الموائل معتدلة المناخ ،وأن تكوين
الجينات الميكروبية يختلف مع
المتغيرات البيئية اختالفًا أشد منه
ظهرون
مع المسافة الجغرافية .كما يُ ِ
أن الفطريات والبكتيريا يبديان تماي ًزا
عالميا في البيئة المالئمة ،ترافقه
ًّ
استجابات تنوع متناقضة في التنوع
فيما يخص الترسيب ،ودرجة حموضة
التربة .وإضافة إلى ذلك ،يقدم
الباحثون ً
دليل على التضاد القوي
بين البكتيريا والفطريات ،مستن َتج
المقاومة للمضادات
من الجينات
ِ
الحيوية ،في موائل التربة السطحية
والمحيطات ،ما يشير إلى الدور الكبير
الذي تؤديه التفاعالت الحيوية في
تشكيل المجتمعات الميكروبية .وتشير
النتائج التي توصل إليها الباحثون
إلى أن التنافس والتصفية البيئية
كالهما يؤثر على وفرة المجتمعات
البكتيرية والفطرية ،وتكوينها،
ووظائف الجينات المشفرة بها ،ما
الطبعة العربية |

سبتمبر
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ّ
السهامات النسبية
يدل على أن إ
لهذه الكائنات المجهرية في التدوير
العالمي للعناصر الغذائية تختلف
حسب المكان.
M. Bahram et al.
doi:10.1038/s41586-018-0386-6
السرطان

كيف تغزو اللوكيميا
الجهاز العصبي المركزي

تتميز لوكيميا أ
الرومات الليمفاوية
الحادة بميل واضح إلى االنتقال
إلى الجهاز العصبي المركزي .وعلى
عكس النقائل الدماغية آ
التية من
نادرا ما تنتقل نقائل
أورام
صلبةً ،
لوكيميا أ
الرومات الليمفاوية الحادة
إلى النسيج الحشوي ،لكنها تكون
معزولة عن السحايا الرقيقة ،التي تُ َعد
نادرا للغزو السرطاني .وعلى
ً
موضعا ً
الرغم من أن االنتقال إلى الجهاز
العصبي المركزي يحدث في جميع
النواع الفرعية للوكيميا أ
أ
الرومات
حدد بعد
الليمفاوية الحادة ،فلم تُ َّ
موحدة لها .يوضح الباحثون،
آلية غزو ّ
في البحث المنشور ،أن خاليا لوكيميا
أ
الرومات الليمفاوية الحادة في الدورة
الدموية تكون غير قادرة على اختراق
الحاجز الدموي الدماغي عند الفئران،
وإنما تنتقل إلى الجهاز العصبي
المركزي عبر أ
الوعية الدموية التي
تصل مباشرة بين النخاع العظمي
الفقري أو الجمجمي ،والحيز تحت
العنكبوتي .والغشاء القاعدي لهذه
أ
الموصلة غني بمادة الالمينين،
الوعية
ِّ
عرف بتنسيقها استطالع الخاليا
التي تُ َ
العصبية السالفة في الجهاز العصبي
مستقبل
المركزي .ويتم التعبير عن
ِ
الالمينين إنتجرين ألفا 6في معظم
حاالت لوكيميا أ
الرومات الليمفاوية
الحادة .وتوصل الباحثون إلى أن
التفاعالت بين إنتجرين ألفا ،6
والالمينين توسطت في انتقال خاليا
لوكيميا أ
الرومات الليمفاوية الحادة
نحو السائل الدماغي النخاعي في
فعو ِلجت فئران تحمل
المختبرُ ،
طعوما أجنبية من لوكيميا أ
الرومات
ً
الليمفاوية الحادة ،إما بمثبط،PI3Kδ
النتجرين ألفا 6
الذي قلل من تعبير إ
في خاليا لوكيميا أ
الرومات الليمفاوية
الحادة ،أو بأجسام مضادة نوعية
النتجرين ألفا .6
ستعدلة
لمستقبل إ
ُم ِ
ِ
واضحا
ا
انخفاض
ان
ر
الفئ
هذه
وأظهرت
ً
ً
في انتقال خاليا لوكيميا أ
الرومات
الليمفاوية الحادة عبر أ
الوعية
الموصلة ،وفي أعداد أ
الرومات في
ِّ
السائل الدماغي النخاعي ،وأعراض
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الطبعة العربية

أمراض الجهاز العصبي المركزي ،على
الرغم من حدوث الحد أ
الدنى من
ّ
تراجع عبء أمراض النخاع العظمي.
توصل إليها
وتشير البيانات ،التي ّ
الباحثون ،إلى أن التعبير عن مستقبل
إنتجرين ألفا  ،6الذي يشيع في حاالت
لوكيميا أ
الرومات الليمفاوية الحا ّدة،
يسمح للخاليا باستخدام مسارات
االنتقال العصبية؛ لغزو الجهاز
العصبي المركزي.
H. Yao et al.
doi:10.1038/s41586-018-0342-5
علم الحاسوب

ُّ
تعلم اآللة يتنبأ
بالتفاعالت الكيميائية
ّإن عملية اكتشاف التفاعالت الكيميائية
بطبيعتها عملية غير قابلة للتنبؤ،
ومستهلكة للوقت .وأحد البدائل المثيرة
ِ
هو "التنبؤ بقابلية التفاعل" ،إال أن
أ
المناسبة لذلك  -مثل تصميم
الساليب
ِ
التفاعل باستخدام الحاسوب  -ال
تزال في مهدها .والتنبؤ بالتفاعالت
 استنا ًدا إلى أساليب كيميائية كميةعالية المستوى  -أمر معقد ،حتى مع
الجزيئات البسيطة .عالوة على أنه،
رغم أن تعلُّم آ
اللة فعال بقوة في
تحليل البيانات ،فإن تطبيقاته في
واستلهاما
الكيمياء ال تزال قيد التطوير.
ً
من االستراتيجيات القائمة على حدس
الكيميائيين ،يرى الباحثون في البحث
المنشور أن نظام تفاعل يتم التحكم
فيه من خالل خوارزمية تعلُّم آ
اللة
قادرا على استكشاف فضاء
قد يكون ً
التفاعالت الكيميائية بشكل سريع،
خاصة إذا ما قام خبير بتوجيه النظام.
يقدم الباحثون في بحثهم روبوتًا
ِّ
لتوليف المركبات العضوية ،يمكنه إجراء
تفاعالت كيميائية وعمليات تحليلية
أسرع مما يمكن إجراؤه يدويًّاً ،
فضل
عن التنبؤ بقابلية تفاعل التوليفات
الممكنة من الكواشف ،بعد إجراء عدد
صغير من التجارب ،ومن ثم فهو
يستكشف فضاء التفاعالت الكيميائية
بفعالية .وباستخدام تعلُّم آ
اللة
التخاذ القرارات ،الذي يتيحه التشفير
الثنائي للمدخالت الكيميائية ،يمكن
آنيا باستخدام الرنين
تقييم التفاعالت ًّ
المغناطيسي النووي ،والتحليل الطيفي
أ
بالشعة تحت الحمراء .وقد تمكَّن نظام
آ
تعلُّم اللة من التنبؤ بقابلية تفاعل
حوالي ألف من توليفات التفاعالت بدقة
تزيد على  80في المئة ،بعد النظر في
مخرجات ما يزيد ً
قليل على  10في المئة
من مجموعة البيانات .وتم استخدام
أ
أيضا لحساب قابلية
هذا السلوب ً

تفاعل مجموعات البيانات المنشورة.
ناهيك عن أنه باستخدام البيانات آ
النية
تتبع أحد الكيميائيين هذه
من الروبوتَّ ،
التنبؤات يدويًّا؛ ما أدى إلى اكتشاف
أربعة تفاعالت.
J. Granda et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0307-8
مهن

ُّ
فنيا
التألق المهني ً
وعلميا
وثقافيا
ً
ً
تُ َم ِّيز التألُّق  -وتعريفه الفضفاض هو أن
مزيدا من النجاح"  -فترة
"النجاح يولّد ً
محددة ،يكون خاللها أداء الفرد أفضل
بشكل واضح من أدائه المعتاد .وعلى
الرغم من مناقشة التألُّق على نطاق
واسع في الرياضة ،والمقامرة ،أ
والسواق
المالية على مدار العقود العديدة
الماضية ،فإننا ال نعرف الكثير عما إذا
كان ينطبق على المهن الفردية ،أم ال.
وباالستناد إلى المؤلفات الثرية عن
البداع ،جمع الباحثون في
دورة حياة إ
البحث المنشور سجالت مهنية واسعة
النطاق لفنانين ،ومخرجي أفالم،
تتبع إلنتاجهم من أعمال
وعلماء ،مع ُّ
فنية ،وأفالم ،ومنشورات علمية.
ووجدوا  -على مستوى المجاالت
الثالثة كلها  -أن أ
العمال المتألقة
مهنة ما تعكس درجة عالية من
في ٍ
االنتظام الزمني ،مع اتسام كل مهنة
بانطالق ألعمال متعاقبة عالية التأثير.
ويوضح الباحثون أن هذه المالحظات
يمكن تفسيرها من خالل نموذج بسيط
للتألُّق ،يتيح لنا سبر أغوار هذه
الظاهرة ،التي تحكم المهن الفردية،
كميا .ووجدوا أن هذه الظاهرة
ًّ
شائعة بشكل ملحوظ في مختلف
المجاالت؛ فحاالت التألّق منتشرة
في كل مكان ،لكنها فريدة عادة في
المهن المختلفة .ويظهر التألّق بشكل
عشوائي في سلسلة أعمال الفرد،
ويتمركز بشكل مؤقت ،وال يترافق مع
النتاجية .ويوضح
تغير ملحوظ في إ
أي ّ
المكتشفة
الباحثون أن حاالت التألّق
َ
تقود بشكل أساسي إلى التأثير
الجماعي للفرد ،ألن أ
العمال المن َتجة
في أثناء التألُّق يكون لها تأثير أكبر،
وتجاهل ذلك يدفعنا إلى المبالغة في
ُ
تقدير التأثير المستقبلي للمهنة ،أو
التقليل من شأنه.
تعمق ف ْهمنا الك َِّمي
هذه النتائج ال ِّ
أ
للنماط التي تحكم براعة الفرد ونجاحه
أيضا تأثيرات
فحسب ،بل ربما تكون لها ً
على تحديد أ
الفراد الذين سيكون
ألعمالهم تأثير دائم ،ورعايتهم.
L. Liu et al.

doi:10.1038/s41586-018-0315-8
تطور

تطور التعاون في
األلعاب العشوائية
تَ ْح ُدث المعضالت االجتماعية عندما
ال تتوافق الحوافز التي يحصل عليها
أ
الفراد مع مصالح المجموعة .ووفقًا
لما يُطلق عليه "مأساة المشاعات"،
يمكن أن تؤدي هذه الحاالت من عدم
الفراط في استخدام
التوافق إلى إ
الموارد العامة ،وانهيارها .وتشير
نظرية التبادلية المباشرة إلى أن
التداخالت المتكررة قد تخفف من
معضالت كهذه ،بيد أن ً
أعمال سابقة
كانت قد افترضت أن الموارد العامة
مر الزمن.
تظل ثابتة على ّ
وعلى العكس ،يطرح الباحثون في
البحث المنشور فكرة أن الموارد
العامة قابلة للتغير ،وتعتمد على
الخيارات االستراتيجية أ
للفراد .وأحد
السيناريوهات البديهية أن المشاركة
تزيد المورد العام ،في حين أن
العزوف عنها ينقصها .وهكذا ،يتيح
التعاون إمكانية المشاركة في لعبة أعلى
قيمة بمردود أعلى ،في حين يؤدي هجر
اللعبة إلى لعبة أقل قيمة .ويحلل
الباحثون هذه الفكرة باستخدام نظرية
أ
اللعاب العشوائية ،ونظرية اللعبة
التطورية .وقد وجدوا أن اعتماد المورد
العام على التداخالت السابقة قد يع ّزز
المشاركة بشكل كبير.
الميل إلى
َ
في هذه النتائج ،نلحظ أن للتأثير
التوافقي بين التبادل ومردود االستجابة
الراجعة أهمية بالغة ،فالتداخالت
المتكررة في بيئة ثابتة ،وكذلك التداخالت
الفردية في بيئة متغيرة ،ال تؤدي كل منها
مشابهة .ويوضح
إلى معدالت تعاون ِ
إطار العمل الذي وضعه الباحثون أيًّا
من االستجابات الراجعة بين استخدام
الموارد والبيئة – سواء أكانت الطبيعية،
المستحدثة  -تساعد في التغلب على
أم ُ
المعضالت االجتماعية.
C. Hilbe et al.
doi:10.1038/s41586-018-0277-x
مقاومة المضادات الحيوية

فعالية توليف األدوية
المضادة للبكتيريا
أصبح انتشار مقاومة مضادات
خطيرا يهدد الصحة
الميكروبات شأنًا أ ً
المراض التي كانت
العامة ،إذ يجعل
ذات يوم قابلة للعالج تعود مرة أخرى
يقوض
لتصبح أمر ً
اضا مميتة ،كما ِّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

إنجازات الطب الحديث .بإمكان
التوليف الدوائي أن يساعد في مكافحة
المقاومة ألدوية
العدوى البكتيرية
ِ
مستكشف إلى حد
متعددة ،إال أنه غير
َ
ستخدم في العيادات.
ونادرا ما يُ َ
كبيرً ،
في البحث المنشورِ ،يص ُف الباحثون
فعالية ما يقرب من  3آالف توليفة
من المضادات الحيوية محددة
الجرعة ،وعقاقير تستهدف البشر،
وإضافات غذائية ،في ست سالالت
من ثالثة ُم ْمرضات سالبة الجرام  -هي
 ،Escherichia coliوSalmonella
،enterica serovar Typhimurium
وPseudomonas aeruginosa
 لتحديد السمات العامة للتوليفالدوائي المضاد للبكتيريا ،وفهم
قدراته .ورغم ارتباط أ
النواع الثالثة
تطوريًّا ،فإن أكثر من  %70من
التفاعالت بين أ
الدوية التي رصدها
الباحثون كانت محددة بالنوع ،بينما
ظهر  %20خصوصية للساللة؛ ما
يُ ِ
يكشف عن إمكانية كبيرة إلنتاج عالجات
محددة النطاق.
بشكل عام ،تشيع المناهضة أكثر
من التآزر ،وهي تحدث بشكل شبه
حصري بين أ
الدوية التي تستهدف
عمليات خلوية مختلفة ،في حين أن
التآزر أكثر تحفظًا ،ويزيد في أ
الدوية
التي تستهدف العملية نفسها .يقدم
الباحثون رؤى ميكانيكية لهذا االنفصام،
بل ويفحصون بدقة تداخالت المضاف
ظهرون أن
الغذائي "فانيلين".
ً
وأخيرا يُ ِ
عمليات التآزر العديدة تكون فعالة
المقاومة
ضد العزالت إالكلينيكية
ِ
ألدوية متعددة ،في المختبر وفي
أثناء إصابة يرقات عثة الشمع الكبرى
 Galleria mellonellaبالعدوى ،مع
ظهور مقاومة في حالة واحدة تجاه
الكوليستين ،وهو المضاد الحيوي الذي
يعتبر المالذ أ
الخير.
ُ
A. Brochado et al.
doi:10.1038/s41586-018-0278-9
النسبية العامة والجاذبية

قياس ثابت الجاذبية
بطريقتين مستقلتين
ّإن ثابت نيوتن للجاذبية «جي »Gواحد
من أهم القيم الثابتة الخاصة بالطبيعة،
لك ْننا لم نتوصل بعد إلى قيمة دقيقة
له .ورغم انقضاء قرنين من الزمن في
بذل الجهود التجريبية ،ال تزال قيمة هذا
الثابت هي أ
القل دقة من بين القيم
الثابتة أ
الساسية المعروفة.
يشير تفاوت يصل إلى  0.05في
المائة في االستنتاجات أ
الخيرة لقيمة
هذا الثابت إلى احتمال وجود أخطاء
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

منهجية غير مكتشفة في أ
الساليب
َ
المختلفة الموجودة لقياسه .وإحدى
الطرق لتقليل هذه أ
الخطاء هي قياس
الثابت «جي» باستخدام أساليب
مختلفة ومستقلة عن بعضها البعض،
بدون احتمال أن تتضمن آ
الثار
المنهجية نفسها.
في هذا البحث ،يقدم الباحثون
قياسين مستقلَّين لقيمة الثابت
َ
«جي» ،باستخدام تجارب البندول
االلتوائي مع نهج زمن التأرجح،
ونهج رد فعل التسارع الزاوي.
حصل الباحثون على قيمتين للثابت
«جي» ،هما ،11-10 × 6.674184
و 11-10 × 6.674484متر مكعب لكل
كيلوجرام لكل ثانية مربعة ،بقيم
معيارية نسبية لعدم التيقن تبلغ
 11.64و 11.61جزء في المليون،
وق َيم عدم التيقن
على الترتيب.
بهاتين القيمتين ِ للثابت هي أ
الصغر
التي تقدم حتى آ
الن .وكلتا القيمتين
َّ
موصى بها
تتناسبان مع أحدث قيمة َ
في نطاق انحرافين معياريين.
Q. Li et al.
doi:10.1038/s41586-018-0431-5
الفيزياء النووية التجريبية

ما يحدث داخل األنوية
الغنية بالنيوترونات

إن النواة الذَّ رية واحدة من أكثر أ
النظمة
ّ
الميكانيكية الكمية كثافةً
وتعقيدا في
ً
أ
تقريبا كل كتلة
الطبيعة .وتشكِّل النوية ً
الكون المرئي .ويمكن فحص خصائص
النيوكليونات (البروتونات ،والنيوترونات)
المفردة في أ
النوية ،عن طريق تشتيت
جسيم عالي الطاقة من النواة ،ورصده
بعد انتشاره ،وعادة يصحب ذلك رصد
بروتون آخر مطرود.
يشير تحليل تجارب تش ُّتت إاللكترونات
والبروتونات إلى تكوين بعض
النيوكليونات داخل أ
النوية ألزواج
شديدة التقارب من نيوترونات
وبروتونات ،بزخم نيوكليوني عال ،أكبر
من زخم فيرمي النوويّ .أما كيفية تكوين
النيوترونات الفائضة داخل أ
النوية
الغنية بالنيوترونات ألزواج شديدة
التقارب كهذه ،فال تزال غير واضحة.
في البحث المنشور ،يقيس
الباحثون البروتونات ،وكذلك  -للمرة
أ
الولى  -النيوترونات المطرودة من
أ
النوية المتوسطة إلى ثقيلة ،بفعل
إلكترونات عالية الطاقة ،ويوضحون
أن نسبة البروتونات عالية الزخم
تزداد بشكل ملحوظ مع فائض
النيوترونات داخل النواة ،في حين
أن نسبة النيوترونات عالية الزخم

إﻟﻜﺘﺮون

ﻧﻴﻮﺗﺮون

اﻟﻨﻮاة
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

إﻟﻜﺘﺮون
ﺳﺎﻗﻂ

ﻏﺮف اﻻﻧﺠﺮاف
ﺑﺮوﺗﻮن

ﻋﺪاد ﺷﻴﺮﻳﻨﻜﻮف
ﻣﺴﻌﺮ
ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

ﻋﺪاد وﻣﻴﻀﻲ
ﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮان

تقل بشكل طفيف .وهذا تأثير
مفاجئ ،حيث إنه في نموذج الغالف
النووي الكالسيكي ،تتبع البروتونات
والنيوترونات إحصاءات ِ"فيرمي"،
وغالبا ما
وتكاد تكون غير مرتبطة،
ً
تشغل أغلفة طاقة مستقلة.
وهذه النيوكليونات عالية الزخم داخل
أ
النوية الغنية بالنيوترونات لها أهمية
في ف ْهم داالت توزيع البارتونات
النووية ،والتغيرات في توزيع كوارك
النيوكليونات المحصورة داخل أنوية
(أي تأثير  ،)EMCناهيك عن أهميتها
في تفسير قياسات تذبذب النيوترينو،
وفهم أ
النظمة الغنية بالنيوترونات،
ْ
مثل النجوم النيوترونية.
The CLAS Collaboration
doi:10.1038/s41586-018-0400-z
الشكل أعاله | مطياف «كالس» .CLAS
قطاعان من مطياف «كالس» .إاللكترونات
التي تتحرك بمستويات من الطاقة تصل
إلى  6مليارات إلكترون فولت تصطدم
أ
بالنوية ،فتطرد منها بروتونات ونيوترونات
مفردة .يعاد بناء زخم كل من إاللكترونات
المشتتة ،والبروتونات المطرودة ،عن
طريق تحليل مساراتها في أثناء انحنائها
في مجال مغناطيسي حلقي .ويُستنتج
زخم النيوترونات من أزمنة طيرانها ،حتى
تتفاعل مع المسعر الكهرومغناطيسي.
الشكل المصغر :مطياف «كالس» شبه
الكروي .يتحرك شعاع إاللكترونات بمحاذاة
أ
مصطد ًما بهدف قرب
النبوبة الرمادية،
ِ
مركز المطياف.
توليد األوعية

وظيفة جديدة
لسينثيتيز الجلوتامين
إن سينثيتيز الجلوتامين ،الذي يشفّره
ّ

يحول
الجين  ،GLULهو إنزيم ّ
الجلوتاميت أ
والمونيا إلى الجلوتامين.
النزيم،
وتعبر الخاليا ِالبطانية عن هذا إ
ِّ
ً
معدل من تخليق
ظهر
لكن الغريب أنه يُ ِ
الجلوتامين عند مستويات الجلوتامين
الفسيولوجية ،يكاد ال يُذكر.
في البحث المنشور ،يبين الباحثون أن
حذف الجين  Glulفي الخاليا ِالبطانية لدى
الفئران يضعف نمو أ
الوعية الدموية في
ِ
أثناء النمو الوعائي ،في حين أن الحصر
الدوائي لسينثيتيز الجلوتامين يثبط التخلّق
الوعائي في أمراض العين ،وأمراض الجلد
االلتهابية ،فيما يؤثر بشكل طفيف فقط
على الخاليا ِالبطانية البالغة ،الخاملة
السليمة .ويعتمد هذا على وقْف هجرة
الخاليا ِالبطانية ،ال على تكاثرها.
ويُظهر الباحثون أنه في الخاليا ِالبطانية
السري البشري ،يؤدي خفض
للوريد ُّ
آليا ،إلى التقليل
،GLUL
الجين
عن
التعبير
ًّ
من التموضع الغشائي ،وتفعيل إنزيم
 ،GTPase RHOJمع تنشيط غيره من
إنزيمات  ،Rho GTPasesو،Rho kinase
َ
أ
بالجهاد،
ما يحفّز خيوط الكتين الخاصة إ
ويعوق حركة الخاليا ِالبطانية .ويؤدي
تثبيط  Rho kinaseإلى إصالح الخلل
في هجرة الخاليا ِالبطانية ،الذي يُحدثه
خفض التعبير عن الجين .GLUL
والجدير بالذكر أن سينثيتيز الجلوتامين
يرتبط تلقائيا بأحد أ
الحماض الدهنية
ًّ
"البلمتة الذاتية" ،أو
في عملية َّ
تسمى َ
 ،autopalmitoylationويتفاعل مع RHOJ؛
للحفاظ على "بلمتة"  RHOJأ
بالحماض
الدهنية ،وتموضع الغشاء ،وتنشيطه.
بالضافة إلى
تكشف هذه النتائج أنه إ
تكوين الجلوتامين ،فإن إنزيم سينثيتيز
الجلوتامين يبدي نشاطًا في هجرة الخاليا
ِالبطانية في أثناء التخلُّق الوعائي في
وجود المرض.
G. Eelen et al.
doi:10.1038/s41586-018-0466-7
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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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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

صندوق األدوات

كتــابة الرمــوز
عــال
بصـوت
ٍ

المبرمجون يلجأون إلى استخدام أدوات أ
الوامر
ِ
الصوتية؛ إلراحة أيديهم.
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

آنا نووجرودزكي

أمرا سي ًئا ،ولكن بالنسبة إىل
ً
دائما ما تُ َع ّد آالم اليد الواهنة ً
بغيضا بشكل خاص؛ فقد كان
هارولد بيمينتيل كان
أمرا ً
هذا ً
عمله  -كطالب دكتوراة ف ي� البيولوجيا الحوسبية  -ينطوي عىل
الكتابة المستمرة عىل الحاسوب ،وهو شخص ُولد بذراع واحدة
فقط .يتذكر بيمينتيل ً
مازحا:
قائل" :ذات مرة ،قال يل
مستشاري ً
الصوت؟" و آ
الن ،بعد مرور
أال تستطيع أن تفعل هذا عن طريق
ثالثة أعوام ،هذا هو ما يفعله بيمينتيل بالضبط خالل عمله
الحوس�
كباحث ف ي� مرحلة ما بعد الدكتوراة ف ي� علم الجينوم
بي
بجامعة ستانفورد ف ي� كاليفورنيا.
ال� تأ�ت
ن
يعا� من متالزمة النفق الرسغي ،ت
ي ي
كان بيمينتيل ي
كإصابة ناجمة عن إالجهاد المتكرر .تحدث المتالزمة عندما يصبح
العصب الزندي ،الذي يمتد إىل أسفل عىل طول الحافة الخارجية
للذراع ،منضغطًا عند الكوع؛ فيتسبب ف� الخدر ،و أ
اللم ،وفقدان
ي ََ
الكف� و أ
التحكم الحرك الدقيق ف� ي ن
الصابع .ويُمكن للإصابة
ي
ي
الناجمة عن إالجهاد المتكرر أن تكون سببا ف� عرقلة المسار المه�ن
ً ي
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ين
العامل� ف ي�
وغ�هم من العلماء
لعلماء البيولوجيا الحوسبية ،ي
مجال ت ز ف
صغ�ة
علمية
مجموعة
قامت
الحال،
ي
ال� يم� .ي� الوقت ي
 لكنها ف ي� طريقها إىل التوسع  -بالتوصل إىل حل بديل ،أالبالوامر الصوتية .يستغرق أ
م� أ
وهو تال� ي ز
المر ما ال يقل عن
ت
ن
حبط أحيانًا ،ح� يصبح جاه ًزا
ض� ،و ُ
شهر من التدريب ُ
الم ِ
الم ي
ت
الم�م ي ن
ز
ج� عىل
هؤالء
يساعد
بالصوت
م�
ال�
لالستخدام ،إال أن ي
بِ
االستمرار ف ي� أداء وظائفهم ،أو مواصلة دراساتهم .ويقول هؤالء
الم�مجون إن هناك مزايا غ� متوقعة لهذا أ
المر.
ي
ب
إلهام من اليوتيوب

ت
ينسحب تال� ي ز
الصو� عىل مجموعة واسعة من العلوم،
م�
ي
أ
ستخدمه.
ولذا ،يمكن لي باحث يقوم بكتابة الرموز أن يَ ِ
ستخدم ماثيو سولومونسون  -وهو مهندس برمجيات بمعهد
يَ ِ
برود ،التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية ،وجامعة هارفارد،
ت
كام�يدج ف� والية ماساتشوستس  -ت
ال� ي ز
الصو�
م�
بمدينة ب
ي
ي
ال تن�نت ،مثل قاعدة بيانات تجميع
إلنشاء تطبيقات عىل إ
ت
ال� تُستخدم الستكشاف البيانات
الجينوم ( ،)gnomADي

الجينومية .يقول سولومونسون ":تُتيح تلك التطبيقات بيانات
الك�ى ف ي� العالم".
مأخوذة من بعض دراسات التسلسل ب
ن
عا� ناعومي سافرا  -طالبة دكتوراة ف ي� إالدراك والحوسبة
تُ ِ ي
ف
ن
إدن�ة بالمملكة المتحدة  -من االعتالل
اللغوي� ي� جامعة ب
ي
العص� ف� أ
الصغ�ة ،وهو اعتالل ال يُعرف سببه .وهذا
اللياف
ي
ب
ي
االعتالل عبارة عن حالة مزمنة ف� أ
العصاب ت
ال� تربط الدماغ
ي
ي
العصاب أ
القدام ،وتتسبب هذه الحالة ف� نقل أ
باليدي و أ
أ
لللم،
ي
أ
ف
ستخدم
كر ّد فعل لحاسيس تُ ب
عت�  -ي� العادة  -يغ� مؤلمة .تَ ِ
َ
سافرا تال� ي ز
م� الخاص بها الستكشاف عملية التدريب المتعلقة
ت
ال� يحدد بها
بنماذج اللغة العصبية .ويدرس
بيمينتيل الكيفية ي
احتجاز أ
القسام تال� ال تقوم بالتشف� ف
الري�
النووي
الحمض
�
ي ي
ي
بي
أ
أ
تخصص النسجة ،وقابلية إالصابة بالمراض.
وكما هو الحال بالنسبة إىل العديد من العلماء آ
الخرين،
ت
أدرك بيمينتيل وسافرا أن ت
ال� ي ز
أمرا ممك ًنا
م�
ي
الصو� أصبح ً
يعمل النآ
ز
تاڤ� رود – الذي
بفضل مقطع للفيديو ،قام فيه ي
مديرا للتقنيات ف ي� ش�كة تطوير مواقع إال تن�نت «أنباونس»
ً
 – Unbounceبتقديم ش�ح ش
مبا� للعملية لمستخدمي
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ال�مجة «بايثون»  Pythonخالل مؤتمر «بايكون»
لغة ب
 PyConلعام .2013
ف ي� هذا الفيديو ،وصف رود رصاعه مع إالصابة الناجمة عن
ال� جاءت نتيجة ت
ت
لل� ي ز
م� المستمر بع� محرر
إالجهاد المتكرر – ي
سميها رود حالة
النصوص «إيماكس»  ،emacsوهي حالة يُ ِّ
وي�ح كذلك ت
ِ"خنرص إيماكس" ،ش
اس�اتيجيته للتغلب عليها.
توصل رود إىل حل بع� شهور من العمل الدءوب ،وأطلق عليه
ث
ثال� الرؤوس" ،ألنه يُدير ثالثة أنظمة تشغيل من
"الوحش ي
ف
حاسوب محمول واحد .وأمام الحضور ي� المؤتمر ،استخدم
رود طريقته إلمالء رموز تعطي تعليمات لحاسوبه المحمول
عال مقت َطفًا من مشهد "الببغاء الميت" من
بأن يقرأ
ْ
ٍ
بصوت ٍ
مسلسل المشاهد الهزلية ت
«مون� بايثون» .Monty Python
أ ي
يقول بيمينتيل" :كان المر ُم ِله ًما للغاية" ،إال أن بيمينتيل
يش� إىل أن العملية كانت أيضا "مليئة أ
بالخطاء بال�مجية"،
ً
ي
م�؛ للمساعدة �ف
المستخد ي ن
من
وكانت تفتقر إىل مجتمع نشط
ِ
ي
إصالح أوجه الخلل .وعليه ،بدأ بيمينتيل ف ي� البحث عن بدائل،
أيضا.
وهذا ما فعلته سافرا ً
م� أ
ن
يتطلب تال� ي ز
محركًا
امج:
ال�
من
نوع�
الصوتية
وامر
بال
ب
ي
ِّ
ت
ت
ز
الصو� .ويُ َع ّد «دراجون»
للتعرف عىل الكالم ،ومنصة لل� يم�
ي
 ،Dragonالذي أصدرته ش�كة «نيوانس»  – Nuanceوهي
ش�كة لتطوير برامج التعرف عىل الكالم ،مقرها برلينجتون
متقدما ،يُستخدم عىل نطاق
محركًا
ً
بوالية ماساتشوستس – ِّ
واسع ف ي� بال�مجة بالصوت ،وهو محرك متاح منه إصداران،
أحدهما لنظام «ويندوز» ،آ
والخر لنظام «ماك» .ويوجد
أيضا منظومة ُمدمجة فيه؛ للتعرف
لدى نظام «ويندوز» ً
عىل الكالم .أما بالنسبة إىل المنصة ،فتحظى منصة «ڤويس
ت
الم ب�مج ي ن
ب� ماير ،ومنصة
ال� ط َّورها ُ
كود»  ،VoiceCodeي
ت
الم ب�مج رايان هايلمان بشعبية
ال� ط َّورها ُ
«تالون»  ،Talonي
كب�ة (وكلتاهما تعمالن مع نظام التشغيل «ماك» فقط).
ي
ت
«كاس�»
لل�مجة الصوتية ،هما
وثمة ِم
نصتان أخريان ب
ّ
أ
خ�ة تعمل عىل نظام
 Casterو«آينيا»  ،Aeneaوتلك ال ي
ن
المنصت� متاحتان بشكل
التشغيل «لينوكس»  .Linuxوكلتا
ي
مجا� ،ورموز المصدر أ
ن
الصلية الخاصة بهما مفتوحة،
ي
أ
ف
لل�مجة الصوتية ي� «دراجون
وكلتاهما تُمكِّ نان الداء الوظيفي ب
فالي»  ،Dragonflyوهو إطار مفتوح المصدر بلغة «بايثون»،
أ
أ
كتشفة بواسطة أحد
الم َ
يقوم بربط الفعال بالوامر الصوتية ُ
محركات التعرف عىل الكالم .قامت سافرا بتجريب «دراجون
ّ
ستخدم يديها
فالي» ،ولكنها اكتشفت أن تنصيبه تَ َطلَّب أن تَ ِ
بشكل يفوق ما كانت تستطيع َتحمله.
المنصات ُّالخاصة أ
بالوامر الصوتية
تعمل جميع تلك
بشكل مستقل عن لغة تال� ي ز
م� ومحرر النصوص ،ولهذا ،يمكن
أيضا ف ي� مهام خارج نطاق بال�مجة .وعىل سبيل
استخدامها ً
ستخدم بيمينتيل خاصية التعرف عىل الصوت ف ي�
المثال ،يَ ِ
و� ،وهو يجد هذا أ
لك� ن
كتابة رسائل بال�يد إال ت
المر أسهل،
ي
وأرسع ،ث
وأك� طبيعية من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح.
دفقات صوتية متقطعة

بالوامر الصوتية أ
م� أ
يبدو ت
ال� ي ز
المدربة كدفقات
للُذُن يغ�
َّ
يمتلء مقطع الفيديو الخاص
صوتية متقطعة بلغة مبهمة .ي
برود بمصطلحات معينة ،مثل "اصفع ( ،"Slapأي "اضغط
عىل زر الرجوع") ،و"( ،"Supأي "ابحث عن هذا ،)"Search up
و"مارا ( ،"Maraأي "قم بوسم الفقرة .)"Mark paragraph
الشخصي� ت
االف� ي ن
ين
اضي�،
وعىل عكس برامج المساعدين
«س�ي»  ،Siriالخاص شب�كة «آبل» ،أو برنامج
بك�نامج ي
ش
منصتا
تقوم
ال
«جوجل»،
كة
ب�
الخاص
،Alexa
«أليكسا»
ّ
«ڤويس كود» ،و«تالون» بمعالجة اللغة الطبيعية ،ولذا،
يجب أن تكون التعليمات المنطوقة متطابقة بدقة مع أ
الوامر
ت
ين
المنصت� تستخدمان
ولكن كلتا
ال� يعرفها النظام بالفعلّ ،
ي
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تمي� أ
الوامر المتواصلة ،ولذلك ،ال ي ن
خاصية ي ز
يتع� عىل
ن
ين
المستخدم� التمهل ً
وآخر ،كما هو
قليل يب� إصدار كل أمر َ
«س�ي» ،وبرنامج «أليكسا».
الحال مع برنامج ي
ستخدم أوامر «ڤويس كود» ،عادة ،كلمات ليست موجودة
تَ ِ
نجل�ية ،وذلك أ
استخدمت كلمة ي ز
ز
إنجل�ية
إذا
نك
ل
ال
ف ي� اللغة
إ
ي
َ
أ
ن
يع� أنك لن
مثل كلمة " ُعد  "returnكأحد ال فوامر ،فهذا ي
و� المقابل ،توفّر منصات
تستطيع كتابة تلك الكلمة ً
أبدا .ي
ت
و«كاس�» قواعد لغوية تتسم بالديناميكية،
«تالون» ،و«آينيا»،
من خالل أداة تقوم بالتحديث المستمر لنوعية الكلمات ال�ت
ي
لل�نامج أن يتعرف عليها عىل أساس نوعية التطبيقات
يمكن ب
المفتوحة .وهذا ن
ين
المستخدم� يمكنهم استخدام
يع� أن
ي
كلمات ي ز
إنجل�ية كأوامر ،دون أن يتسبب هذا ف ي� حدوث ارتباك.
أ
وبالضافة إىل التعرف عىل الصوات ،يمكن لمنصة «تالون»
إ
أيضا أن تستبدل فأرة الحاسوب بخاصية التتبع ي ن
بالع� ،وهو
ً
متتبع ي ن
س» Tobii 4c
فور
«توبياي
النوع
من
أع�
يتطلب
ما
ِّ
ي
تتطلب أ
النظمة
أمريكيا) .وبشكل عام،
ا
دوالر
150
سعره
(يبلغ
ً
ًّ
أ
ستخدمة ف ي� التحريك البرصي ش
لمؤ� فأرة الحاسوب
الم َ
الخرى ُ
أ
ن
ًّكل من أجهزة التتبع بال يع� ،وأجهزة التتبع بالرأس ،مثل جهاز
«تراك آي آر»  ،TrackIRالذي أصدرته ش�كة «ناتشيورال بوينت»
 .NaturalPointيقول هايلمان" :أريد أن أجعل من استخدام
جميع أجزاء الحاسوب
أمرا
المكت� بدون الحاجة إىل اليدين ً
بي
أيضا بدائل أخرى للفأرة .ويستخدم بيمينتيل
واقعا" ،فهناك ً
ً
أحد هذه البدائل ،الذي يُسمى «سمارت ناف» .SmartNav
الوامر الصوتية ،عىل أ
تتطلب أ
القل ،سماعات للرأس ،أو
مستخدمون
ميكروفونًا عىل درجة مناسبة من الجودة .ويختار
ِ
كث�ون استخدام ميكروفون أحادي االتجاه؛ ت
ح� يمكن
ي
آ
للخرين التحدث إليهم ،بينما يقومون هم بإمالء الرموز.
يقول بيمينتيل ّإن أحد هذه الميكروفونات ،وهو ميكروفون
له شكل "قلب" ،يتطلب ي ز
تجه�ات خاصة للإمداد بالطاقة ،وقد
أمريك.
تصل تكلفة المعدات إىل  400دوالر
ي
أيضا.
ال�امج عدة مئات من الدوالرات ً
قد يُكلِّف ش�اء ب
يبلغ سعر محرك التعرف عىل الكالم «دراجون بروفيشنال»
أمريك ،وهو سعر
 Dragon Professionalثالثمائة دوالر
ي
ومنصتا ت
«كاس�» ،و«آينيا» متاحتان مجانًا،
«ڤويس كود»
نفسهّ .
ورموز المصدر أ
الصلية الخاصة بهما مفتوحة كذلك .ومنصة
ً
منفصل؛
أيضا ،ولكنها تتطلب محركًا
«تالون» متاحة مجانًا ً
إصدار
ا
حالي
وهناك
للتعرف عىل الكالم.
تجري� من منصة
ًّ
بي
«تالون» بمحرك ُمدمج للتعرف عىل الكالم ،وهذا إالصدار
متاح لمتابعي هايلمان عىل موقع «باتريون»  ،Patreonمقابل
أمريكيا شهريًّا .يقول هايلمان" :يحتاج هذا النوع من
دوالرا
ً 15
ًّ
التقنية إىل ْأن يكون مجانيا ،وواسع االنتشار قدر إالمكان ،أل ن
ن�
ي
ًّ ف
بالصابات
أرى أننا نشهد وبا ًء آخذً ا ي� االنتشار فيما يتعلق إ
الناجمة عن الجهاد المتكرر ،وال أحد يتحدث عن هذا أ
المر".
إ
قائل إن "هدفًا عظيما من أهدافه يكمن �ف
ً
هايلمان
ويردف
ّ
ً
ي
كث�ين ممن ال يعانون من هذه المشكالت بعد".
إقناع ي
يتطلب األمر تضافر الجميع

ف
صعبا،
أمرا ً
قد يكون البدء ي� بال�مجة باستخدام الصوت ً
أو باع ًثا عىل إالحباط ،سوا ًء أكان المستخدمون يعانون من
إصابات ناجمة عن إالجهاد المتكرر ،أم ال .وحسب قول
بيمينتيل ،استغرق أ
المر معه شهرا ونصف الشهر ،ت
ح� تَ َمكَّن
ً
من الوصول إىل الرسعة المطلوبة ،وكانت هناك أيام أوشك
فيها عىل االستسالم .وبعدها ،قام بيمينتيل بطباعة  40صفحة
أ
أج� نفسه عىل النظر إليها ،ت
ح� انتهى به
تحتوي عىل الوامر ،و ب
أ
ت
ت
ز
المر إىل َتعلُّمها .احتاجت سافرا إىل شهرين من ال� يم� – لف�ة
أ
ت
قص�ة كل يوم – ح� تصل إىل الشعور بأن المر كان "تجربة
ي
تصور ،مفاده أن هذا أمر ن
يمكن�
ممتعة ً
تماما ،وتوصلت إىل ُّ
ي
أن أقوم به لكسب لقمة العيش".

ئ
ن
المبد�  ،يقوم
منح� التعلُّم
بعد االنتهاء من
ي
وجهات ُمصممة حسب الحاجة
م
بإنشاء
غالبا
ُ ِّ
المستخدمون ً
إىل أ
الوامر شائعة االستخدام ،كلما دعت الحاجة إىل ذلك.
وجهات خاصة بعمل الكسورِ ،ضمن نظام
وقد كتبت سافرا ُم ِّ
«التيك»  LaTeXالخاص بكتابة نصوص الرياضيات.
وغالبا ما يشارك
ً
«ال يمكنك استخدام المستخدمون ملفات التعريف
تلك األدوات دون
وتفاصيل التنصيب الخاصة
االنخراط العميق
بهم عىل مواقع معينة ،مثل
«جت َهب» ،GitHub
موقع
مع المجتمعات
ِ
وموقع «سالك» .Slack
الخاصة بها».
وتحتوي القناة الخاصة
بـ«ڤويس كود» عىل موقع «سالك» عىل ما يزيد عىل 250
مستخد ًما ،ربما يكون  40منهم ِنش ِط ي ن� ،وذلك حسب تقديرات
ِ
بيمينتيل .أما القناة الخاصة بـ«تالون» عىل موقع «سالك»،
فلديها ث
ين
المستخدم� موجودون
مستخدم ،وبعض
أك� من 100
ِ
ف
ن
معا .تقول سافرا" :المجتمعات مهمة للغاية بالنسبة
ي� ي
القنات� ً
ن
ن
حد سواء ،فهي ليست أدوات يمكنك
المنص يت� عىل ّ
إىل ي
هات� ّ
استخدامها دون االنخراط العميق مع المجتمعات الخاصة بها".
وجدير بالذكر ّأن بيمينتيل وسافرا من الواليات المتحدة،
الم� ي ن
مج� مستخدمي خاصية التعرف عىل
وكذلك معظم ب
الصوت الذين يعرفهما بيمينتيل وسافرا .وعاد ًة ما يكون أداء
ين
المتحدث� بلهجة
بتفس� كالم
ال�نامج أسوأ فيما يتعلق
ي
ب
مختلفة عن اللهجة أ
المريكية السائدة .ووفقًا ألحد التحليالت
(انظر ،)go.nature.com/2ffx78z :الذي أجرته عالمة البيانات
أ
أ
ت
ال� تَ ْن ُتج
ريتشيل تاتمان ،هناك عىل القل بعض الدوات ي
عنها أخطاء ث
أك� مع أصوات النساء .تقول سافرا" :إذا لم
أ
كنت امرأة؛
تكن لهجتك هي اللهجة المريكية السائدة ،أو إذا َ
لكن ت
ح� ف ي� ظل هذا ،ال
فسوف تكون العملية أصعب ي
بكث�ْ ،
تس� أ
المور بهذا السوء".
ي
وثمة جوانب سلبية أخرى ،فعىل سبيل المثال ،يعا�ن
ي
بيمينتيل من مشكالت ف ي� الحلق ،ويحتاج إىل أخذ تف�ات راحة
ن
الكث� من الماء" .ويفكر
"إن� شأ�ب ي
متكررة .فيقول بيمينتيل :ي
ت
صو�؛ ليتعلم أال يتسبب
فبيمينتيل ي� الحصول عىل تدريب ي
الكث� من إالجهاد لصوته.
� ي
ي ويشعر بيمينتيل أنه يفتقد تلك أ
الوقات ت
ال� كان يمكنه
ي
فيها العمل داخل إحدى المكتبات الهادئة ،ف� ي ن
ح� أن سافرا
ي
أ
ت
أك�
ال� كانت قادرة فيها عىل إحداث ق َْدر ب
تفتقد الوقات ي
"اعتدت االستماع إىل الموسيقى،
من الضجيج .تقول سافرا:
ُ
أو الغناء لنفس أثناء قيامي ت
بال� ي ز
م� ،وكنت أقوم بإطالق
السباب .آ
والن ،ي لم يعد ن
بإمكا� فعل ذلك".
ي
أيضا .تقول سافرا ،ال�ت
ومع ذلك ،هم يُق َِّدرون الفوائد ً
ي
تلجأ إىل الكتابة باليد ،فقط إذا كان هناك ش�ء يصعب إمالؤه
أ
ف
ف ن
استيقظت
أن� إذا
بالصوت" :أفكِّر ي� ي
ُ
الكث� من الحيان ي� ي
فإن� سأستمر �ف
يوما ما ،وكانت حالة يداي عىل ما يرام؛ ن
ً
ي
ي
كث�ين من ش
الب� يمكنهم
إمالء الرموز بالصوت.
أعتقد أن ي
ُ
ت
وتش� سافرا إىل أن استخدام
االستفادة من إالمالء
الصو�" .ي
ي
أ
مريحا ،فهي تستطيع أن تجلس
ا
أمر
يكون
الوامر الصوتية قد
ً ً
ف ي� وضع مريحً ،
منكفئة عىل لوحة المفاتيح.
بدل من أن تجلس ِ
أ
وبالرغم من هذا ،يُحتمل أن تكون الفائدة إالضافية العظم
غ� ملموسة بدرجة أك� من هذا .يقول بيمينتيل :آ
"الن أفكر
ب
ي
ش
ش
�ء .ويبدو أن رموزي
ًّ
�ء ،أو أنفذ أيأ ي
مليا قبل أن أقول أي ي
قد باتت تحتوي عىل عدد أقل من الخطاء" .وتضيف سافرا:
ت
لدي الحافز
"أشعر بالتمكُّن من أدو يا� الخاصة بطريقة لم يكن ّ
الكتسابها قبل هذا".
نووجرودزك كاتبة حرة تقيم بالقرب من مدينة بوسطن
آنا
ي
بوالية ماساتشوستس.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهـن عـلـمـيـــــة

حياة المختبر كيف يمكن للباحثين إدارة مختبراتهم في
ظل ُشح الموارد ،أو في مناطق القتال ص61 .

أحداث نيتشر لمتابعة أهم الفاعليات العلمية ،والندوات،
والمؤتمرات ،والورشnature.com/natureevents :

وظائف نيتشر ألحدث قوائم الوظائف والنصائح
المهنية تابعnature.com/naturecareers :
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البنْ ية التحتية.
إمدادات المياه شحيحة في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،بسبب سوء ِ

حياة المختبر

ِ
الع ْلم والكفاح
خمسة باحثين يوضحون كيف يديرون مختبرات ُم ِنتجة في مناطق تُ َم ِّزقها الحروب ،أو تفتقر إلى الموارد.
المزود بمواد كاشفة ،ويتمتع بتيار
ّإن
المختبر جيد التجهيزَّ ،
َ
كهربائي ال ينقطع ،وإمدادات مياه غير محدودة ،ربما يبدو
مطْلبا أساسيا لجراء أ
البحاث ،لكن العلماء الذين يعملون في
ًّ إ
َ ً
مناطق محدودة الموارد ،أو تُ َم ِّزقها الصراعات ليس بوسعهم
أمورا ُم َسل ًَّما بها ،بل
التعامل مع هذه التجهيزات بوصفها ً
الم َنح الشحيحة ،وينشروا دوريّاتهم
دائما عن ِ
عليهم أن يبحثوا ً
الخاصة ،ويشكِّلوا جمعياتهم العلمية ،وكذلك  -وهو أمر شديد
أ
الهمية  -عليهم أن يعتمدوا على مخزونهم العميق من قوة
التحمل .وقد سألت دورية  Natureخمسة باحثين من هذه
الم ِنتجة في
المناطق عن الكيفية التي يديرون بها مختبراتهم ُ
مواجهة انقطاع الكهرباء ،وإغالق المعابر الحدودية ،وسوء
بالنترنت ،وغير ذلك من التحديات.
االتصال إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مارلو ِمندوزا

بناء شبكة من الجهات
المعنية

باحث متخصص في ِعلم الغابات بجامعة الفلبين
في لوس بانوس
علـى مـدار أ
عكفـت علـى
العـوام الثالثـة عشـر الماضيـة،
ُ
توصيـف تلـوث منظومـة ماريلاو ،وميكويـان ،وأوبانـدو
النهريـة ،التـي كانـت علـى قائمـة «أقـذر  30مكانًـا»،

والتـي تضـم أكثـر أ
الماكـن تلوثًـا فـي العالـم فـي عـام
 ،2007حسـب تصنيـف منظمـة بيـور إيـرث غيـر الربحيـة.
ثمـة صناعـات عديـدة ُم ِّلوثَـة تقـع قـرب المنبـع ،منهـا
أكبـر مصهـر لمعـدن الرصـاص فـي الفلبيـن ،ومصاهـر
للح ِل ّـي ،ومدابـغ للجلـود .أمـا قـرب
للذهـب ،وورشـات ُ
المصـب  ،فتوجـد مـزارع سـمكية .وقـد وجدنـا مسـتويات
ّ
مرتفعـة مـن المعـادن الثقيلـة فـي المـاء ،وفي الرواسـب،
السـماك  -خاصـة المحـار  -التـي تبـاع في أ
وفـي أ
السـواق
المحليـة (M. E. T. Mendoza et al. J. Nat. Stud. 11,
ووجـد مـا ال يقـل عـن  100ألـف شـخص
ُ .)1–18; 2012
فـي بلديـات ماريلاو ،وميكويـان ،وأوبانـدو ،وفـي منطقة
مانيلا الحضريـة ،يتناولـون أسـماكًا ملوثـة.
الطبعة العربية |
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ال يوجـد اختصاصيـو سـموم فـي المنطقـة يمكنهـم أن
يشـخصوا بدقـة أ
المـراض المرتبطة بابتالع المعـادن الثقيلة.
ِّ
ٍ
درسـنا السـجالت الطبية ،لم نجد أي إشـارة إلى
حين
ولهذا،
َ
التسـمم بالمعـادن الثقيلـة .وإذا لـم يكـن بإمكاننـا إثبات أن
تسـبب أذى للناس ،فمن الصعب للغاية إقناع
هذه المعادن ِّ
أي إجراءات.
باتخاذ
المحليين
والمسـؤولين
ُص ّناع السياسـات
ّ
وليست لدينا مختبرات محلية يمكنها تحليل المعادن الثقيلة
الموجـودة في أ
السـماك ،أو المـاء ،أو عينات الدم.
وقـد كان المسـؤولون المحليـون ،والمحافـظ ،وبعـض
المر بقوة ،ألن صناعة أ
رؤسـاء البلديـات يعارضون أ
السـماك
حرصت
أحد مصادر الدخل الرئيسة في هذه البلديات .وقد
ُ
للغايـة  -مـن البدايـة  -علـى أن أُط ِْلـع رؤسـاء البلديـات علـى
مستجدات مشـروعاتنا ،ويرافقني ممثلون حكوميون محليون
أجريـت أنشـطة المراقبـة الخاصـة بـي .كما
وإقليميـون كلمـا
ُ
أنني ال أفعل شـي ًئا دون موافقتهم ،وأتحرى الشـفافية بشدة
فـي عملي.
تم ّثلــت إحــدى اســتراتيجياتي فــي بنــاء شــبكة مــن
الجهــات المعنيــة التــي تشــاركني مخاوفــي ،بمــا فــي ذلــك
الهيئــات القوميــة ،مثــل مكتــب مصائــد أ
الســماك والمــوارد
أقمــت
المائيــة ،ووزارة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة .كمــا
ُ
أيضــا عالقــة طيبــة مــع أ
الشــخاص الذيــن يعيشــون فــي
ً
وص ّنــاع الجلود
ـن
ـ
ادي
للصي
ـات
ـ
ابط
ر
ـدة
ـ
ع
ـد
ـ
وتوج
ـة.
ـ
المنطق
ُ
ّ
فــي هــذه المناطــق ،ونحــن نعمــل معهــم ،ونشــركهم فــي
استشــاراتنا واجتماعاتنــا المتعلقــة بــإدارة جــودة الميــاه.
وقــد ســاعد مشــروعنا فــي إعــان المنطقــة منطقــة إلدارة
جــودة الميــاه ُبح ْكــم القانــون .ولهــذا الســبب ،نســتطيع
مواصلــة العمــل.
لقــد اســتخدمنا التمويــل الممنــوح مــن منظمــة بيــور
إيــرث؛ مــن أجــل أخــذ عينــات دوريــة طوليــة فــي قطاعــات
مــن المنظومــة النهريــة ،بمــا فــي ذلــك الرواســب ،والمياه،
والســماك ،وصــور الحيــاة المائيــة أ
أ
الخــرى .وثمــة مشــكلة
أ
جمــع البيانــات والعينــات؛ لن هــذه العمليــة مكلفــة،
فــي ْ
والحكومــات المحليــة والقوميــة تمتلك تمويـ ًـا محدو ًدا .وال
يوجــد كذلــك مســتودع واحــد للبيانــات ،يمكــن باســتخدامه
تخطيــط عمليــة المراقبــة ،وتحليلهــا بصــورة أكثــر فاعليــة.
در َجــت نتائــج عمليــات المراقبــة التــي قمنــا بهــا
أُ ِ
فــي قاعــدة بيانــات خاصــة بمنظمــة بيــور إيــرث ،تمــت
مشــاركتها مــع الجهــات المعنيــة ،بمــا فــي ذلــك المكاتــب
القليميــة إلدارة البيئــة ،ووحــدات الحكومــة المحليــة.
إ
وشـ ّـجع ذلــك بــدوره هــذه الهيئــات علــى إج ـراء دراســات
الســتكمال عملنــا ،وعلــى مشــاركة بياناتهــا معنــا .وبهــذه
ـت مــن الحصــول علــى تمويــل مــن بنــك
الصــورة ،تمكنـ ُ
الســيوي ،ومنظمــة الصليب أ
التنميــة آ
الخضر السويســرية،
وشــركة هونــج كونــج وشــنجهاي للخدمــات المصرفيــة،
إضافــة إلــى تمويــل صغيــر مــن شــركة «كــوكا كــوال»؛ مــن
أجــل إجـراء عمليــة المراقبــة البيئيــة ،التــي تتضمــن تقديــر
معــدالت المعــادن الثقيلــة فــي كائنــات بحريــة منتقــاة.

إيمانويل آي .أونوابوناه

استخدام الموارد المتاحة
كيميائي مواد بجامعة ردمير في
والية أوشون بنيجيريا

يم ّثـل الماء الصالح للشـرب تحديًّا لنا هنـا في قارة أفريقيا،
وفـي مختلـف أنحـاء العالـم؛ فحوالـي  1.8مليـار شـخص
حـول العالـم يحصلـون على ماء الشـرب مـن مصدر ملوث
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بالبـراز .ويتمثـل جـزء مـن عملنا فـي تطوير مركّبـات هجينة
الشـريكية
مـن الطمـي؛ المتصـاص البكتيريا المعوية ،مثل إ
القولونيـة ،والسـالمونيال ،وضمـة الكوليـرا ،من الميـاه .كما
أننـا نسـتخدم مركّبـات مصنوعـة مـن مـواد متاحـة ،وفـي
المتنـاول ،مثـل طمـي الكاولينيـت ،وبـذور الببايا ،وقشـور
نبـات لسـان الحمـل؛ مـن أجـل انتـزاع المعـادن الثقيلة من
الماء.
ً
حكوميـا ،ونعانـي مـن انقطـاع
تمويلا
نتلقـى
ال
نحـن
ًّ
الكهربـاء لمـا يقـارب  100يوم سـنويًّا في المتوسـط .ولدينا
مرفـق بديـل في حرم الجامعة .ولذا ،حيـن تنقطع الكهرباء
آ
التيـة مـن شـبكة الكهربـاء القوميـة خلال سـاعات العمل؛
الم َولِّـد .وإذا حالفنـا الحـظ مـن حيـث التوقيـت؛
يعمـل ُ
فسـنضمن الحصـول على  36سـاعة من الطاقـة المتواصلة؛
الم َولِّـد،
مـن أجـل إجـراء
لكـن حيـن ال يعمـل ُ
التجـاربْ ،
وتنقطـع الكهربـاء آ
التيـة مـن الشـبكة؛ ال يكـون فـي وسـعنا
سـوى االنتظار.
فـي بعـض أ
أسـتخدم راتبـي في تمويـل أبحاثي،
حيان،
ال
ُ
علـي النضـال
والحفـاظ علـى اسـتمرارية طالبنـا .ثـم يتعيـن
َّ
مـن أجل نيـل المنح الدوليـة .وإنني ممتن للغايـة أ
للكاديمية
َِ
ّ
العالميـة للعلـوم فـي ترييسـتي بإيطاليـا؛ إذ إن المنحـة
أ
قدمتهـا لنـا فـي عـام ( 2014وقيمتهـا 63,230
الخيـرة التـي َّ
أمريكيا) تك َّفلَت بالرواتب ،والرسوم الدراسية ،ونفقات
دوالرا
أ ً
ًّ
البحـاث الخاصـة بالطالب ،واسـتخدمنا جز ًءا منها في شـراء
عـدات .كمـا أرسـل لنـا زميـل في جامعـة إدنبـره بالمملكة
الم ّ
ُ
المتحـدة في العام الماضـي ِعدة أدوات؛ الختبـار البكتيريا،
ثمنهـا  600دوالر ،لكـن ال يمكننـا اسـتخدامها آ
الن ،ألن أحـد
ْ
تعرض للتلف ،بسبب ارتفاع
أجزاء الميكروسكوب المرتبط بها َّ
مفاجئ فـي التيـار الكهربائي.
الفكار الرائعة أ
إن لدينا الكثير من أ
والطروحات المذهلة
ّ
موضوعـة علـى الرفـوف ،دون أن يسـتخدمها أحـد .وقـد
ابتكـر بعـض العلماء الشـباب أنظمـة طاقة كهربيـة رخيصة
مـن مـواد مخلفـات إلكترونيـة ،لكنهـم ال يملكـون المـال
الكافـي لتطويرهـا أكثـر مـن ذلـك .ول ََـدى نيجيريـا صناعـة
نفطيـة مزدهرة ،غير أن الصنـدوق االئتماني لتطوير صناعة
سـتخدم عوائد صناعة النفط – في
ِ
النفـط التابع للحكومة يَ
أ
المنح الدراسـية للطلاب النيجيريين
السـاس  -فـي تمويـل ِ
بالخـارج ،وال ينفـق إال أقـل القليـل علـى البحـث العلمي.

كالولو موزيل تابا

استهداف الممكن
كيميائي عضوي بجامعة كينشاسا في جمهورية
الكونغو الديمقراطية
تسـعى أبحاثنـا إلـى حـل مشـكالت لهـا آثـار مجتمعيـة،
مثـل المالريـا المتوطنـة فـي كينشاسـا ،عاصمـة جمهوريـة
الكونغـو الديمقراطيـة .فسـكان المناطـق أ
الفقـر فـي
كينشاسـا يزرعـون حوالـي  55نو ًعـا مختلفًـا مـن النباتـات،
منهـا أ
الُترجيـة ،والببايـا؛ فـي محاولـة لعلاج أعـراض هذا
خضع هذه النباتات
المرض .وقد سـألنا أنفسـنا :لماذا ال نُ
للدراسـة؟ فاختبرنـا ثمانيـة مـن النباتات ِ أ
اسـتخداما،
كثر
ال
ً
وأوضحنـا أن المسـتخلصات والمسـتقلبات الخاصـة بهـا
مقاومـة للمالريـا .ولدينـا كتيـب صغيـر
لهـا أنشـطة كثيـرة ِ
مكتـوب بالفرنسـية ،وبلغـة اللينجـاال المحليـة ،نوزعه على
النـاس؛ كـي نشـرح كيفية اسـتخدام هـذه النباتات بصورة
أكثـر فاعليـة .كمـا أننـا نـدرس مسـتخلصات النباتـات التي
السـلِّية
يمكـن اسـتخدامها فـي علاج بكتيريـا ُ
المتفطِّـرة ُّ

المقاومـة للمضـادات
()Mycobacterium tuberculosis
ِ
الحيويـة (;K. B. M. Jose et al. Med. Clin. Rev. 4, 5
 ،)2018وذلـك باسـتخدام منحـة مقدمـة مـن أ
الكاديميـة
َّ
العالميـة للعلـوم.
نحــن ال نحصــل علــى تمويــل مــن الدولــة .وفــي مختبرنا
المذيبــات.
ال نمتلــك معــدات ،فليــس لدينــا المــال لشـراء ُ
والمــاء متــاح فقــط بيــن الســاعة الخامســة والســابعة
صباحــا؛ وعليــه ،نســتعين
ً
«أقول للعلماء
بخــ ّزان لجمــع المــاء خــال
الذين يعملون في
الليــل ،وفــي النهــار نســتخدم
ظروف مشابِهة
مضخــة .أمــا عــن الكهربــاء،
فالوضــع أســوأ بكثيــر .ففــي
إنه رغم كون هذا
منتصــف النهــار يمكــن أن
األمر صعبًا ،إال أنه
تنقطــع الكهربــاء عــدة م ـرات،
ً
مستحيل».
ليس
وليــس أمامــك إال أن تأمــل أال
تنقطــع الكهربــاء فــي أثنــاء عملــك .كنــا نمتلــك فيمــا ســبق
ُم َو ِّلـ ًـدا صغيـ ًـرا لتشــغيل الحاســبات عنــد انقطــاع الكهربــاء،
لكنــه معطــل آ
الن.
أ
نحــن ال نقــف مكتوفــي اليــدي ،وال ننتحــب ،قائليــن إن
أ
ستتحســن ،وإنمــا نفعــل كل مــا فــي وســعنا .فــي
المــور أ ّ
معظــم الوقــات ،نشــتري المــواد الكاشــفة والمذيبــات مــن
ـث طــاب الماجســتير والدكتــوراة ،عــن
رواتبنــا .ونحــاول حـ ّ
طريــق البحــث عــن طريقــة للتعــاون مــع الخــارج ،ومكاتبــة
المختبـرات أ
الجنبيــة؛ كــي نــرى مــا إذا كان ممك ًنــا لطالبنــا أن
يحصلــوا علــى ِم َنــح دراســية بالخــارج ،أم ال .وقــد ســافرت
إحــدى طالباتنــا ،واســمها جوزفيــن إنتومبــا ،إلــى الخــارج
ثــاث مـرات إلــى جامعــة لوفــان الكاثوليكيــة فــي لوفــان-ال-
حاليــا فــي
نــوف ببلجيــكا .وقــد أكملــت الدكتــوراة ،وتُـ َـد ِّرس ًّ
ـت علــى
يخصنــي ،فقــد حصلـ ُ
جامعــة كينشاســا .أمــا فيمــا ّ
درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة نــورث وســترن في إيفانســتون
بواليــة إلينــوي أ
التحقــت بمعهــد ماكــس
المريكيــة ،ثــم
ُ
بالنــك ألبحــاث الفحــم فــي مولهيــم أن در رور بألمانيــا.
وكان مــن الشــاق علـ َّـي العــودة .ولــم تقتصــر المشــقة علــى
ـت أعلم
الجانــب المــادي فحســب ،بــل والعقلــي ً
أيضا ،فكنـ ُ
أن بعــض أ
الشــياء ســتكون مســتحيلة ،لكننــي أشــعر أنــه

مــن واجبــي أن أســهم وألهــم الشــباب فــي مجــال العلــوم.
وعلــى مــدار الســنوات الخمــس أو الســت الماضيــة،
ـغلت منصــب رئيــس تحريــر دوريــة «كونجــو ساينســز»
شـ ُ
شــاركت فــي تأسيســها .وقــد
التــي
،Congo
Sciences
ُ
أ
أ
المجـراة
بدأنــا هــذه الدوريــة ،لننــا أردنــا إبـراز البحــاث ُ
ومولــت الدوريــة لبعــض الوقــت أكاديميــةُ
داخــل البــادّ .
البحــوث والتعليــم العالــي فــي بروكســل .وقــد توقفــت
أ
الكاديميــة عــن تمويــل الدوريــة مؤخـ ًـرا ،لكننــا مــا زلنــا
نواصــل نشــرها.
حاولــت
الماضيــة،
العشــر
الســنوات
مــدار
وعلــى
ُ
تأســيس أكاديميــة للعلــوم بدولــة الكونغــو الديمقراطيــة،
تشــبه الجمعيــة أ
المريكيــة لتطويــر العلــوم فــي واشــنطن
العاصمــة .فعلينــا أن نحــاول دفــع العلمــاء إلــى االجتمــاع
معــا ،والتحــدث بصــوت واحــد ،وحينئـ ٍـذ ربمــا تبــدأ الدولة
ً
فــي إدراك أن تمويــل البحــوث بالجامعــات أمــر مهــم.
هــذه بعــض أ
المــور التــي تجعلنــي أشــعر بالســعادة
فقــدت الكثيــر
أكــون قــد
لعودتــي إلــى وطنــي .فربمــا
ُ
ُ
ُ
يومــا
أســتطيع
أن
آمــل
كنغولــي
لكــن كمواطــن
ً
كعا ِلــمْ ،
مــا أن أفيــد بلــدي والعا َلــم أجمــع.
وأقــول للعلمــاء الذيــن يعملــون فــي ظــروف مشـ ِـابهة،
أ
صعبــا ،إال أنــه ليس مسـ ً
ـتحيل.
إنــه رغــم كــون هذا المــر ً
و ِل َت ْعلَمــوا أنكــم قــد ال تجــدون أفضــل الحلــول ،لكنهــا
ســتكون أقــل الحلــول ســو ًءا.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهن علمية

إليزابيث تيلي

التركيز على التغييرات
ِّ
المؤثرة
الصغيرة
باحثة في اقتصاديات النظافة الصحية في كلية
التقنيات المتعددة بجامعة ماالوي في بالنتاير.

جنيفر مانكوف ،التي تعاني نوبات إرهاق شديد ،تعكف على دراسة أساليب تكنولوجية لذوي االحتياجات الخاصة.

تموله حكومة الباسك.
طالبات في شركة «جي جيتواي» أثناء دراسة برنامج تدريبي في تكنولوجيا المعلومات،
ّ
MOHAMMED SAFIA

رشا أبو صفية

اختيار الجانب اإليجابي
ومشاركة في تأسيس شركة «جي
مهندسة حاسبات،
ِ
جيتواي» بقطاع غزة
شـاركت فـي تأسـيس «جـي جيتـواي» ،وهـي شـركة ذات
ُ
أهـداف اجتماعيـة فـي قطـاع غـزة ،توفِّـر خدمـات التعهيد
فـي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول العالم .فنحن
تدريبـا وتوظيفًا للجامعيين حديثـي التخرج في غزة،
ِّ
نقـدم ً
الذيـن يحملـون درجـة علميـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات
واالتصـاالت .وهدفنـا الرئيـس فـي «جـي جيتـواي» هـو
مسـاعدة أ
الشـخاص فـي الحصـول علـى مصـدر للدخـل.
وبسـبب نقـص المـاء النظيـف ،وتلـوث البحـر ،وإغلاق
المعابـر المفـروض مـن إسـرائيل ومصـر منـذ عـام ،2007
فالظـروف المعيشـية هنـا قاسـية.
تَ َو ّصلنـا إلـى فكـرة «جـي جيتـواي» فـي عـام .2012
تجريبيـا ،وفي فبراير
وفـي نوفمبـر  ،2013أطلقنا مشـرو ًعا
ًّ
 2015حصلنـا علـى موافقـة مـن الوكالـة الكوريـة للتعـاون
الدولـي؛ لنيـل منحـة قدرهـا  1.3مليـون دوالر لتمويـل
خطتنـا .وكان ذلـك أحـد أكبر وأسـعد أ
الحـداث التي مرت
الطالق.
بنـا علـى إ
كنـا نديـر مشـروعنا التجريبـي لصالـح وكالـة أ
المـم
المتحدة لغاثة وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين أ
(الونروا)،
إ
لكـن فـي يوليـو وأغسـطس مـن عـام  2014شـهدنا حـرب
الخمسـين يومـا مـع إسـرائيل .وكان أ
المـر شـاقًّا؛ إذ كان
ً
ً
متواصلا طـوال اليـوم ،ولـم يكـن ثمـة كهربـاء،
القصـف
وكانـت إمـدادات الميـاه والغـذاء محـدودة .لم تكـن هناك
مناطـق آمنـة .ولذلك ،اضطررنا إلى إيقاف مشـروعنا أ
الول.
بعـد يوميـن مـن إنهـاء هـذه الحـرب بنـاء علـى اتفـاق
بوقـف إطلاق النـار ،كتبنـا ثمانيـة مفاهيـم جديـدة
لمشـروعات مختلفـة ،ووافقـت أ
الونـروا علـى تشـغيل ثالثة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

منهـا .بوسـعنا أن نكـون إيجابييـن ،أو نكتفـي بالبـكاء طوال
قدما.
اليـوم .وقـد اخترنـا أن نكـون إيجابيين ،وأن نمضـي ً
إن الكابالت التي نسـتخدمها في كل شـبكاتنا التكنولوجية
مدرجـة علـى قائمـة أ
الشـياء التـي تحظـر إسـرائيل دخولهـا
ُ َ
أ
إلـى غـزة .وبدعـم مـن «الونروا» ،اسـتغرقنا حوالـي أربعة
أشـهر ،كـي نأتـي بها مـن إسـرائيل .ودون دعـم أ
«الونروا»،
عامـا أو أكثـر لفعـل ذلـك .كمـا نسـتخدم
كنـا سنسـتغرق ً
كهربـاء ،ألنـه فـي أغلـب أ
اليـام نحصـل علـى
أيضـا مولِّـد
ً
يوميا.
سـاعات
أربع
إلى
سـاعتين
من
اوح
ر
تتـ
لمـدة
الكهربـاء
ًّ
الجمالـي بيـن خريجـي الجامعـة
يصـل معـدل البطالـة إ
فـي غـزة ،الذيـن يحملـون درجـة علميـة فـي تكنولوجيـا
المعلومـات واالتصـاالت ،إلـى  .%70ويبلـغ هـذا المعـدل
تقدمنا بطلبـات للحصول على
بيـن الخريجـات  .%92وقـد ّ
المسـتضعفات ،وحصلنـا على منحة
ِم َنـح تركِّز على النسـاء
َ
مـن حكومـة الباسـك فـي إسـبانيا؛ لتدريـب سـتين خريجـة
جامعيـة؛ مـن أجـل الحصول علـى وظائف .كما أننـا حصلنا
على منحة من مبادرة المشـاركة أ
المريكية الشـرق أوسـطية؛
َ
مـن أجـل تمكين وتدريب  300من خريجـي قطاع تكنولوجيا
المعلومـات واالتصـاالت؛ كـي يصيـروا مهنييـن مسـتقلين،
و ُف ْزنـا بمنحـة مقدارهـا  3مالييـن دوالر فـي يونيـو الماضـي
مـن البنـك الدولـي؛ من أجـل تدريـب الطالب ،ومهندسـي
البرمجيـات .ولدينـا عقـود كذلـك مـع كل مـن هيئـة أ
المـم
المتحـدة للمـرأة ،وبرنامـج موئـل أ
المـم المتحدة.
نحـن ال نسـتطيع السـفر خـارج غـزة إال مرتين ،أو ثالث
مـرات سـنويا ،علـى أقصـى تقديـر ،وفي بعـض أ
الحيان ال
ًّ
الطلاق؛ ولذلـك ،علينـا أن
نسـتطيع الخـروج منهـا علـى إ
نتقـدم بطلـب تصريـح بالخـروج مـن إسـرائيل بدعـم من
أ
«الونـروا» .وأحيانًـا يُ َقبـل الطلـب ،وأحيانًـا يُرفَـض ،دون
وكثيـرا ما نفقـد ،على سـبيل المثال ،فرصة
إبـداء أسـباب.
ً
لحضـور أحـد المؤتمـرات ،أو للتدريب.
وحيـن نلقـي نظـرة على مـا نفعلـه  -أي كيف ّأن مـا نفعله
يغيـر حيـاة البشـر ،رغـم كل الصعـاب المحيطـة بنـا – نجد
ِّ
أن هـذا يجعلنـا نشـعر بالرضا.

ـدت إلــى مــاالوي فــي عــام  ،2015بعــد تســع ســنوات
عـ ُ
ـت فيهــا مديــرة مشــروعات ،وطالبــة دكتــوراة فــي
عملـ ُ
المعهــد الفيدرالــي السويســري للعلــوم والتكنولوجيــا
ـت فــي مشــروعات
المائيــة فــي دوبينــدورف .وقــد عملـ ُ
للنظافــة الصحيــة فــي نيبــال ،وجنــوب أفريقيــا،
وتنزانيــا ،ونيكاراجــوا .وغالبيــة عملــي فــي مــاالوي
آ
والشــراف علــى طــاب
ــب علــى التدريــس ،إ
الن َ
منص ّ
الماجســتير والدكتــوراة فــي مشــروعات مــن قبيــل صنــع
المجفَّفــة .فنحــن
قوالــب الوقــود مــن رواســب البــراز ُ
نعمــل علــى "مخططــات لتدفــق البــراز" ،فــي محاولــة
لتخطيــط و َف ْهــم المناطــق التــي تنتــج فيهــا مفرغــات
الجســم ،والمقــدار الــذي تتــم معالجتــه منهــا.
بالنترنــت لدينــا ســيئ للغايــة ،ويعــوق تنزيل
واالتصــال إ
الملفــات ،أو إجــراء المكالمــات عبــر «ســكايب» .وليــس
لدينــا أي اشــتراكات فــي دوريــات ،ولدينا  30جهــاز كمبيوتر
تخــدم  4آالف طالــب .أ
والوراق وعمليــة النســخ الضوئــي
أيامــا بأكملهــا دون
لهــا مكلفــة للغايــة ،ويمكــن أن نقضــي ً
مــاء ،حتــى ولــو لتنظيــف المراحيض .وفــي الجامعــة ،ليس
لدينــا مناديــل ورقيــة للمرحــاض ،ولــذا ،أجلــب مناديلــي
الخاصــة معــي كل يــوم ،وأحتفـ ُظ سـ ًّـرا بزجاجــة صابــون.
إن جــدول أ
العمــال البحثيــة فــي مــاالوي يحــدده
كبــار المتبرعيــن مــن دول الشــمال ،ومــن بينهــم
الحكومــات الوطنيــة ،مثــل حكومــة النرويــج ،واليابــان،
وجهــات التبــرع الخاصــة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
ويذهــب قــدر قليــل للغايــة مــن التمويــل إلــى الباحثيــن
أ
الفريقييــن؛ للعمــل علــى موضوعــات َح َّددوها بأنفســهم.
ويُ َعــد تقديــم فــرص التمويــل مــن دول الشــمال إلى دول
الجنــوب صــورة ممتــازة مــن صــور التنميــة.
غيــر أن بعــض المقترحــات تدعــو لمشــاركة شــريك مــن
دول الجنــوب ،دون اشــتراطات خاصــة بتقســيم التمويــل.
المنتمــي إلى دول الجنــوب يُم َنح
ويعنــي ذلــك أن الشــريك ِ
أحيانًــا ميزانيــة محــدودة؛ للقيــام بعمــل بحثــي محــدود،
ذي تأثيــر محــدود.
وإننــي ألشــجع الباحثيــن مــن دول الشــمال علــى التفكير
فــي قضــاء إجــازات التفـ ّـرغ العلمي فــي جامعــات إفريقية؛
إذ يَ ْم َنــح ذلــك الباحثيــن مــن دول الجنــوب فرصــة للتركيــز
علــى النشــر ،أو البحــث ،والتعــرض ألفكار وطــرق جديدة،
واالتصــال بشــبكة أوســع ،كما ســيكون بمقــدور باحثي دول
الشــمال تع ُّلــم كيفيــة ســير أ
المــور فــي الجنــوب ،وتقديــر
أ
المــور التــي تســير علــى نحــو طيــب فــي دولهــم.
وحيــن تشــرع فــي التفكيــر فــي مــدى قســوة المنظومــة
لــدي طالــب ،كاتَ َب ِنــي
الكاملــة ،قــد يجــن جنونــك .كان
َّ
مؤخـ ًـرا؛ كــي يخبرنــي بأنــه التحــق ببرنامــج للماجســتير فــي
الواليــات المتحــدة ،ويشــكرني علــى خطــاب التوصيــة .إنــه
متحمــس للغايــة ،وهــذا مــن نوعيــة أ
المــور التــي تجعلنــي
أصمــد فــي عملــي لبضعــة أشــهر.

■
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حكاية داني ِويسكرز
ذكيا.
ليس من السهل أن تكون ًّ

على بُ ْعد عشرة أميال من الحدود الكندية ،أوقفتهما الشرطة.
"ال تتفوه بكلمة واحدة" ،قالها د .طربوش ،وقد تخضبت
بالح ْمرة.
يداه القابضتان على مقود السيارة ُ
"كنت تقود كالمجنون" ،قالها القط القابع داخل صندوق
َ
حمل الحيوانات أ
الليفة ،الموجود على المقعد المجاور
للسائق .كان اسمه داني ِويسكرز.
كان د .طربوش يشعر بنبضات قلبه في يديه وهو يراقب –
عبر مرآة الرؤية الخلفية لسيارته – ضابط الشرطة وهو يقترب.
غبيا" ،قالها داني.
"هل تعتقد أنني غبي؟ أنا لست ًّ
"صه".
علي أن أصمت".
يجب
متى
أعرف
"أنا
ّ
"مرحبا أيها الضابط" ،قالها د .طربوش.
ً
حافَظ رجل الشرطة على المسافة التي تفصله عن السيارة،
وقال" :رخصة القيادة ورخصة السيارة ،من فضلك".
عبث د .طربوش في محتويات صندوق التابلوه بارتباك؛
فبرزت المحتويات إلى الخارج :إيصاالت ،ومظاريف ،وصفحات
من ورقة بحثية عن العوامل الوراثية الال جينية للذكاء.
"لحظة واحدة! إنها هنا في مكان ما" ،قالها الدكتور وهو
يبحث بين أ
الوراق.
هامسا.
"يا إلهي" ،قالها داني ً
"صه!"
"ستجعله يُط ِْلق علينا الرصاص".
المتكلم!"
"أنت ثرثار كذلك القط ُ
متعجبا" :عفوا؟"
سمعه الضابط ،فتساءل
ً
"عذرا أيها الضابط ،كنت فقط أتحدث إلى نفسي.
ً
وجدتها!" ،قالها د .طربوش ،وأبرز رخصة السيارة.
قطب الضابط جبينه وقال" :ابق مكانك".
َع ْبر مرآة الرؤية الخلفية ،راقب د .طربوش الضابط وهو
مبتعدا ،وتجمعت قطرات من العرق على حاجبيه
يمشي
ً
الكثيفين ،وقال" :لقد ك ََش َف أمرنا".
"رائع ..ال يفصلنا عن كندا سوى عشرة أميال ،وستكون
أنت السبب في َق ْتلي".
"بل أنت من ال يستطيع أن يبقى صام ًتا".
"وأنت من ينحرف عن مساره عبر حارات الطريق".
"هذا ألن قطي قرر أن يخرج من صندوقه ،وأن يصيح
موج ًها عبارات نابية للسائقين المرافقين لي على الطريق!"
قالها د .طربوش ،وقد ارتفعت نبرة صوته.
"أال يفهمون ما يعنيه تعبير ’حارة سريعة‘؟"
"أال تفهم أنت ما يعنيه تعبير ’هارب من العدالة‘؟"
غبيا".
"بلى ،أفهم؛ فأنا لست ًّ
علي بعشر سنوات في الحبس ،إلجرائي
"قد يُحكم ّ
مصرح بها في الهندسة الوراثية".
تجارب غير َّ
"أعرف هذا".
"وهناك يتعلم المرء كم هي كثيرة تلك الطرق التي يمكن
بها سلْخ جلد واحد من بني جنسك".
"توقف".
علي أن أتركك في المختبر ،وبعدها أقرأ
"كان يجب ّ
أي من الصحف
عنك في صحيفة «فانكوفر تايمز» ،أو في ٍّ
الموجودة لديهم هناك ،بينما أحتسي شاي البابونج ،أيها
القط المتكلم! أنت قط يتكلم ً
طويل من أعماق قلبه ،بينما
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تعهد به الشرطة العلمية الفيدرالية إلى … هل تبكي؟"
جليا أن داني يبكي ،لكنه قال" :ال".
كان ًّ
"كُف عن البكاء".
"هذا ليس ً
متمتما ،ثم أضاف" :لم
عدل " ،قالها داني
ً
شرعيا
ذكيا .لقد كنت كائ ًنا ًّ
أطلب هذا .لم أطلب أن أكون ًّ
منذ أسبوع واحد فقط .لماذا قرروا أن يغيروا القوانين؟ لماذا
ال يستطيعون أن يتركوني على ما أنا عليه؟"
تململ د .طربوش على مقعد السائق؛ فطوال عمره لم
يكن يحسن تهدئة آ
الخرين.
ُْ ِ
"ال أعرف يا داني".
"هذا ليس ً
عادل ".
«بلى ،إنه ليس كذلك .الناس يصابون بالهلع ،ويُ َش ِّرعون
القوانين ،ويدمرون حياة أناس آخرين ،وال يفهمون كيف
يفعلون هذا".
شهق داني ً
قائل" :حياة أناس آخرين؟"
"نعم".
"هل تعني أنني ’أناس آخرون‘؟"
"بالطبع ،أنت كذلك".
سمح داني البتسامة أن تظهر على محياه ،ثم أردف ً
قائل:
"لكنني أذكى من أ
’الناس البشريين‘".
"اخرس!"
ضحك داني ،وحشر د .طربوش أصابعه في الشبكة
المعدنية لصندوق حمل الحيوانات أ
الليفةً ،
قائل" :تعال هنا".
مال داني متك ًئا على أصابع د .طربوش ،واستسلم
لتدليك الرقبة ،ثم بدأ في القرقرة.
"يالك من ولد لطيف" ،قالها د .طربوش.
"ال تجاملني" ،قالها داني وهو يواصل القرقرة.
كعبي حذاء الضابط عن عودته؛
وعندها ،أنبأت طرقات ّ
فاعتدل د .طربوش في جلسته .اتكأ الضابط على السيارة ممسكًا
بورقة مخالفة صفراء بين أصابعه ،ثم ألقاها فوق كومة أ
الوراق
ُ
ً
قائل" :اعتقد أن هذا هو المكان الذي تريدها أن تكون فيه".
"بالتأكيد".
"هذه لقيامك بالتبديل بين الحارات ،دون إعطاء إشارة".
أومأ د .طربوش برأسه ً
قائل" :حس ًنا".
"هل هذا قطك؟"
"نعم".
"قط لطيف".
أصدر داني صوت همهة من داخل صندوقه ،وعندها
شعر د .طربوش بقلبه يهوي بين قدميه.
أناسا يجرون
ثمة
أن
ابتسم الضابط وقال" :البد أنك تعلم
ً
ويغيرون من جيناتها ،وأشياء
تجارب غريبة على الحيواناتِّ ،

يهوى فواز ت
الم�وك متابعة أحدث التقنيات ،ولكنه
مخرجا
يكتب باستخدام الورقة والقلم .يعمل فواز
ً
أ
حاليا عىل إخراج فيلم
للفالمُ ،بحكْم ب
خ�ته ،وهو يعمل ًّ
عت� أول عمل بارز له ،وذلك بدعم من مهرجان سان
يُ ب
فرانسيسكو الدول أ
للفالم (.)SFFILM
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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سمونه كريسبي".
أخرى من هذا القبيل ..وأن هناك شي ًئا يُ ُّ
أطلق داني صيحة استهزاء؛ فأطلق د .طربوش صيحة
استهزاء هو آ
الخر؛ ليحجب صوت صيحة داني.
"أتستهزىء بما أقول؟"
تحشرج صوت د .طربوش وهو يقول" :ال ،ال ،أيها
الضابط؛ بل أستهزئ بهذا الـ ’كريسبي‘  ..إنها فكرة غبية".
ضيقًا عينيهً ،
قائل" :ولما تراها فكرة غبية؟"
نظر إليه الضابط ُم ِّ
تنحنح د .طربوشً ،
اللهية ،كما
قائل" :إنها ضد المشيئة إ
تعلم .يجب أن يكون هناك قانون".
"هناك قانون صارم ،وفترات عقوبة صارمة .وهناك اثنان
هاربان منه آ
الن ..رجل مسن ،وقطه .ولقد شوهدا ِآخر مرة
متج َهين ً
شمال من كاليفورنيا .قط ثرثارُ ،وصف بأنه ’مغرور‘"
"مغرور!" ،كان هذا داني ِويسكرز.
ضرب د .طربوش جبهته في عجلة القيادة.
قال الضابط" :كانت هذه من القط ..بدت كما لو كانت
صادرة من القط".
"أنا ماهر في التكلُّم من البطن يا سيدي .يمكنني جعل
أ
الصوات تبدو وكأنها تخرج من مكان آخر".
قال الضابط ضاحكًا" :أنت ماهر في التكلُّم من البطن!
د .طه طربوش  ..دكتوراة في التكلم من البطن .فلنعد إلى
الموضوع؛ تقول إن العبث بالجينات يخالف مشيئة هللا .وأنا
هامسا:
أقول ،"..ثم انحنى برأسه إلى داخل السيارة ليقول ً
إن والدي يعاني من مرض ألزهايمر ،وأتمنى أن يحدث
"ّ ..
إنجاز علمي فيما يتعلق بالعالج .أتمنى لك رحلة موفقة!"
مبتعدا عن السيارة .كان د.
بهذه الكلمات ،سار الضابط
ً
طربوش يشعر بنبضات قلبه؛ مع كل خطوة خطاها الضابط.
صائحا من داخل سيارته.
"لكن ال تَق ُْد مسر ًعا!" قالها الضابط ً
ْ
"ماذا حدث للتو؟" ،سأل داني ِويسكرز.
"أعتقد أننا كنا محظوظين".
"أعتقد أن الحقيقة سادت".
"نعم".
"أنا حقيقة ،وقد ُس ْد ُت" ،قالها داني.
التفت د .طربوش في اتجاه المقعد المجاور له ،وقال:
"اسمع يا داني ،أمامنا عشرة أميال حتى نصل إلى الحدود.
إذا صدر عنك صوت واحد آخر؛ عندها ستصبح قطًا ًّ
ضال ".
"ماذا عن القرقرة لمرة واحدة؟"
"’داني!"
"مواء واحد؟"
"اخرس!"
بالخ َدر في ذيلي؟ هل أخبرك بذلك؟ ماذا لو
"ماذا إذا شعرت َ
بالحكَّة؟ ماذا إذا احتجت إلى َحكّ
تسبب الصندوق في إصابتي َ
بالحكّ ؟"
الحكّ هو بمثابة صوت .هل بإمكاني أن أقوم َ
فروتي؟ َ
أ
قطع ْتها السيارة ،حتى وصل َْت
خالل الميال العشرة التي َ
إلى الحدود ،لم تكن هناك لحظة صمت واحدة فيما بينهما.
بعد دخولهما إلى كولومبيا البريطانية بوقت قصير ،خلد
داني ِويسكرز إلى النوم■ .
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