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

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

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

ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس
خالل مركز إجازة حقوق الطبع والنشر،
ّ
 ،01923الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية
النشر رقم .40032744 :وتُ َ
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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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
ديسم�
الف�ة من أكتوبر إىل
ب
ي
ي
ي
 ،2018حيث يضم هذا العدد ي ن
يل
ب� جنباته إضاءات عىل آفاق ُّ
تقدم العلوم .وفيما ي
نبذة عن أبرز ما ورد فيه:
ف� قسم "أخبار ف� دائرة الضوء" ،وتحت عنوان "العلم يستفيد من إنفاق سخي ي ن
للص�
ي
ي
ن
الصي� باالستثمار ف ي� الجيل القادم من العلماء
ف ي� أفريقيا" ،نتعرف عىل تفاصيل االهتمام
ي
ف ي� قارة أفريقيا ،وقلق البعض من التحول إىل االعتماد عىل القوى الخارجية ف ي� هذا المجال.
ف
ف
للتغ�ات المناخية
و� القسم نفسه نستعرض أهم ما جاء ي� تقرير اللجنة الحكومية الدولية ي
ي
ف
ض
ت
الما�  -بشأن الجهود المطلوبة من أجل وضع حد لالح�ار
( - )IPCCالصادر ي� أكتوبر
ي
العالمي ،ال يتجاوز  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عرص الصناعة ،وسبل تجنب
التنازل للعمل المناخي".
التأث�ات ،وذلك تحت عنوان "العد
أسوأ ي
ي
وتحت عنوان ِ"مسبارا عطارد يبدآن رحلة السبعة أعوام" ،نتابع انطالق مركبة الفضاء
ال ثك� صعوبةً عىل الطالق إىل كوكب عطارد ،شقيق أ
«بي� كولومبو» ف� المهمة أ
الرض ف ي�
إ
ي
بي
ف
ض
الما� .وتحت عنوان "علماء دراسة كوكب المريخ
مهم ًل ي�
المجموعة الشمسية ،الذي كان
َ
ي
ت
ال� يتطلع علماء الفضاء أل ْن
يستعجلون إطالق «مهمة بك�ى»" ،نتعرف عىل أهم النقاط ت ي
بأك� عدد ممكن من
تزورها المركبة الجوالة القادمة
لتأ� منها ب
للمريخ ،التابعة لوكالة ناسا ،ي
العينات؛ لكشف المزيد عن الكوكب أ
الحمر.
ف
و� قسم "التحقيقات" ،وتحت عنوان "سعادة مختلطة بالحزن" ،نستطلع محاوالت
علماءي النفس أ
والعصاب والتكنولوجيا ابتكار أجهزة نقّالة؛ للتنبؤ بالتقلبات المزاجية ،بل وح�ت
ف
ف أ ض
ا� الفلسطينية
التحذير من خطر االنتحار .ي
و� تحقيق آخر ،تحت عنوان "العلوم ي� الر ي
يواجهها الباحثون �ف
تتحدى كل الصعوبات" ،نلقي الضوء عىل العوائق المختلفة ال�ت
ي
ي
أ ض
ا� الفلسطينية المحتلة ف ي� سبيل بناء قاعدة علمية قوية.
الر ف ي
ت
ت
المق�ح إىل الورقة البحثية"،
"النتاج المش�ك ..من
و� قسم "التعليقات" ..تحت عنوان إ
ي
َ
نعرض ثالثة أمثلة ي ن
المشاركة مع جمهور المستفيدين ف ي� البحوث
نطاق
تب� كيف يمكن توسيع
َ
ف ي� كل مرحلة من العملية البحثية؛ من أجل إنتاج معرفة مفيدة.
ف
ت
ت
ث
ال� نعيش فيها،
ي
ال� تشاركنا فالمساحات ي
و� فمحاولة للتعرف أك� عىل الكائنات الدقيقة ف ي
أ
نسافر ي� قسم "كتب وفنون" ،وتحت عنوان "غابة ي� رسيرك" ،ي� رحلة لرصد الحياء بال�ية
ال� تعج بها أجسامنا ،وتشغل كل ركن من منازلنا ،وذلك من خالل استعراض ويليام ت
ت
فوس�
ي
ف
ف
نز
و� القسم نفسه ،وتحت عنوان " كيف نما الخيال العلمي؟"،
لكتاب "لسنا وحدنا ف ي� الم�ل" .ي
معا،
–
ساعدوا
رجال
أربعة
حياة
يستعرض
الذي
«أستاوندنج»،
يغوص روب الثام ي� كتاب
ً
أو بشكل منفرد  -عىل تشكيل النوع الحديث من روايات الخيال العلمي.
أ
ف
وت�ة العلم عن طريق وحدات
و� قسم "صندوق الدوات" ،وتحت عنوان " ترسيع ي
ي
معالجة الرسوم" ،نتعرف عىل استخدامات محتملة لوحدات معالجة الرسوم (� )GPUف
ي
معالجة البيانات العلمية إىل جانب هدفها أ
الصل المتمثل ف� ي ن
تحس� ألعاب الفيديو.
ي
ي
ولن الهدف أ
أ
الجماه� ،ولتوصيل صورة أوضح
السمى للبحوث العملية هو إفادة
ي
ّ
ف
ف
المخت�ات والمؤتمرات العلمية ،نتعرف ي� قسم "مهن علمية" ،وتحت
عما يدور ي�
ب
ين
الباحث� ف ي� كيفية التعامل مع
للكام�ا" ،عىل نصائح مجموعة من
"ابتسم
عنوان
ي
العالمية بمختلف أنواعها؛ للتأكد من توصيل المعلومة المرادة بوضوح
المقابالت إ
وإيجاز ف ي� الوقت ذاته.
ويضم قسم "أنباء وآراء" عروضا وتحليالت متعمقة لمجموعة بارزة من أ
البحاث ال�ت
ً
ي
تتحمل الحرارة" ،يستعرض
َّبة
ك
ر
م
"مادة
عنوان
تحت
تحليل
نُ ش�ت منذ بداية العام ،ومنها
ّ
ُ
ش
والس�اميك،
المعدن
من
ّب
ك
مر
بمثابة
هي
مادة
من
باحثون
تور� ما توصل إليه
ي
فيه كريج ي
دورا
تلعب
وقد
الكهرباء،
توليد
محطات
من
القادم
الجيل
تطوير
عىل
تساعد
يمكنها أن
ً
أيضا ف� عالج العالَم من إدمانه للوقود أ
الحفوري.
ً ي
النووي
الحمض
ج
خر
ت
كريس�
أداة
"
عنوان
وتحت
الري� إىل العلن" ،توضح تشيس
ُ
ب ِ
بيّ
إل .بايزل كيف استفاد باحثون من تقنية التحرير ن
التعب�
"كريس� -كاس" ف ي� تسجيل
الجي�
ي
ب
ي
ف
ن
البكت�يا.
الجي� ،الذي يحدث طوال الوقت ي� ي
ي
ّ
ف
ت
ال� شن�ت ي� دورية  Natureعىل مدار
هذا ..إ
بالضافة إىل مختاراتنا من أبرز البحوث ي
أ
الشهر الثالثة ،وملخصات أبحاث نُ ش�ت ف ي� دوريات علمية أخرىً ،
فضل عن أهم أخبار
ف
ت
مجتمع العلوم ي� هذه الف�ة.
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الطماطم هي الحل

ثمار طماطم فاخرة جديدة تُس ِّلط الضوء على النهج القديم الذي اعتمدته أوروبا في مجال تحرير الجينات.
لكن كـم منها يتمتـع بقيمة
يُنتـج العالَـم
حـوال  800مليـار ثمـرة طماطـم كل عامْ ،
ي
ين
السـن� مـن اسـتيالد النباتـات فاكهـةً تناسـب – ف ي�
غذائيـة عاليـة؟ أنتجـت لنـا آالف
والبائعـ� ث
ين
ين
الغالـب  -المز ي ن
المسـتهلك�؛ إذ يُـزرع كـروم الطماطـم
أكـر مـن
ارعـ�
آ
ف
ت
ت
ال� تبقـى ي� مكانهـا ،ح� يتم
الن بأسـلوب منظـم ،وينتـج
ي
الكثـر مـن الطماطـم ي
ف
لكـن ي� العديد من
حصادهـا ،وتكـون صلبـة بمـا يكفـي لشـحنها لمسـافات طويلـةْ ،
الحـاالت ،أكـدت الدراسـات أن المـذاق والقيمـة الغذائيـة قـد ضاعـا عنـد نقطة ما
ف ي� أثنـاء مسـار تطـور الطماطـم هذا.
أ
أ
يسـعى علمـاء النبـات إىل حـل هـذه القضيـة .ففـي السـبوع الول مـن أكتوبـر
ض
المـا�  ،وصفـت ثلاث أوراق بحثيـة مـن مجموعات بحثيـة مختلفة حـول العالم
ي
تفاصيـل محـاوالت أَ ْج َرتهـا إلنتـاج نـوع جديـد مـن الطماطـم الفاخـرة :نـوع ال
يضحـي بالطعـم ف ي� سـبيل المالءمة للظـروف .وللقيام بذلك ،اسـتخدم الباحثون
ِّ
ت
الـ� مكّ نتهم من تعديل
تقنيـة تحريـر الجينات
ب
«كريسـر-كاس ،CRISPR-Cas9 »9ي
ف أ
ال�يـة قريبـة الصلـة بالطماطـم .والنتيجـة  -وفقًـا
جينـات محـددة ي� النـواع ب
تـذوق واحـدة مـن الثمـار  -هـي ثمـرة طماطـم "عطريـة" ،يمكنهـا إعـادة
لعا ِل ٍـم َّ
تنشـيط براعـم التـذوق.
وهـذه الدراسـات هـي بمثابـة حصـاد عقـود مـن أبحـاث ِعلْـم الوراثـة النباتيـة
ت
تأث�ات معروفـة ،يمكن ضبـط كل منها؛
الـ� لهـا ي
المضنيـة :خزانـة مليئـة بالجينـات ي
ت
ز
ال�يـة الجامحـة إىل نبـات مسـر َرع لـه قيمـة عاليـة .ويذكِّر
لتحويـل أحـد النباتـات ب
هـذا العمـل بقيمـة البحوث أ
الساسـية ف ي� نمو النباتات والتنميـة .ويوضح كيف يمكن
إدخـال سـمات أخـرى مفيـدة ف� المحاصيـل أ
الخرى.
ي
أ
ال�يـة قريبـة الصلـة
قامـت إحـدى المجموعـات البحثيـة بتحريـر أحـد النـواع ب
سـمى  ،Physalis pruinosaويُـزرع ف ي� أمريـكا الوسـطى والجنوبيـة (Z.
بالطماطـم ،يُ َّ
 .)H. Lemmon et al. Nature Plants 4, 766–770; 2018وتتسـم حباتـه بأنهـا
لذيـذة وحلـوة بعـض الش ء ،إال أن نمـط نمـوه ت
الم�امـي ،وميلـه إىل إسـقاط ثماره
ي
أ
عدل ،فكان
الم َّ
على الرض ،يجعلـه يغ� مالئـم للزراعة واسـعة النطاق .أما النبـات ُ
ث
حجما.
أكـر
ثمـارا ب
أكـر ً
ً
إحكامـا ،وأنتـج ً
ف
يسـمى Solanum
وعدلـت مجموعتـان أخريان ي� نبـات آخر ،قريب الصلة ً
أيضاَّ ،
مقـاوم لمرض
أنه
كما
الجهـاد،
تحمـل إ
 .pimpinellifoliumوهـذا النـوع قـادر على ُّ
ِ
ين
الباحثـ� سـعوا إىل
لكـن
ـا،
ي
تجار
فادحـة
البكت�يـة الـذي يسـبب خسـائر
البقعـة
ي
ًّ
ّ
زيـادة حجـم وجاذبيـة ثمـاره ،مـع تسـهيل التحكـم ف ي� نمـو النباتـات (A. Zsögön
et al. Nature Biotechnol. http://doi.org/cvf2; 2018; T. Li et al. Nature
 .)Biotechnol. http://doi.org/cvfz; 2018وكانوا يهدفون إىل الجمع ي ن
ب� فوائد S.
ت
والمستهلك�.ن
ال� تجذب المز ي ن
ارع�
ي
 pimpinellifoliumوسمات الطماطم الحديثة ،ي
أيضـا على زيـادة القيمـة الغذائيـة لثمـار الطماطـم الجديـدة
كمـا عمـل الباحثـون ً
ين
الخاصـة بهـمً ،
الليكوبـ� ،وهـو كاروتينويد يرتبط
أول :عـن طريق زيادة مسـتويات
ت
ين
ز
(س ).
فيتام�
مـن
أك�
محتوى
وجود
عىل
ك�
ال�
خلال
من
ـا:
وثاني
ب
ي
بفوائـد صحيـة؛ ً
أ ي
ت
الوراق
مونسـر بألمانيا ،وهـو مؤلف رئيس بإحدى
يقـول يـورج كودال من جامعة
إن الوصـول إىل المن َتـج نفسـه مـن خلال االسـتيالد التقليـدي كان
البحثيـة الثلاثّ ،
سـيحتاج إىل عقـود ،بيـد أن فريقـه اسـتغرق ثلاث سـنوات ،ويُ َعـد ذلـك ً
مثـال عىل
ت
ال�
خدمـة العلـم
الحتياجـات المجتمـع ،ويسـلط الضـوء عىل الخطـوات ف المعيبـة ي
يتخذهـا االتحـاد أ
ورو� ،ت
الـ� من شـأنها أن تهـدد مثل هذا العمل ي� المسـتقبل.
ال
بي
ي
الوروبية بـأن أ
قضـت محكمة العـدل أ
ض
الطعمـة المن َتجة
المـا�،
ففـي شـهر يوليـو
ي
ن
«كريسـر-كاس »9يجـب أن تصبح ُم َلزمـة باللوائح
الجي�
التحرير
تقنيـة
عـن طريـق
ب
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اثيا .ت ز
وسـريد االختبـارات والتجارب
الشـاقة نفسـها الخاصـة بالمحاصيل
َّ
المعدلة ور ًّ
أ
كبـر ،المر الذي
بشـكل
تجاري
ج
ت
من
تطويـر
تكلفة
اللزاميـة الناتجـة عـن ذلـك مـن
إ
ي
َ
يجعـل تمويـل البحـوث المتعلقة بهـذه المنتجـات أقل جدوى.
أ
ال� جعلت المحاصيل المعدلـة وراثيا  -ت
ت
ح�
تُ ب
ًّ
عتـر التكلفـة العالية أحد السـباب ي
آ
ن
الكث� ،وتركِّز
كلف
النباتات
هذه
مثل
فإنتاج
؛
للمسـتهلك�
ذكر
ت
فائدة
تحقق
ال
الن -
ُ
ي
ي
ن
ش
تقدم كودال
ارعـ� .وقد َّ
الـركات عىل تطوير محاصيل سـلعية ،وسـمات تجذب المز ي
ن
أمريك)،
دوالر
مليـون
(2.3
يـورو
مليـو�
إىل
يصـل
ما
على
للحصـول
ـح؛
ن
م
بطلبـات
َِ
ي
ي
الن ،لتمويـل أ
اجعـة آ
البحـاث المتعلقـة بأعمالـه ف ي� مجال تحريـر الجينات،
قيـد المر
الممولـ� يتحملـون مسـؤولية إنفاق أموالهم بطـرق قد تفيد دافعـي ض
ين
ال�ائب،
لكـن
ّ
كمـا يقـول ،وإذا لـم يكن لهذه المحاصيل مسـتقبل تجـاري ف ي� أوروبـا ،فقد يكون من
الصعـب بت�ير الدفع مقابـل تطويرها.
أثـار قـرار المحكمـة أ
ين
الباحث�،
ح�ة العديد مـن
انتظـاره
طال
الـذي
الوروبية -
ي
ن
الج� فقطً ،
بـدل من إعـادة كتابته
لكـون التقنيـة تتضمـن تعديلات جينيـة تعطِّـل ي
بتسلسـل محـدد .ومـن الناحيـة العلمية ،يرى المدافعون أن أ
المر يشـبه اسـتخدام
مـادة كيميائيـة ،أو إشـعاع؛ لتوليـد طفـرات مـا ،ثم فحـص النباتات؛ بح ًثا عن سـمة
«كريسـر-
لكـن باسـتخدام
مرغوبـة ،وهـو مـا ال يص َّنـف على أنـه
ب
تعديـل جين ي ْ ،
ين
للباحثـ� إحـداث طفرات ف ي� جينات معينـة ،دون الحاجة إىل فحص
كاس ،»9يمكـن
آالف النباتـات؛ بح ًثـا عن كل سـمة يريـدون إدخالها.
ض
ين
المحام�
الما�  ،قال أحد
وقد جاء الحكم كالصاعقة ،خاصةً أنه ف ي� يناير
ي
العام ن� ف� المحكمة أ
الوروبية إن مثل هذه المحاصيل ال تحتاج إىل مستوى
ّي ي
وراثيا .ويسلِّط
التدقيق نفسه الذي تخضع له المحاصيل التقليدية المعدلة
ًّ
ن
ين
ين
الجي�
المسؤول� حول التعديل
الباحث� مع
ذلك الضوء عىل مدى اختالف
ي
ن
والداعم� مواصلة جهودهم للدفاع عن
العلماء
ف ي� أوروبا .وهكذا ،يجب عىل
ي
و� هذه أ
أ
ف
الثناء ،ربما يساعد الحصول عىل ثمار من الطماطم،
أحدث البحاث .ي
ف
لها مذاق أفضل ،ي� جلب المزيد من صانعي السياسات؛ لينضموا إىل جانب
والداعم� أ
ين
للمر.
العلماء

فحص الجماهير يمهد
الطريق أمام الطب الدقيق
عتمد الطب الدقيق على الدراسات التي تتبع مسار أعداد
يَ ِ
ضخمة من الناس.
تحس� عالجات أ
ين
الفراد ،ولكن وللوصول إىل هذا الهدف،
يهدف الطب الدقيق إىل
ين
تأث� علم الوراثة،
اكتشاف
يمكننا
وال
.
الجماه�
من
معلومات
يتع� الحصول عىل
ي
ي
ف
المصنعة حسب الحاجة ،إال من خالل تتبع
ودمجه ي� العالجات المستقبلية
ُ
أ
يش� العلماء ف ي� الوقت الراهن إىل
الناس.
من
ة
كب�
ي
مسار الحالة الصحية لعداد ي
الطبعة العربية |
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هذا الشهر افتتاحيات

ن
يطا�" ،UK Biobank
نجاح م�ش وع من هذا القبيل ،أال وهو "البنك الحيوي ب
ال� ي
أ
كب�ة من الفراد
مجموعة
الذي يحتفظ ببيانات جينية ،وبدنية ،وإكلينيكية من
ي
ف� المملكة المتحدة .كما أن هناك العديد من الدول ت
ال� أطلقت م�ش وعات
ي
ي
البنك الحيوي ،ومن بينها :إستونيا ،واليابان ،وكندا ،وفنلندا .وبالرغم من أن
سباقة ف ي� المضمار ،فقد تفوقت عليها
آيسلندا كانت ّ
المملكة المتحدة؛ فبحلول عام  2010كان لدى البنك "هذا هو مستقبل
ن
حوال  500ألف الطب؛ أال وهو
يطا� مجموعة استباقية من
الحيوي ب
ال� ي
ي
ن
شخص ،تراوحت أعمارهم يب�  ،40و 69وقت االنضمام الحصول على
إليها .ويتيح تتبع هذه الفئة العمرية ت
ال� ي ز
ك� عىل أمراض المعرفة من
منتصف العمر ،وما تليها.
الجمهور".
ف� العدد الصادر ف� أ
السبوع ن
الثا� من شهر أكتوبر
من ي دورية  ،Natureيقدم باحثون يالتوصيفات أ
الوىل للمجموعة الكاملة ،ومنها
ّ
البيانات الوراثية عىل نطاق الجينوم لجميع أ
الفراد (انظر C. Bycroft et al.
ف
و� دراسة أخرى ،أشار باحثون إىل التصوير
 .)Nature 562, 203–209; 2018ي
التأث�ات الجينية عىل بنية الدماغ
الدماغي
لحوال  10آالف شخص ،الذي يكشف ي
ي
ظهر عالقاتها بالسمات التنكسية العصبية ،والنفسية ،والشخصية.
ي
و
ووظيفته،
ُ ِ
(انظر  .)L. T. Elliott et al. Nature 562, 210–216; 2018وبالرغم من أن هذه
يطا� تفوق أ
ن
الهمية
النتائج ال تُقدر بثمن ،فإن فائدة م�ش وع البنك الحيوي ب
ال� ي
ين
ش
للباحث� الذين يؤسسون م�ش وعات
دروسا
المبا�ة له؛ إذ إنه يقدم
الكلينيكية
إ
ً
تعتمد عىل الفئات السكانية والطب الجينومي ف ي� أماكن أخرى.
ن
ت
ال�
يطا� بشكل ي
يستفيد البنك الحيوي ب
ال� ي
كب� من ِ
البنية التحتية والمركزية ي
ف
يز
تتم� بها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ي� المملكة المتحدة .وإضافة إىل
ن
المشارك� من خالل مراكز الخدمات الصحية الوطنية ،يتابع الم�ش وع
استقطاب
ي
ين
المشارك� عن طريق االطالع عىل السجالت الصحية وقواعد البيانات الرسمية
ف
ض
الوطنية ،بما ي� ذلك السجالت الخاصة بالوفيات ومر� الرسطان.
ن
يطا� هو أول م�ش وع يُ ب� ِهن عىل نجاح عملية جمع
ويُعد البنك الحيوي ب
ال� ي
والكلينيكية ذات الصلة عىل نطاق الفئات السكانية،
المعلومات الوراثية ،والبدنية ،إ
ين
حوال  500ألف متطوع
المعني� التوجه بالشكر إىل
وتَ َبا ُدلها .ويجب عىل جميع
ي
من جميع أنحاء المملكة المتحدة ،الذين استجابوا للدعوة ،ووافقوا عىل المشاركة
وعيناتهم ،ومعلوماتهم الصحية .وانطالقًا من هذا النجاح ،أكد وزير
بوقتهمِّ ،
يطا� مات هانكوك ،خالل أ
ن
ض
الكب� ف ي�
التوسع
عىل
،
الما�
سبوع
ال
ي
الصحة ب
ال� ي
ي
الطب الجينومي ف� هيئة الخدمات الصحية الوطنية ،الذي ي ز
س� يد من حجم
ي
م�ش وع  100ألف جينوم؛ ليصل إىل مليون تسلسل جينومي ،من خالل هيئة
ن
يطا�  .وهو جزء من م�ش وع ث
أك�
الخدمات الصحية الوطنية ،والبنك الحيوي ب
ال� ي

طموحا لوضع تسلسالت ما يصل إىل  5ي ن
مالي� جينوم خالل السنوات الخمس
ً
أ
المقبلة ،تتضمن جينومات أ
ض
ين
خط�ة ،ومر� النواع
الطفال
المصاب� بأمراض ي
النادرة من الرسطان.
الكب� ،فإن التنوع ال يقل عنه أهمية؛ فالبنك
النطاق
هذا
أهمية
وبالرغم من
ي
يطا� يزخر أ
ال� ن
بالشخاص الذين يعيشون بالقرب من إحدى مراكز
الحيوي ب
ي
التقييم ،ووافقوا عىل المشاركة .لهذا يُصبح استهداف مجموعة سكانية جديدة
ث
تحد جدير باالهتمام .وتبذل دراسة مجموعة
أك� تنو ًعا تحديًّا
إضافيا ،ولكنه ٍّ
ًّ
ف
تُسمى "جميعنا"  All of Usي� الواليات المتحدة جهو ًدا إضافية لتحقيق هذا
التنوع مع المجموعة المستهدفة.
للباحث� آ
وعاد ًة ال تتوفر بيانات دراسات المجموعات أ
ين
الخرين،
الترابية السكانية
إال بعد ن�ش النتائج أ
الولية .ت
يقدم مجموعات البيانات
وح� عند القيام بذلك ،فال ِّ
ن
يطا�  -الذي يُموله
كاملة إال عدد محدود من الدراسات .أما البنك الحيوي ب
ال� ي
ف� المقام أ
الول مجلس البحوث الطبية ،وصندوق ِوي ْلكَم تراست ،ويديرانه
ي
ن
بالغ� ،أتاح منذ البداية
مهما؛ فبسخاء وكرم ي
كمؤسسة ي
خ�ية – فقد اتخذ موقفًا ًّ
ت
ال� أجراها الباحثون
مجموعات البيانات كاملة ،فضال ً عن جميع نتائج الدراسات ي
باستخدام هذه البيانات.
وبالطبع ،ال تخفى علينا قيمة مثل هذا النهج المنفتح .فمنذ أن أتاح البنك
ن
يطا� إمكانية االطالع العام عىل قاعدة بياناته ف ي� مارس  ،2012كان
الحيوي ب
ال� ي
ً
حاليا تنفيذ  796م�ش و ًعا
ويجري
ا،
معتمد
تسجيل
8294
عن
يقل
ال
هناك ما
ً
ًّ
مسجال ً بصورة رسمية .وقد أُعلنت نتائج هذه الدراسات ف� ث
أك� من  500مقالة
ف ي
أ
ف
و� ث
ت
أك� من  100نسخة ما
ال� تخضع لمراجعة القران ،ي
منشورة ي� الدوريات ي
قبل الن�ش عىل موقع  bioRxivالمتخصص.
ين
للباحث� البحث برسعة عن
تحديدا،
البيانات،
وقد أتاحت إمكانية الوصول إىل
ً
أ
الكلينيكية.
كب�ة ومتنوعة من السمات ذات الهمية إ
االرتباطات الوراثية لمجموعة ي
الخباري المنشور ف ي� هذا العدد من  Natureالطبعة العربية
يستعرض التحقيق إ
الوسع نطاقًا حول المخاطر الوراثية أ
ما تعلمناه من هذه الدراسات أ
للمراض،
ت
ت
ال�
ال� تنطوي أ عىل جينات متعددة ،ي
وال سيما تطوير فنهج درجات المخاطر ي
التداب� الوقائية لبعض المراض الشائعة ،مثل مرض
يمكن أن تساعد ي� توجيه
ي
ال�ش يان التاجي .وبالرغم ما يُثار حولها من جدل ،فقد تم تطوير هذه االختبارات
ألغراض تجارية بالفعل.
ن
يطا� مع
وقد جمع العديد من هذه الدراسات بيانات البنك الحيوي ب
ال� ي
ين
لتمك� إجراء دراسات عىل نطاق أوسع ،حيث
مجموعات أخرى من البيانات؛
يضم بعضها ث
أك� من مليون شخص .فهذا هو مستقبل الطب؛ أال وهو الحصول
عىل المعرفة من الجمهور.

التقدم ُ
المح َرز على
صعيد مقاومة
المضادات الحيوية

ووصف المضاد الحيوي أ
ن
لثما� ساعات،
الفضل له ف ي�
غضون يوم عمل معتاد يمتد ي
أ
هي مهمة أقرب إىل أن تكون مستحيلة؛ فالمر يستغرق  -بوجه عام  -عدة أيام،
وأحيانًا قد يستغرق ما يزيد عىل هذا .وكلما طال الوقت المستنفد قبل البدء ف ي�
لك تتمكن من المريض.
العالج ،يزداد الوقت المتاح للعدوى أ ي
الطباء عدم االنتظار .وتتمثل إحدى الطرق
يفضل
من المفهوم ،إذَن ،لماذا ِّ
المستخدمة لترسيع أ
المور ف ي� االعتماد عىل أفضل االحتماالت أثناء التشخيص،
َ
ومن ثم مواجهة هذا االحتمال بمضاد حيوي واسع المجال (أي مضاد حيوي يعمل
البكت�يا) .ويمكن لهذه المنهجية أن تنقذ حياة ض
المر�  ،ولكنها
عىل عدة أنواع من
ي
تجلب معها مشكالتها الخاصة .وتتنبأ منظمة الصحة
العالمية بأنه ما لم يتم بذل جهود عاجلة ،فإن انتشار "ثمة حاجة
المقاومة للمضادات الحيوية سيؤدي إىل عودة إلى التواصل،
البكت�يا
ي
ِ
ظهور حاالت الوفاة الناجمة عن إصابات طفيفة ،وحاالت والتنسيق،
ت
عت� ف ي� السابق حاالت ال تمثل خطورة .وتوحيد المعايير".
ال� كانت تُ ب
العدوى ي
ت
ن
شخص ما بالمرض
عت� الف�ة الفاصلة يب� شعور
تُ ب
ٍ
فعال هي الوقت المناسب تل� ي ز
ً
ك� هذه الجهود العاجلة ،حيث
عالجا
وتلقيه ً
الف�ة من شأنه أن يحد من عمليات وصف أ
ت
غ�
دوية
ال
تلك
زمن
إن اختصار
ي
ّ
ال�ورية ،وأن يقلل من انتشار المقاومة ،أ
ض
ض
المر�
والهم من ذلك ..أنه سيمنح
ف
فرصة مثالية للتعا� .
سيتطلب ترسيع يهذه العملية تحقيق تقدم كب� فيما يطلق عليه علماء أ
الحياء
ي
ُ ِ
الدقيقة «اختبار االستجابة لمضادات الميكروبات» .ويمكن تقسيم هذا االختبار
مرحلت� .ف� المرحلة أ
ن
المخت�ات باستنبات
الوىل ،تقوم
ف ي� الحالة القياسية إىل
ب
ي ي

الكلينيكيون والشركات والباحثون يجتمعون القتراح حلول لكسر
إ
الجمود فيما يتعلق بالتوصل إلى طرق أفضل لوصف العالجات
بالمضادات الحيوية.
ت
ال� قضاها ألكسندر فليمنج ف ي� مكان بعيد عن
تتباين الروايات بشأن مدة إ
الجازة ي
ن
ن
أسبوع� ،أو أربعة
كانت
ربما
.
البنسل�
تأث�
يكتشف
مخت�ه ف ي� لندن ،قبل أن
ي
ي
ي
ب
ت
أسابيع ،لكن ما نعرفه يقي ًنا هو أنها كانت ف�ة طويلة بما يكفي لنمو عفن فطر
البكت�يا القابعة
الشه� ،ومحوه لمستعمرات
البنسيليوم  Penicilliumالهائم
ي
ي
ت
ت
ال� كان فليمنج قد تخلص منها .هناك أشياء – ومن بينها نمو
عىل أطباق ب�ي ،ي
الحياة الميكروبية – ال يمكن تعجيلها بهذه البساطة.
واليوم ،يتسبب هذا أ
المعدي،
العامل
تحديد
عملية
المر ف ي� مشكلة ،حيث إن
ِ ُ
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افتتاحيات هذا الشهر

ف
ت
ال�
العامل المعدي ،وتحديده ،ي
و� الثانية تقوم بتوضيح المضادات الحيوية ي
ربما تكون ث
أك� فعالية.
ن
المرحلت� ،حيث إن
من الناحية النظرية ،تتوافر التقنية الالزمة لترسيع كلتا
ي
ن
يع� أن التحديد الرسيع لتسلسل الحمض
حرز ف ي� دراسات
التقدم ُ
الم َ
الجينوم ي
ف
أيضا الكشف برسعة
نوع
تحديد
يمكنه
النووي
البكت�يا ي� غضون ساعات ،ويمكنه ً
ي
الصابة بمرض
مقاومة
مدى
عن
ودقة
البكت�يا للمضادات الحيوية ،وعن قابلية إ
ي
السل (The CRyPTIC Consortium and the 100,000 Genomes Project N.
.)Engl. Med. 379, 1403–1415; 2018
وغ�ها من التقنيات الكشف
التقنية
لهذه
حرز ،يمكن
ي
ومع المزيد من التقدم ُ
الم َ
عن النتائج خالل ساعة واحدة من َس ْحب العينة من المريض .وهذا من شانه أن
يغ� قواعد اللعبة ،ولكنه لم يحدث بعد ..لماذا؟
ي
ين
ومخت�ات فحص،
وباحثون،
المعني� – ومن بينهم أطباء،
تحدثت إىل
إذا
ب
َ
وهيئات تنظيمية ،ش
و�كات تجارية – ٌّ
فكل منهم سوف يقدم لك أسبابه الخاصة.
ن�ش ت إحدى نتائج هذه المناقشات ف� أ
السبوع الثالث من شهر أكتوبر ض
الما� عىل
ُ
ي
ي
بالجماع ،يهدف إىل إيجاد أرضية ت
مش�كة بشأن تحديد
هيئة بيان تم التوصل إليه إ
العقبات ،والخروج بتوصيات للتغلب عليها (A. van Belkum et al. Nature
.)2018 ;9-0098-018-Rev. Microbial. https://doi.org/10.1038/s41579
وقَّع عىل البيان مختصون ممثلون لمنظمات مختلفة ،بد ًءا من ال�ش كة الفرنسية
«بيوم�يو»  ،bioMériuxت
ال�مجة
المتخصصة ف ي� تقنيات التشخيص
ح� مبادرة ب
ي
أ
ت
المش�كة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التابعة للمفوضية الوروبية ،وهي
ن
وانتصارا
مبادرة تنسق يب� برامج البحوث الوطنية .ويمثل هذا البيان عالمة فارقة،
ً
آ
فعليا العمل الجاد ،أال
لجهود التعاون والتواصل من أجل المجتمع .والن ،يبدأ ًّ
وهو معالجة القضايا المطروحة عىل خريطة الطريق.
يتمثل أحد التحديات ف ي� وضع القواعد التنظيمية؛ فالمناطق والدول تميل

الخطوات األولى

تتم في الوقت الحالي مساعدة أ
الشخاص الذين يعانون من
الشلل ،نتيجة إصابات بالحبل الشوكي؛ ليتمكنوا من المشي مجد ًدا.
منذ زمن ليس ببعيد ،كان أ
المل بعيد المنال ف ي� أن يتمكن شخص مصاب بالشلل
ف
الشوك  -من استعادة القدرة عىل
لعدة أعوام  -بسبب إصابة بالغة ي� الحبل
الخ�ة قربت يهذه آ
أ
ش
المال من الواقع.
الم� مرة أخرى ،يغ� أن التطورات ي َّ َ ْ
يوصف الباحثون ف� عدد أ
ض
عالجا
Nature
دورية
من
الما�
نوفم�
من
ول
ال
ب
ً
ي
ي
الشوك من ش
الم� (F. B. Wagner
َمكَّن ثالثة رجال يعانون من إصابات ف ي� الحبل
ي
ي
ئ
يز
الكهربا� للحبل
التحف�
 - )et al. Nature 563, 65–71; 2018وهو مزيج من
ي
الشوك  ،والعالج الطبيعي .ولم يحدث ذلك تحت الظروف المعملية المحكمة
ي
الس� ف ي� الهواء الطلق مرة أخرى.
فحسب ،بل إنهم تمكنوا من ي
إن هذا التطور غ� عادي ،وقد تكون له تداعيات عىل مئات آ
الالف من
ي
ّ
أ
الشخاص ف ي� جميع أنحاء العالم .وهو كذلك نتيجة لعقود من البحث العلمي
ن
متعدد التخصصات ،الذي ب� قاعدة أدلة من التجارب عىل الحيوانات بصورة
المشارك� ف� بعض أ
ن
الحيان النتقادات ،بسبب القيام
مطردة  -مع مواجهة العلماء
ي ي
بتلك التجارب  -وجلب هذا العمل بحرص إىل العيادات.
لطالما سعى العلماء التباع ت
اس�اتيجيات متنوعة إلصالح وإعادة تنشيط الحبل
ف
الكث� من ال ُّن ُهج فعال بشكل ملحوظ ي� تجديد
الشوك بعد إ
الصابة .وقد لُوحظ أن ي
ي
واستعادة العافية من الناحية الوظيفية ف� الف�ئ ان والحيوانات أ
الخرى ،يغ� أنه
ي
فشل ف ي� أن ينتقل إىل العالجات الب�ش ية .وكان التقدم المتحقق ف ي� الدراسة الحالية
ئ
يتمثل ف ي� أنه ً
طبق
بدل من إيصال تيار
كهربا� ثابت ،كما كانت التجارب تتم سابقًاَّ ،
ي
ز
التحف� ،تم حسابها من أجل تنشيط المجموعات الصحيحة
الباحثون أنماطًا من
ي
من عضالت الساق ف ي� الوقت السليم ف ي� أثناء الخطو .وعىل هذا النحو ،يمكن
الشوك؛ لتنشيط العضالت بطريقة متناسقة.
استهداف مواضع محددة من الحبل
ي
يز
غ� المسبوقة للقدرة عىل
االستعادة
هذا
النمطي
التحف�
ولم يُ ِتح بروتوكول
ي
أ
ش
الم� فحسب ،ولكنه َمكَّن الفراد كذلك من استعادة السيطرة عىل العضالت
ي
المصابة بالشلل ف
ئ
ز
يش� إىل
وهذا
.
الكهربا�
التحف�
إيقاف
تم
عندما
السابق،
�
ي
ي
ي
ي
الشوك أعادا إنشاء الوصالت الوظيفية؛ مما يكشف عن درجة
أن الدماغ والحبل
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عاد ًة إىل إعمال متطلبات وإجراءات خاصة بها فيما يتعلق باعتماد تسويق تقنيات
التشخيص الجديدة ،والتحقق من صالحية هذه التقنيات بعد طرحها ف� أ
السواق.
ي
المط َِّورة تقع عىل عاتقها مهمة جسيمة ،تتمثل ف ي� تلبية كافة
ولذا ..فإن ال�ش كات ُ
أحجام الطلب المختلفة .ومن هنا ،تنشأ الحاجة إىل التواصل ،والتنسيق ،وتوحيد
المعاي� .ولهذا يجب عىل صناع السياسات الجلوس إىل طاولة واحدة ،واالتفاق
ي
عىل مجموعة قواعد ت
مش�كة.
أ
ت
ال� تقوم من خاللها المؤسسات بجمع
وتتعلق إحدى القضايا الخرى بالكيفية ي
المقاومة ،ومدى فعالية المضادات
وتنسيق المعلومات المتعلقة بالسالالت
ِ
الحيوية .وإذا أُتيحت هذه المعلومات بشكل فوري ،وأُجريت تحليالت للمزيد
ذك لحساسية
من العينات؛ فسيصبح إ
بالمكان – كما يقول البيان – تطوير "اختبار ي
ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية (")Smart antibiogram؛ لتوجيه
فتوف� هذا الوقت
الجراءات العالجية .ويمكن لهذا أن يقلل من وقت العالج..
إ
ي
ض
ن
المر� .
يع� إنقاذ حياة
يقد تمثل التكلفة العائق أ
ال بك� ؛ فاختبارات التشخيص الحالية قد تكون بطيئة،
ولكنها رخيصة .كما أن تطوير تقنيات تشخيص حديثة ،ووضعها قيد االستخدام
أموال ث
ً
يتغ�  ،حيث إن ارتفاع مقاومة
يتكلف
أك�  ،إال أن ذلك كله يمكن أن ي
ال كلينيكية،
الميكروبات للمضادات الحيوية قد يؤدي إىل تقويض الممارسة إ
وقطاع الرعاية الصحية بصورة جذرية ،لدرجة تصبح معها غالبية العالجات
ف
و� هذه الحالة،
والتشخيصات
َ
المستخد مة ًّ
حاليا أساليب يغ� قابلة لالستعمال .ي
ما نعت�ه آ
رخيصا بالمقارنة بهذا.
ا
استثمار
سيبدو
ُلفة
ك
ال
باهظ
ا
استثمار
ن
ال
ب
ً
ً
ً
ويجب عىل العا لَم أال ينتظر حدوث مثل هذه الظروف العصيبة؛ فصانعو
السياسات يقولون مر ًارا وتكر ًارا إن هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات بشأن مقاومة
الميكروبات للمضادات الحيوية ،وقد استجاب المجتمع لهذا؛ وفتح المجال
ض
قدما.
للم� ً
ي

يغ� متوقَّعة من اللدونة.
ً
طويل حالة يغ� قابلة
ف ي� ضوء مثل هذا التقدم ،تبدو التوقعات لما كان يُ َعد
للشفاء ث
الكث� من العمل ي ن
يتع� إنجازه،
كب�ة،
ولكن هناك ي
أك� شإ�اقًا بصورة ي
ْ
وح ّدتها،
فإصابات الحبل
الشوك أتتفاوت بصورة هائلة من حيث مواضعهاِ ،
ي
بكث� من الدراسات ل َف ْهم َمن سيستفيد
أك�
ا
د
عد
مر
ال
يتطلب
وسوف
ونتائجها؛
ي
ً ب
من تلك التكنولوجيا .إن البحث الجاري يثبت صحة المفهوم ف
صغ� من
عدد
�
ي
ِ
ي
ين
المشارك� ممن كان ال يزال لديهم مجموعة من وظائف الساق عند بداية الدراسة.
ف
التعا� الناجح ،فعىل سبيل
الك�ى ف ي� فهم ما الذي يحدد
ويكمن أحد التحديات ب
ي
كم المعلومات الحسية الذي يمكن
هو
التغ�
مصادر
المثال ،قد يكون أحد
ي
ّ
ض
المت�ر ف ي� نقله إىل الدماغ.
الشوك
أن يستمر الحبل
ي
السبوع أ
صلة ،ن�ش ت ف� أ
ف
الول "سيتطلب األمر
ذات
و� دراسة
ُ
ي
ي
نوف� بدورية «نيت�ش نيورو ساينس»  Natureعددًا أكبر بكثير
من ب
يز
التحف� المستمر من الدراسات ل َف ْهم
 ،Neuroscienceبَ ي َّ ن� الفريق نفسه أن
(الذي يكون
كافيا الستعادة الحركة ف ي� القوارض) يكون َمن سيستفيد ِمن
أقل فعالية ف� ًالب�ش  ،أ
إشارات
نقل
مع
يتداخل
نه
ل
تلك التكنولوجيا".
ي
التغذية الراجعة الحسية فيما يخص حركة الفرد
ووضع الجسم إىل الدماغ (E. Formento et al. Nature Neurosci. https://
 .)2018 ;6-0262-018-doi.org/10.1038/s41593وهذا سبب آخر يجعل من
الوق� ث
ت
أك� فعالية ،وأنه يمكن أن يكون ً
عامل
التحف� النمطي
الممكن أن يكون
ي
يّ
ف
ن
للمشارك� الثالثة ي� الدراسة المنشورة بدورية
العالج
نجاح
أساسيا أدى إىل
ي
ًّ
التحف� المختلفة تكون ث
يز
أك� أو أقل
 .Natureومع ذلك ،قد يتضح أن وسائل
ين
مختلف� .
فائدة ألشخاص
ومن أ
الهمية كذلك أن نهدئ من الحماس المثار حول قصة النجاح هذه ،عن
فوفْق ما َو َرد عن
طريق
ي
التحل بالحذر فيما يخص إمكانية الحصول عىل عالجِ .
منظمة الصحة العالمية ،يتأثر من  250ألف إىل  500ألف شخص حول العالم
جراء حوادث الطريق،
الصابات ف ي� الحبل
بإحدى إ
ي
الشوك كل عام؛ وتكون غالبيتها من ّ
ز
تحف� الحبل
إن
العنف.
أو
السقطات،
أو
ي
ّ
ARABICEDITION.NATURE.COM
اء
ر
إج
الشوك
ط� معقد ومكلف ،ويبدو
ي
ف بي
للتعليق على المقاالت ،اضغط
التعا� يتطلب عملية إعادة تأهيل
كذلك أن
ي
على المقاالت االفتتاحية بعد
مكثفة ،ولن يكون متوفرا للجميع؛ عىل أ
القل
الدخول على الرابط التالي:
ً
ف ي� أي وقت قريب ،يغ� أنها خطوة أوىل.
go.nature.com/nqvdkp
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
إزالة حواجز التأشيرات التي تعرقل
المنح الدراسية

الكاديميون في نصف الكرة أ
وشامل ،ينبغي أن يتمكن أ
ً
الرضية
بحثيا متنو ًعا ،ومنصفًا،
إذا كنا نريد
ً
مجتمعا ًّ
الجنوبي من االلتقاء ِب ُح ِّرية ،حسبما تقول كوني نشيميريروي

ب� طلب تأش�ة ،وآخر .ففي أ
ف� هذه أ
ف
ت
السبوع ض
اليام ،أشعر ن ض
حيا� متنقلة ي ن
تأش�ة جنوب أفريقيا
دوالرا
الما�،
َ
أمريكيا) ي� اليوم .وبالنسبة يل ،تتكلف ي
ي
ألف شلن أوغندي (ً 16
ًّ
أق� ي
ي
ي
وكأن� ي
ي
ت
ت
تأش�ة المملكة المتحدة 120
دوالرا ،إضافة إىل 90
36
بصف� رئيس مشارك لمنظمة
المف�ض أن أسافر من أوغندا إىل بنما ،لتأدية دوري
كان من
دوالرا تُدفَع كرسوم إدارية .وتتكلف ي
ً
ً
َ
ي
ف
ت
حوال  100دوالر ،إضافة
و�
"أكاديمية الشباب العالمية" ( ،Global Young Academy (GYAوهي منظمة تهتم بالتعليم
ً
دوالرا ،وتستغرق ثالثة أسابيع .ي
محاول� السفر إىل بنما ،أدفعت ي
ي
ن ف
ين
ولكن ً
التأش�ات؛ إذ
أسهل
من
وروبية)
ال
(المفوضية
شنجن
ة
تأش�
د
ع
ت
و
.
البنك
التحويل
رسوم
إىل
بدل من ذلك،
الباحث�
والسياسات العلمية ،تدعم
ُ
ي
ي
ي
ي َ
المبتدئ� ي� جميع أنحاء العالمْ .
ث
ت
أجد نفس جالسة ف� الم�نز
�ش
دوالرا ،وال تحتاج سوى أسبوع انتظار واحد.
70
عن
تكلفتها
تقل
العلوم
ريادة
حول
بح�
وع
لم
ا
كث�
ر
تأخ
ح
مق�
عىل
أعمل
ل،
َّ
ً
ي
يً
َ
ف ي
ي
أ
ف
أفريقيا ،ف
ض
عل أن أسافر إىل سبع دول – أربع
الما� ،وكان
انتخا� كرئيس مشارك ي� شهر مايو
جرى
و� الوقت نفسه أمل استمارات الرحلة القادمةِ ،آملَة ي� حظ أوفر.
ف ي�
ب
ي
ي
ي
ي
َّ
أ
ف
ف
ض
ن
ونوفم� .وإذا سارت المور وفقًا للخطة،
سبتم�،
منها لتمثيل منظمة  – GYAيب� شهري
تواصلت مع أقرب سفارة لدولة بنما ي(� جنوب أفريقيا) ،وعلمت أنه
الما�،
ي�  25يوليو
ب
ب
ُ
ي
فسأكون ف� اليابان ف� وقت ن�ش هذا المقال ،وهي رحلة تطلبت نم� العثور عىل مواطن ن
يابا�،
وأن
وتوثيقها،
سفري،
جواز
من
صفحة
كل
وتصوير
ا،
شخصي
ة
التاش�
طلب
تقديم
يجب عل
ي
ّ
ًّ
ي
ي
ي
ي
أي كشطي َّ ف
ت
ن
ز
طل�
يبطل
أن
شأنه
من
ات
ر
االستما
إحدى
�
بال�يد،
المستندات
ويرسل
الدولة،
بقوان�
امي
ال�
ويضمن
رسمية،
دعوة
إىل
يرسل
أن
يمكنه
يجب
المستندات
جميع
وأن
بأكمله،
ب
ي
ّ
ي
بي
ف
ألن السفارة ال تقبل رسائل الفاكس ،وال بال�يد إال ت ن
ذهبت إىل السفارة اليابانية
و� .وقد
الط�ان ،وحجز
أن تُ ت� َجم إىل إالسبانية  -بما ي� ذلك كشوف الحسابات المرصفية ،وتذكرة ي
ُ
لك� ي
ف
أن
أسأت ف ْهم ،بعض
معتمد
ن� افتقدت ،أو ُ
الفندق ،وجميع خطابات الدعوة – من ِق َبل تم�جم َ
ي� كامباال عدة مرات ،ل ي
ت
(كيف ل أن أجد مثل هذا ت
التأش�ة (لم تكن جميعها موضحة عىل إالن�نت).
الم�جم ف ي� أوغندا؟ أو أدفع له؟).
تفاصيل طلب ي
ي
لك�و�ن
ف� اليوم نفسه ،الذي قرأت فيه رسالة بال�يد إال ت
تمكَّن المضيفون ف ي� بنما من التواصل مع سلطات الهجرة،
ينبغي أال تتحول
في
ي
ح� أستطيع إرسال أ
ت
تلقيت دعوة للتحدث ي�
المحبطة ،الواردة من سفارة بنما،
الوراق عن طريق خدمة تسليم وثائق،
ُ
أ
ن
طلبات الحصول على
ً
مؤتمر سنوي لمنظمة "ال�ش اكة يب� الكاديميات" – وهي شبكة
أمريك
بدل من السفر ًّ
جوا لمدة أربع ساعات بتكلفة  500دوالر ي
عالمية من أ
الكاديميات ت
ال� تنت�ش ف ي� جميع أنحاء العالم،
وكتابة
الفنادق،
حجز
تأجيل
قبيل
من
عقبات
لكن
بريتوريا،
إىل
ي
التواريخ بصيغة ّ خاطئة ف
ض
ن
ت
معا ف ي� مجال السياسة العامة – ف ي� كوريا الجنوبية ف ي�
وتعمل
ورة
�
تع�
كانت
مة،
ج
الم�
الوثائق
�
ً
َ
ي
ي
إعادة تقديم أ
ن
إبريل ً .2019
غمر� شعور جارف
الوراق عدة مرات ،ولم يكن هناك وقت كاف
وبدل من الشعور بالبهجة ،ي
أ
عل خوض عباب بحر آخر من إجراءات
التأش�ة .تبدو هذه المتطلبات متعسفة إىل أقىص
إلصدار
ي
بالخوف ،لنه سيتوجب ي
درجة؛ فلوال فوات آ
الوان ،لتمكن زميل ف
التأش�ة ،فقط أل َّن
عمل
إلى
ن� مواطنة أوغندية.
اج
ر
استخ
وهو
–
المنظمة
ئاسة
ر
�
ي
ي ي
ي
ن
ن
إن� أتفهم حاجة الدول إىل التحكم ف ي� الدخول إىل أراضيها،
تأش�ة .كما أن
مواطن
بريطا� – من الحضور ،دون حاجة إىل ي
ي
ي
ز
ن
لكن المنطق السليم يجب أن يسود .وينبغي أال تتحول طلبات
مال�يا،
مثل
معينة،
دول
من
للقادم�
ات
تأش�
تطلب
بنما ال
ي
ي
ي
التأش�ة إىل عمل بدوام كامل ،وإنما يجب أن
عىل
الحصول
اضطر
البولندي
زميل
أن
رغم
المتحدة،
والواليات
وبولندا،
ي
ي
تكون هناك طرق أفضل تدعم بها المجتمعات أ
لدفع ث
الكاديمية
دوالرا ،وإجراء مقابلة شخصية؛ للمرور بع�
أك� من ً 160
أ
والبحثية بعضها البعض ،وتس ِّهل بها الحكومات المنح الدراسية الدولية.
مطار ف ي� الواليات المتحدة المريكية.
أ
ف
ث
ن
ن
لتأش�ات
لقد
ح� يودون
باحث� كُ� ي� النصف
سمعت بعض الفكار إالصالحية الواعدة؛ فجنوب أفريقيا تدرس تخصيص فئة ي
الجنو� من العالم ي
التأش�ات عقبة أمام ي
تمثل مشكالت ي
ُ
بي
المشاركة ف� المجتمع العلمي أ
أكاديمية ،ستكون صالحة لمدة ع�ش سنوات ،ويعمل زمالء ف
ْ
تصور
عىل
ا
حالي
GYA
منظمة
�
ي
أ
ر
استطالع
كشف
العام،
هذا
من
سابق
وقت
ففي
.
ك�
ال
ب
ُّ
ًّ
ي
ي
أجرته مؤسسة "راند كوربوريشن"  RAND Corporationأن عدد المرات ت
يسمى "جواز سفر عالمي للعلماء"  .Global Passport for Scholarsكما أننا نجمع قصص معاناة
ال� أفاد فيها باحثون
َّ
ي
ت ن
و�) .صحيح
تأش�ات سفر للعمل بلغت
العلماء مع ي
أفريقيون وآسيويون ،عىل التو يال ،بمواجهة عقبات تتعلق باستخراج ي
التأش�ات للدفع بالقضية (رجا ًءِ ،
إل ّ
قصتك بع� بال�يد إاللك� ي
أرس ْل ي َّ
الوروبيون أو أ
ال� أفاد فيها نظراؤهم أ
ث
ت
التأش�ات؛ فنحن
عىل
الحصول
عقبات
من
ا
كث�
أهم
و
–
أك�
عقبات
اجهون
و
ي
العلماء
أن
ضهم
بتعر
مريكيون
ال
ي
يً
ُّ
ثالثة إىل أربعة أمثال عدد المرات ي
أ
ف
ن
ونعا� من ضعف التوجيه
مريك عىل سفر
و� ظل الحظر ال
لمثل هذه العقبات (انظر:
نفتقر إىل فرص العمل ،وفرص الحصول عىل التمويل و ّ
المعدات ،ي
 .)go.nature.com/2z9dabnي
المشكالت أ
فمن المتوقع أن تزداد ي أ
اط� بعض الدول ،وخروج بريطانيا من االتحاد أ
ن
التأش�ات من ي ن
السهل ف ي� حلها.
ب�
مشكالت
تكون
أن
ينبغي
ذلك،
ومع
رشاد.
ال
و
ا.
ء
سو
مور
ال
،
ورو�
ال
إ
ي
ً
بي
مو ي
ف
ف
ت
ي� إبريل عام  ،2019سوف تحتفل منظمة  GYAبعيد ميالدها ش
العا� ي� ألمانيا ،وسوف
تأش�ة بنما يغ� طبيعية ،ولكنها ليست استثنائية .فعندما كنت أعمل
ربما كانت
تجرب� مع ي
ي
ت
خريجا – الذين
216
عددهم
البالغ
وخريجينا،
عضو،
200
عددهم
البالغ
أعضائنا،
جميع
يكون
عىل
للحصول
بطلب
التقدم
كان
مدينة،
أقرب
من
م�
كيلو
100
مسافة
عىل
ريفية،
ف ي� جامعة
ً
أ
ن
مجتمع�  83دولة  -مدعوين لهذه المناسبة .وبرغم أننا سنبذل قصارى جهدنا من
يمثلون
يومي عمل عىل القل :يوم لجمع كافة المستندات المطلوبة وتقديمها،
ي
ي
يضيع َ
غالبا ما ِّ
تأش�ة ً
أجل مساعدتهم عىل السفر ،فال شك لدينا ف ي� أن عد ًدا يغ� قليل منهم لن يتمكن من السفر؛
التأش�ة .وال يتضمن هذان اليومان الوقت الالزم لمعرفة متطلبات
الستالم
آخر
ويوم
ي
يز
ألنهم  -ببساطة  -ولدوا ف ي� بلد يغ� مناسب.
وتجه� الصور الفوتوغرافية الدقيقة
معتمدة،
كل دولة ،واستخراج كشوف حسابات بنكية َ
المطلوبة ،وتنسيق وثائق إثبات العمل ،ورسائل الدعوة.
وح� ف� حال تغطية النفقات أ
ن
ت
ت
ين
نشيم�يروي منسقة علوم وسياسات مستقلة ،وعضو اللجنة التوجيهية لـ "برنامج
كو�
ال� يعملون
الخرى ،يُتوقع من
ي
ي
ي
الباحث�  -أو المؤسسات ي
ريادة العلوم ف� أفريقيا"  ،Africa Science Leadership Programmeورئيس مشارك �ف
التأش�ة ،وهي تكاليف باهظة ف� ضوء الرواتب ال�ت
بها  -أن يتحملوا تكاليف الحصول عىل
ي
ي
ي
ي
ي
الكاديميون أ
يحصل عليها أ
ض
منظمة "أكاديمية الشباب العالمية" ( )GYAف ي� كامباال.
كمحا� أول يحمل درجة
الوغنديون .فأعىل راتب صاف تقاضيته
أ
ف
ن
ت
ت
و�cnshemereirwe@gmail.com :
حوال 60
الدكتوراة من جامعة
توين� ي� هولندا ،بعد ً 15
بال�يد إاللك� ي
عاما من العمل الكاديمي ،كان ي
ي

التأشيرة

بدوام كامل.
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رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث

المزارعون يغ ِّيرون طريقة
دراستنا للمناخ

تقول كارولينا فيرا :طلبت العون من أولئك الذين يقررون طريقة زراعة المحاصيل ،والوقاية من أضرار
الفيضانات ،لتحسين جدوى أبحاثي بالنسبة لهم.

يعرف سكان حوض نهر ماتانسا  -الواقع ش�ق أ
ت
ين
ال ي ن
مستعين� بالقليل من الموارد؛ لتعويض الخسائر.
والفيضانات،
ال� من المتوقع
رجنت�  -المناطق ي
مستمدة من ثالثة مجاالت :علم المناخ (التقلب المناخي،
دمج م�ش وعنا مفاهيم
المعرضة لخطر
خ�اتهم لوضع خريطة للمناطق
أن تشهد فيضانات .وحينما حشدوا ب
َ
َّ
ورصد أ
الحوال المناخية ،وحالة المناخ الطبيعية ،وتبنؤات
وعدم التيقن بشأن المناخ،
توصلنا إليه — نحن العلماء —
عما
تختلف
ال
الفيضانات ،كانت النتيجة ف ي� جوهرها
ّ
أ
ت
ث
ين
اكتسبتها
ال�
مستعين� بعلم المياه ،وقياسات مستجمعات المياه .لقد نجحنا كعلماء  -بالتعاون مع
َ
حالة المناخ) ،وعلم الن�وبولوجيا (التصور ،والرسية ،والمشاركة) ،والمعرفة ي
أ
ف
ت
ن
الخ�ة والتجربة (المالحظة ش
المبا�ة ،وحاالت وقوع ظواهر
والتوصل
ال� َس َّب َبتها،
المحلي�  -ي� مقارنة الفيضانات السابقة
السكان
المجتمعات الزراعية من خالل ب
ي
ُّ
بكمية المطار ي
مع� ،وعتبات هطْل أ
لكيف يمكن لمقدار ضئيل من أ
جوية معينة ف� مزيج ي ن
ً
المطار فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل).
ا،
وحالي
.
هائل
ا
أثر
يخلف
أن
مطار
ال
دقيق
تحديد
إىل
ًّ
ي
ً
نحن بصدد صياغة مهمتنا البحثية ف
تس� لنا تحديد عدد من الظواهر ت
َّن
ال� ال تُ َعد بالغة الشدة ،حسب المقاييس
وكذا
ات،
تأث�
حدوث
إمكانية
حول
المنطقة
تلك
�
ي
ي
ي
ف
أخ�نا المتعاونون معنا
علميا (مثل الهطْل بالغ الشدة).
حول القياسات الشائعة
إ
الحصائية ،لكنها ذات أثر بالغ عىل َمن يعيشون ي� ظلها .ب
أن عام  2016شهد سلسلة غ� معتادة لما يزيد عىل  15يوما من أ
البحاث أ
كث�ا ما ن تف�ض — نحن ًّالعلماء — أن انتقال المعرفة يبدأ من أ
اليام الغائمة ت
ال�
ساسية
ال
يً َ
ي
ً
ي
ينتج عنها ِتطبيقًأ نتوقع من آ
ف
تسببت ف
ن
ت
النتاج الشتوي للفلفل والطماطم.
ع
اج
ر
ت
�
مدى
علمت�
التجربة
لكن
ا،
تلقائي
استخدامه
خرين
ال
ال�
كب� ي� إ
ي ُ ي
ًّ
ي
أ
ف
ت
ت
أيضا فرص يغ� متوقعة؛ فقد اش�كنا ي� تصميم شبكة لرصد هطْل المطار،
النتاج المش�ك — أي التعاون مع َمن سيستخدمون
لقد الحت لنا ً
إن إ
محدودية هذا النموذج الخطيّ .
ال� يسهم من خاللها التوزيع ن
ث
والتعرف عىل الكيفية ت
المكا� لهذا
غ�
ا
ب
أسلو
يكون
قد
—
أبحا� حول المناخ
بالفعل نتائج
ً ي
ي
ي
ي
ف
ش
الهطْل ي� تحديد حاالت الفيضانات ،وموجات الجفاف .أقدم
نفعا.
جدى
لكنه
بنتائجه،
التنبؤ
يمكن
مبا� ،وال
ً
طالب المدارس المحلية عىل تركيب مقاييس أ
لقد أسهم ما قدم ُته أنا وقدمه ئ
للمطار ف ي� َمزارع
مدار
عىل
أبحاث
من
زمال�
ي
كثيرا ما نفترض –
ً
ين
عائالتهم ،وواظبوا عىل تسجيل البيانات عىل الورق ،ومن ثم
الماضي� ف ي� بناء تصور أفضل عن مناخ جنوب قارة
العقدين
ف
ت
رفْعها عىل مستودع عىل إالن�نت لدى وصولهم إىل مدارسهم.
خدم
ت
س
ت
اهن
ر
ال
الوقت
�
نماذجنا
إن
حيث
الجنوبية،
أمريكا
ُ
َ َ
ي
لتفس� الرياح الموسمية ف
أدركت مدى هشاشة المجتمعات المحلية؛ ففي أكتوبر
لقد
أخرى
آليات
وتفس�
القارة،
تلك
�
ي
ي
ُ
ي
من عام  ،2017احتفلنا بأوىل ت
مرتبطة بالتفاعالت ي ن
ال�كيبات ف ي� شبكتنا الخاصة برصد
ب� المحيط ،والغالف الجوي ،واليابسة.
– أن عملية انتقال
أ
ف
التال جز ًءا من هذا الجهد عىل إثر
ف ي� البداية ،أنشأنا أدوات تمكِّ ننا من التنبؤ بالظواهر
المطار ،لكننا خرسنا ي� الشهر ي
أج� الطالب
موقعا
المناخية قبل وقوعها بأسابيع ،أو شهور ،وأنشأنا
المعرفة تبدأ من
عاصفة شديدة اقتلعت سقف المدرسة ،وهو ما ب
ً
إلك�ونيا يتيح االطالع عىل تلك المعلومات بشكل ن
ت
فئ
عىل حضور دروسهم ف ي� أحد مراكز
المطا� .وبالرغم من
مجا� ،إذ
ًّ
ي
أ
ف
ض
م� عام من هذه الواقعة ،صارت لدينا مقاييس
ذلك..
إننا اعتقدنا أن هذا المر قد يفيد ي� اتخاذ القرارات المتعلقة
بعد ي
لكميات أ
المطار ّ ث
أك� من ذي قبل .كما أنتجنا – بالتعاون مع
ووضع خطط التعامل مع
بتوليد الطاقة الكهرومائيةْ ،
ين
المحلي� – تطبيق يعمل عىل الهواتف الذكية (انظر:
السكان
الفيضانات ،وجدولة مواعيد الزراعة والحصاد .وقمنا كذلك
ين
تطور
،)go.nature.com/2nozw6k
المشارك� عىل
الكث� من حمالت التوعية ،وشجعنا
بإجراء ي
يستخدموه لمعرفة كيفية ُّ
ف
درجات الحرارة ومعدالت الهطْل ي� المنطقةً ،
فضل عن التنبؤ
لكن تَ َب ي ّ ن� أن هذه المعلومات
أسئلتهم،
وطرح
ائهم،
إبداء آر
اليام أ
بالطقس عىل مدار أ
لم يستخدمها فعليا إال القليلون ْمن خارج الوسط أ
والسابيع المقبلة.
الكاديمي.
ًّ
أ
ف
ت
أع�ف ن
يجب أن ت
جعل معارفنا عن المناخ ث
المش�ك
بالحباط من عملية إالنتاج
صعبا إىل هذه الدرجة؟
أمرا
أك� إفادة لهؤالء
أن� كنت أشعر  -ي� أغلب الحيان  -إ
لماذا كانت محاولة ْ
ً
ً
ي
هذه ،حيث إن قَدر المرونة الذي سمح بإنشاء شبكة رصد أ
ف
ين
وتدش� التطبيق جعل
المطار
الدول
عل ألكون مؤلف رئيس لتقرير الفريق الحكومي
ْ
ي
ي� ن عام  ،2009وقع االختيار ي َّ
صعباّ .إن الحوار الذي يدور يب�ن
أيضا
بتغ� المناخ فيما يتعلق بكيفية إدارة المجتمعات المحلية للمخاطر المرتبطة
ً
المع� ي
أمرا ً
التخطيط لجداول زمنية دقيقة ومخرجات ُمحكمة ً
أ ِيّ
العلماء أ
كاديمي� و ي ن
ين
القائم� عىل تقديم التوقعات الجوية ،أو المساعدة ف ي� إالدارة الزراعية،
ال
وأدركت
االجتماع،
علماء
مع
العمل
فرصة
ل
أتاح
ما
وهو
الشدة،
بالغة
الجوية
بالحوال
ُ
ي
قد يكون بطيئا ،ومعقدا ،وصعبا .وكان يصعب عل تفهم حقيقة أن آ
الخرين يجدون صعوبة
حينها أن تهيئة االنتفاع بعلم المناخ تتطلب معارف اجتماعية ،وثقافية ،واقتصادية،
ً
ً
ي َّ ُّ
ً
ف
ن
أ ث
بحكْم طبيعته – من تقلُّب ،واستحالة التنبؤ الدقيق بحاالته.
–
المناخ
به
يتسم
ما
ل
تقب
�
أن� احتجت إىل إقامة حوار مع أولئك الذين قد
بل وسياسية ً
ُ
ي ُّ
أيض ثا .الك� من هذا ..ي
ف
ت
طبيع� كعا ِلمة وإنسانة؛ فقد كنت ي� السابق باحثة
من
التجربة
هذه
ت
غ�
لقد
اء.
ر
نظ
باعتبارهم
معهم
العمل
وإىل
منها،
يستفيدون
أو
،
أبحا�
يستخدمون
يَ ْ
ي
ف� عام ،2016ي بدأ المزارعون ،وعلماء أ
ف
ث
لدى
تكن
لم
ولكن
مجتمعية،
إسهامات
تقديم
عىل
بشدة
متلهفة
المناخ،
شؤون
�
تعاون
مبادرة
المناخ
وعلماء
وبولوجيا،
ن�
ال
ْ
ّ
ٍ
ي
ي
آ
توف� معلومات مناخية ،يمكن لصغار المز ي ن
رصت جز ًءا من عملية تفيد
ارع� الذين يربّون الماشية،
تهدف إىل ي
أفكارا واضحة بشأن كيفية تحقيق ذلك .أما الن ،فقد ُ
ً
ويزرعون ض
ين
حقيقي� أثناء ممارستهم لمهام حياتهم اليومية.
أشخاصا
بالفعل
الخ�اوات ،والذرة ،والبطاطس االستفادة منها .كنا قد أدركنا حينها أن
ً
أ
كافيا ،بل علينا أن نتعارف،
التوجه إىل المناطق الريفية والتحدث عن المر ليس ً
الوط� أ
ن
ن
ن
نب� الثقة فيما بيننا .يرتكز عملنا عىل ي ن
للبحاث العلمية
والمجلس
آيريس،
بوينوس
بجامعة
أستاذة
ا
ف�
كارولينا
عدد
اه
ر
أج
الذي
الميدا�
عام� من العمل
ي
ي
ي
وأن ي
أ
ف
ف
ف
ت
ث
ن
أيضا باحثة رئيسة ي� م�ش وع للإنتاج المش�ك (www.climax-sa.
المختص� ي� علم الن�وبولوجيا ي� منطقة يب�ميخو بمقاطعة تشاكو ،شمال
من
والتقنية ،وتعمل ً
ي
ش�ق أ
رجنت� .عاش طالب الدكتوراة خالل هذه المبادرة وسط المز ي ن
ال ي ن
)org؛ بهدف تعزيز الخدمات المناخية.
ارع� ،الذين
أ
ال�يد إ ت ن
و�carolina@cima.fcen.uba.ar :
وال�د ،والصقيع ،والرياح العاتية،
ب
كث�ا إىل مواجهة المطار الغزيرة ،ب َ َ
يضطرون ي ً
اللك� ي

نحن العلماء
األبحاث
األساسية.
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أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبيات العلميـة

علم األوبئة

يُعرف الجلوس في الوقت الحالي
"بالتدخين الجديد" ،بسبب آثاره الصحية
الضارة .وكشفت دراسة استقصائية أن
شخصا من بين كل أربعة أشخاص في
ً
الواليات المتحدة يقضي أكثر من 8
يوميا وهو جالس ،بينما يجلس
ساعات ًّ
واحد من كل عشرة أشخاص ألكثر من 8
يوميا ،بجانب عدم ممارسته ألي
ساعات ًّ
نشاط بدني مفيد.
يمكن أ
لللعاب الرياضية ،وتمارين
الصالة الرياضية ،وغيرها من أشكال
المجهود البدني التصدي لمخاطر
المصاحبة للجلوس
الوفاة المبكرة
ِ
لفترات طويلة .ولتقصي مسألة ما
إذا كان سكان الواليات المتحدة
يوازنون بين فترات جلوسهم
والنشطة أ
أ
الخرى ،قامت إيميلي
أ
أزوري  -من المراكز المريكية
لمكافحة أ
المراض والوقاية منها في
أتالنتا بوالية جورجيا  -وزمالؤها
بتحليل استبيانات من ما يقرب من
 6,000شخص بالغ .قضى ربعهم ما
يوميا جالسين،
ال يقل عن  6ساعات ًّ
ولم يمارسوا أي نشاط بدني قد يزيد
من معدل نبضات القلب أو التنفس
في أوقات الفراغ.
ولم يمارس أكثر من  %60من
أولئك الذين جلسوا لمدة  8ساعات
أ
كافيا
يوميا نشاطًا بدنًّيا ً
على القل ًّ
لجني ثمار فوائده الصحية .ولحصد
هذه الفوائد الصحية ،يحتاج هؤالء
الناس إلى ممارسة التمارين لمدة ال
أسبوعيا ،أو ما
تقل عن  150دقيقة
ًّ
يزيد ً
يوميا.
دقيقة
قليل على 20
ًّ
J. Am. Med. Assoc. 320,
)2036–2038 (2018
الطاقة المتجددة

ادخار أشعة الشمس
ليوم ممطر
يمكن دمج الخاليا الشمسية مع
البطاريات؛ إلنشاء جهاز واحد
يستخلص الطاقة الشمسية ،ويخزنها،
ويُطْلقها بكفاءة ،حتى عندما ال تكون
الشمس مشرقة.
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KEVIN FRAYER/GETTY

عندما تختفي الرياضة
من حياتنا

العلوم البيئية

كيف أنقذ طهاة الصين األرواح
لقد تسبب أحد ملوثات الهواء الشائعة في وفاة عدد
أقل بكثير من الناس في الصين في عام  ،2015مقارنة
بعام  .2005ويرجع الفضل في ذلك جز ًّئيا إلى خفض
سكان الريف استهالكهم من الوقود ،مثل الخشب،
والقش ألغراض الطهي.
ففي عام  ،2005بدأت الحكومة المركزية في الصين
بفرض قيود على انبعاثات الجسيمات الدقيقة  -وهي
مزيج من الجسيمات بالغة الصغر التي يمكن استنشاقها
بعمق داخل الرئتين – الصادرة من السيارات ،ومحطات
توليد الطاقة ،والمصانع .ولتقييم تأثير الحملة ،قام
شوكسيو وانج ،من جامعة تشينجهوا في بكين ،وكيرك
فقد قام سونج جين ،من جامعة
ويسكونسن ماديسون ،وزمالؤه بدمج
خلية فولتضوئية عالية الكفاءة مع
بطارية عالية الفولطية .تلتقط البطارية
مباشرة الطاقة الشمسية التي تحصدها
الخلية ،وهي تستخدم "كهارل" سائلة

سميث ،من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ،وزمالؤهما
لتعرض الصينيين للجسيمات الدقيقة.
بتصميم نموذج ُّ
وجد الباحثون أن الوفيات المتعلقة بهذا الشكل من
التلوث انخفضت بنسبة  %29بين عامي  ،2005و.2015
ومن المثير للدهشة أن القيود التي فرضتها الحكومة لم
تسهم سوى بجزء صغير من هذا االنخفاض .ويرجع %80
من هذا االنخفاض إلى تراجع استخدام الناس أ
للخشاب
وأنواع الوقود الملوثة أ
الخرى ألغراض الطهي والتدفئة،
ألن سكان الريف إما هاجروا إلى المدن ،أو حصلوا على
دخل مالي كاف لشراء أنواع وقود أنظف.
)Proc. Natl Acad. Sci. USA http://doi.org/cw7q (2018

لتخزين الطاقة في شكل كيميائي.
تحول بطارية التدفق الشمسي هذه
ِّ
الطاقة الشمسية ،وتخزنها ،وتُطْلقها
في شكل كهرباء؛ ما يحقق كفاءة
قياسية تبلغ  .%14.1ويقترح الباحثون
إمكانية إدخال المزيد من التحسينات

على البطارية؛ أ
المر الذي قد يفتح
الباب أمام استخدام وتخزين الطاقة
الشمسية في المواقع غير المتصلة
بالشبكة الكهربائية.
Chem http://doi.org/ct98
)(2018
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
AMELIE BENOIST/BSIP/ALAMY

فيزياء المادة المكثفة

جراء
توصيل فائق من ّ
تبريد سريع
تعرض بعض المواد للتبريد
يكفي ُّ
لج ْعلها تصبح في حالة فائقة
الشديد َ
التوصيل؛ ما يتيح لها توصيل الكهرباء
دون مقاومة ،بيد أن تطلعات العلماء
لطالما أحبطها بعض المعادن العنيدة
عوضا عن ذلك – يدخلها
التي ً -
التبريد في "حالة متنافسة" :إذ تتخذ
مواتيا من
تيبا ً
إلكترونات المعدن تر ً
حيث الطاقة ،يمنع التوصيل الفائق.
ومؤخرا ،قام هيروشي أويكي،
ً
وفوميتاكا كاجاوا ،وزمالؤهما بمركز
ايكن  RIKENلعلوم المواد الناشئة
ر ِ
في واكو باليابان ،بتبريد إحدى
المواد بسرعة كبيرة لم تسمح للحالة
المتنافسة أن تتشكل.
مرر الفريق نبضة تيار كهربائي
في معدن يتكون من التيلوريوم،
سخنت النبضة المعدن
واليريديومّ .
إ
ألكثر من  27درجة مئوية ،قبل تبريده
إلى  -269درجة ،في أقل من 10
ميكروثانية .وتشبه هذه العملية غمر
المعدن المنصهر في ماء بارد ،ما
يحافظ على ِب ْنية المعدن ،ويَ ُحول دون
إضعافها في أثناء التبريد.
تدخل الباحثين بهذا الشكل،
بعد ُّ
دخل المعدن في حالة مستقرة فائقة
التوصيل ،وظل فيها أكثر من أسبوع.
وأفاد الباحثون بأن هذه التقنية يمكن
أن تؤدي إلى اكتشاف مواد فائقة
التوصيل ،ال يمكن التنبؤ بها ،وفق
نظرية الديناميكا الحرارية التقليدية.
)Sci. Adv. 4, eaau3489 (2018
علم البيئة

السمك "الطائر"
يغذي األشجار
DAN DINICOLA/UNIV. WASHINGTON

هي قصة مشروع بحثي يشبه الدمى
المعششة :تجربة تُجرى
الروسية
ِّ
باستخدام بيانات ناتجة عن تجربة أخرى.
استطلع توماس كوين ،من
جامعة واشنطن في سياتل ،وزمالؤه
جثث سمك السلمون أ
الحمر
( )Oncorhynchus nerkaفي مجرى
مائي صغير في جنوب غرب أالسكا.
وكجزء من دراسة الستهالك الدببة
لسمك السلمون ،استخرج أعضاء
الفريق السمك الميت من المجرى
لعده ،ثم تخلصوا من كل
المائي ّ
جثة مسجلة بإلقائها في الغابة (في
عدها مرتين.
الصورة)؛ للحيلولة دون ّ
وابتداء من عام  ،1997ألقى
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

العد السلمون على
القائمون على ّ
الضفة اليسرى فقط .وتساءل كوين عما
إذا كانت أشجار التنوب البيضاء (Picea
 ،)glaucaالموجودة على الضفاف -
حيث يتم التخلص من سمك السلمون
الميت  -سوف تنمو بشكل أسرع بفضل
أ
السمدة السمكية ،أم ال.
فحص الباحثون أوراق التنوب
البرية على الضفة اليسرى ،واكتشفوا
إ
مستويات مرتفعة من نوع ثقيل من
النيتروجين ،يوجد بكثرة في النظم
البيئية البحرية؛ ما يدل على أن
العناصر الغذائية من السلمون أ
الحمر
 الذي يقضي معظم حياته في البحر كانت تجد سبيلها إلى أالشجار.
Ecology http://doi.org/cv95
)(2018
جيولوجيا

قرائن بلورية على
حالة األرض األولى
لدى علماء الجيولوجيا آ
الن نافذة
الرض أ
جديدة لرؤية أ
الولى ،وذلك من
خالل بلورات من الزركون من جنوب
أفريقيا ،قد يصل عمرها إلى 4.1
مليار سنة.
كشفت بلورات الزركون القديمة
من غرب أستراليا  -وهو معدن
قوي ،يوجد في الصخور التي
تعرضت للضغط والتسخين  -بعض
أسرار الكوكب في مراحله أ
الولى،
بما في ذلك قرائن على كيمياء
القشرة البدائية أ
للرض .ومع ذلك..
لم يكن لدى الباحثين سوى القليل
من السجالت أ
الخرى لهذه الفترة
أ
من المراحل المبكرة من عمر الرض.
ومؤخرا ،أعلن بنجامين بايرلي  -من
ً
جامعة والية لويزيانا في باتون روج
نفيسا
 وزمالؤه اكتشافهم مخزونًا ًثانيا من الزركون .وتقع البلورات
ً
شرق بريتوريا ،في تشكيل من

الصخور يُعرف باسم "حزام
باربرتون جرينستون".
إن بلورات الزركون أ
الفريقية
مهمة ،ألنها خضعت لتسخين
وضغط أقل من العينات
أ
السترالية .ونتيجة لذلك ..قد
أ
تَكُون لدى البلورات الفريقية
قصص أكثر ثرا ًء لترويها لنا عن
الرض في سنواتها أ
كيمياء أ
الولى.
Geology http://doi.org/cvf7
)(2018
كيمياء

أداة النتزاع السكر
من الدم
يمكن لجزيء اصطناعي أن ينتزع نو ًعا
من السكر ،له أهمية طبية من الدم،
وقد يؤدي إلى تطورات جديدة في عالج
مرض السكري.
حاول العديد من الباحثين بناء
مستقبالت جزيئية يمكن أن ترتبط
ِ
بالسكريات ،وخاصة الجلوكوز ،وأن
تنتزع هذه السكريات من الدم ،لكن
بعض مكونات جزيء الجلوكوز يُ َعد
غالبا
جاذبًا للغاية للماء .ونتيجة لذلكً ،
المستقبالت االصطناعية في
ما تخسر
ِ
الدم أمام الماء في الشد والجذب على
كمية قليلة من الجلوكوز.
وللفوز بالمعركة ،قام أنتوني ديفيس،
من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة،
مستقبل يحاكي
وزمالؤه بتخليق
ِ
البروتينات الجامعة للسكر ،الموجودة
في الجسم .أضاف الباحثون مجموعات
المستقبل؛ جعلته أكثر
كيميائية إلى
ِ
جاذبية للجلوكوز ،ومكَّ َنته من االرتباط
إحكاما من
بالسكريات أبشكل أكثر ً
التصاميم الخرى.
وتُ َعد نسخة الفريق أكثر جاذبية
تقريبا للجلوكوز في
بمعدل  100مرة ً
الماء  -ومعدل أقل بقليل من هذا في
بالصدارات السابقة من
الدم  -مقارنة إ

المستقبل
هذه المستقبالت .ارتبط
ِ
بالجلوكوز والسكريات المماثلة ،دون
إالمساك بجزيئات غير مقصودة ،وهي
مفيدا
فعالية يمكن أن تجعل التصميم ً
لتطبيقات معينة ،مثل أجهزة مراقبة
الجلوكوز في الدم (في الصورة).
Nature Chem. http://doi.org/
)cw46 (2018
علم خواص المادة

مــــادة تـــــلتئم
ذاتيــــ ًـا
ّ
ثمة مادة مصنوعة من مواد كيميائية
ذاتيا بشكل
صناعية شائعة ،تلتئم ًّ
مستقل ،بعد قطعها ،أو خدشها.
أُنتجت هذه النوعية من المواد "ذاتية
االلتئام" من قبل ،إال أن إالصدارات
السابقة تطلبت تعديالت كيميائية ،أو
استخدام مجال كهربائي أو مغناطيسي؛
لتلتحم المادة من جديد.
ولتطوير مادة مستقلة بذاتها ،ذاتية
طور ماريك أوربان وزمالؤه،
االلتئامّ ،
بجامعة كليمسون في كارولينا الجنوبية،
مركبات ذات قدرة على إالصالح الذاتي،
عن طريق االستفادة من القوى التي
تُ ْب ِقي على تماسك الجزيئات .قام الفريق
مكونة
بتوليف بوليمرات  -وهي جزيئات ّ
من وحدات متكررة فيما يشبه السلسلة -
من نوعين من المواد الكيميائية الكربونية
التي تسمى أ
"الكريالت" .وفي االمتداد
َّ
الطويل من البوليمرات ،تم التبديل بين
نوعي أ
الكريالت .وتسببت التفاعالت بين
أ
وحدات الكريالت في تكتل السالسل
في ِح َزم ،والتفافها حول نفسها.
وبعد حوالي  14ساعة من قطعها،
استعادت المادة أكثر من  90من قوة
الشد الخاصة بها ،وهو مقياس لمقاومة
الكسر .وتشير عمليات المحاكاة إلى
أن ِحزم هذه السالسل ارتدت ،دافعة
الحواف المقطوعة نحو بعضها البعض،
وسامحة ألقسام وحدات أ
الكريالت
ِ
المتبادلة باالتصال.
)Science 362, 220–225 (2018
الطبعة العربية |

ديسمبر

13 | 2 0 1 8

هذا الشهر أضواء على األبحاث
علم الفيروسات

هناك فيروس ،يُق ََّدر عمره بألف عام،
كان قد ّتمت استعادته من مستوطنة
للمريكيين أ
قديمة أ
الصليين ،يُ َع ّد أقدم
الطالق.
فيروس نباتي معروف على إ
ومنذ قرون ،قامت شعوب بويبلو
القديمة (الهنود الحمر)  -في ما
أصبح آ
الن جنوب غرب الواليات
المتحدة  -بزراعة محاصيل معينة،
مثل الذرة ،والقرع .وكشفت عمليات
التنقيب التي جرت في سبعينيات
القرن الماضي في أنتيلوب هاوس،
وهو موقع لشعوب بويبلو ،يقع في
واد بأريزونا ،عن كيزان الذرة،
أعماق ٍ
وحبوبها ،وقشورها.
استعادت مارلين روزينك ،من
جامعة والية بنسلفانيا في يونيفرسيتي
بارك ،وزمالؤها ثالثة جينومات شبه
كاملة لفيروس حمض نووي ريبي ،لم
يكن معروفًا من قبل ،من الكيزان التي
يرجع تاريخها إلى حوالي  1000عام
بعد الميالد .وأطلقوا على الفيروس
الجديد اسم Zea mays chrysovirus
 ،1إذ يرتبط بعائلة من الفيروسات
شبيهة بالعائلة  ،Chrysoviridaeالتي
يمكنها أن تصيب النباتات ،وأن تنتقل
عبر أ
الجيال بواسطة البذور .وجد
فيروسا قريب الصلة
الفريق كذلك
ً
بالفيروس الجديد في نبات الذُّ رة
الحديث .واختلفت تسلسالت الحمض
النووي الريبي للفيروس الحديث عن
تلك القديمة بنسبة  %3فقط.
والفيروس النباتي الذي كان في
السابق هو أ
القدم من نوعه على
الطالق  -وهو فيروس الشعير
إ
الفسيفسائي المخطط ،الذي ُعثر عليه
في شعير شمال أفريقيا  -يبلغ عمر
عاما.
وجوده حوالي ً 750
J. Virol. http://doi.org/cvx7
)(2018
لفيزياء الفلكية

ميالد ْ
حشــــد
مـــجري
ِّ
المجرات
تم اكتشاف رقعة هائلة من
ّ
الشابة ،باعتبارها واحدة من أكبر
الطالق
التجمعات التي ُرصدت على إ
من هذه النوعية ،بل أ
والروع من ذلك،
أنه تم تصويرها في طور التشكيل.
تجمعات
إن الحشود
ّ
المجرية – أي ُّ
ِّ
المجرات التي تتماسك بقوة الجاذبية
ّ
 تُ َعد من بين أكبر الهياكل في الكون.| 14
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KATHLEEN KROL

كنز فيروسي في
قرية قديمة

علم األعصاب

اإليثار يبدأ من المهد
أ
يميزون مشاعر الضيق في وجوه
إن الطفال ّ
الرضع الذين ّ
آ
يشبون على كونهم ً
أطفال إيثاريين.
الخرين عادة ما ّ
فقد قام توبياس جروسمان ،من جامعة فيرجينيا في
رضع
شارلوتسفيل ،وزمالؤه بتتبع حركات العين لدى أطفال ّ
يبلغون من العمر سبعة أشهر ،وهم ينظرون إلى صور لوجوه
تعبر عن مشاعر خوف ،أو غضب ،أو سعادة .وعندما بلغ
أ ِّ
شهرا ،تم عمل تقييم لسلوكهم؛ لتحديد
الطفال أنفسهم ً 14
مساع ًدا للغير" ،أم ال ،مثل محاولة
ما إذا كانوا يبدون "سلوكًا ِ
أسقطت قلمها
قد
كانت
بالتجربة،
مساعدة واحدة من القائمات
ْ
"دون قصد" في أثناء الرسم.

استخدم لينهوا جيانج ،من جامعة
بكين في بكين ،وزمالؤه البيانات التي
ُجمعت من خالل تليسكوب في ال
سيرينا ،في تشيلي؛ لفحص رقعة من
السماء ،بدا أنها تحتوي على عدد غير
المجرات الشابة التي تنتشر
عادي من
ّ
عبر مساحة شاسعة من الفضاء.
المجرات كانت
وأظهر التحليل أن
ّ
معا على بُ ْعد أكثر من 3.9
محتشدة ً
مليار فرسخ فلكي ( 12.7مليار سنة
ضوئية) من أ
الرض.
يشير هذا االكتشاف إلى أن كل
المجرات قد ُولدت من فقاعة
هذه
ّ
غاز ضخمة ،انهارت تحت ثقل
جاذبيتها .وبسبب موقع الحشد ،البد
أن ضوءها قد استغرق حوالي 12.7
مليار سنة للوصول إلى التليسكوب

أ
الرضع
وظهر أنه من المرجح بدرجة أكبر ْأن ينمو الطفال ّ
مطولة
الذين هم في عمر سبعة أشهر ،والذين ألقوا نظرة أولية ّ
على الوجوه الخائفة ،ثم أشاحوا بأنظارهم عنها ،ليصبحوا
أ
آ
ً
الرضع
أطفال إيثاريين ،يبدون
اهتماما بالخرين ،مقارنة بالطفال ّ
ً
أ
ظهر انتباه الطفال
ي
ولم
الخائفة.
الوجوه
إلى
بالكاد
نظروا
الذين
ُ ِ
إلى التعبيرات أ
الخرى مثل هذا االرتباط.
أ
الرضع في االختبار إلى
يقول الباحثون إن انتباه الطفال ّ
الوجوه الخائفة كان مرتبطًا بالنشاط في منطقة معينة في الدماغ،
تشارك في السيطرة إالدراكية.
ِ
)PLoS Biol. 16, e2005281 (2018

الخاص بالفريق .ويعني هذا أن
الكون كان يبلغ من العمر مليار سنة
عندما ولد هذا "الحشد أ
الولي" ،ما
واحدا من أقدم تلك الحشود
يجعله ً
التي عثر عليها حتى آ
الن.
ُ
Nature Astron. http://doi.org/
)cvx9 (2018
بحوث طبية

المادة الرمادية تتضرر
من الطيران بالفضاء
إن الطيران في الفضاء يقلص بعض
المناطق في أدمغة رواد الفضاء الروس.
وهو تأثير يستمر لفترة طويلة بعد عودة
الرواد إلى أوطانهم.

يدرك الباحثون أن رحالت الفضاء
تضخم أجزاء من الدماغَ ،وم ْيلها،
تسبب ُّ
ِّ
لكن أنجيليك فان أومبرجن ،من جامعة
ّ
أنتويرب في بلجيكا ،وزمالءها يتساءلون
تحديدا عن مدى تأثير البقاء فترة في
ً
المدار على حجم الدماغ ،خاصة بعد
الرض .والستكشاف أ
العودة إلى أ
المر،
أشعات
قام الفريق بدراسة صور ّ
ألدمغة عشرة من رواد الفضاء الروس،
قبل قيامهم بمهمات مدارية دامت
حوالي ستة أشهر ،وبعدها.
بعد حوالي أسبوع من عودة رواد
الفضاء إلى أ
الرض ،ظهر في بعض
حجما أكبر من السائل
أجزاء أدمغتهم ً
الدماغي الشوكي  -الذي يبطن الدماغ،
وينظفه  -عما كان قبل الرحلة .وعلى
النقيض من ذلك ،تقلّصت مناطق
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
ART WOLFE/GETTY

معينة من المادة الرمادية في الدماغ
تنتج
 التي تحتوي على خاليا عصبية ِإالشارات  -خالل الفترة الزمنية ذاتها.
واستردت المادة الرمادية معظم حجمها
في أ
الشهر السبعة التالية ،في حين أن
المادة البيضاء في الدماغ  -التي تنقل
الشارات العصبية  -تقلصت في أ
الشهر
إ
التالية للهبوط.
ويقول الباحثون إن التغيرات في
حجم الدماغ قد تساعد على تفسير
المشكالت الطبية المرتبطة بالرحالت
الفضائية لمدة طويلة.
–N. Engl. J. Med. 379, 1678
)1680 (2018
علم الفلك والفيزياء الفلكية

أجواء غائمة وظهور
محتمل للنجوم
َ

DPA PICTURE ALLIANCE/ALAMY

سحابة باردة من الغاز الجزيئي في
مجرة درب التبانة ،تمنح علماء الفلك
ّ
إمكانية نادرة لرؤية واحدة من أولى
تكون النجوم.
خطوات
تتكون ُّالجزيئات أ
الساسية
أ
الصغر في الكون عندما ترتبط
ذرتا هيدروجين؛ لتشكال جزيئات
ّ
الهيدروجين ( .)H2وتحدث هذه
الس ُحب الباردة
العملية عادة في ُّ
يالحظ تشكيل
ما
نادرا
َ
الداكنة ،لكن ً
الجزيء؛ إذ يصعب التمييز بين
الهيدروجين الذري ،والجزيئي،
النواع أ
وكذلك تمييزهما عن أ
الخرى
من الجزيئات.
استخدم بي تسوِ ،ودي لي ،من
المراصد الفلكية الوطنية التابعة
أ
للكاديمية الصينية للعلوم في بكين،
وزمالؤهما تليسكوب «أريسيبو»
 Areciboالراديوي في بورتوريكو؛
لمراقبة السحب الداكنة في الكون.
وجد الفريق أن سحابة واحدة كان لها
"غالف" خارجي من الهيدروجين الذري
الذي يتم تحويله إلى هيدروجين
جزيئي ،وهو أول اكتشاف من نوعه
لوالدة سحابة داكنة.
لمعدل تشكيل
إضافي
ويشير تحليل
ّ
جزيئات  H2أن السحابة عمرها حوالي
 6ماليين سنة .ويذكر الباحثون أن هذه
النتيجة قد تساعد كذلك على تحديد
نطاق النماذج الحاسوبية لتشكيل
والمجرات.
النجوم ،والكواكب،
ّ
)Astrophys. J. 867, 13 (2018
علم األعصاب

تخفيف وطأة الخيانة
بحبوب «إكستاسي»
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

قد يجعل العقار الترفيهي الملقب
بـ«إكستاسي» ( ecstasyفي الصورة)
أ
الفراد أكثر استعدا ًدا للتعاون مع
مؤخرا.
أولئك الذين خانوهم
ً
في دراسة للتفاعالت االجتماعية،
طلب أنتوني جاباي  -من جامعة
كينجز كوليدج لندن King`s College
 - Londonوزمالؤه من ً 20
رجل
المشاركة في لعبة استراتيجية ضد
منافسين من الحاسوب .اختار الالعبون
وشركاؤهم الرقميون ،بصورة مستقلة
عن بعضهم البعض ،من خالل
سلسلة من المحاوالتّ ،إما التعاون ،أو
التنافس ضد بعضهم البعض.
أكسب التعاون المتبا َدل الالعبين
نقاطًا أكثر من التنافس بينهم ،لكن
الالعبين حصلوا على أكبر عدد من
النقاط عندما "خانوا" شركاءهم
باختيارهم التنافس ،بينما اختار
الشريك أن يتعاون .حصل الشريك
"المخدوع" على أقل عدد ممكن من
النقاط .ولعب الرجال اللعبة بعد
تناول عقار  - MDMAالمكون الفعال
في «إكستاسي» -أو بعد تناول عقار
وهمي .وعندما تمت "خيانة" الرجال
من ِق َبل شريك حاسوبي جدير
بالثقة عادة ،كانوا يميلون إلى اختيار
المنافسةً ،
بدل من التعاون في
المحاوالت التالية .ومقارنةً بأدائهم
أثناء تناول العقار الوهمي ،تغلَّب
الالعبون الذين تناولوا  MDMAعلى
هذا التأثير بسرعة أكبر ،وبالتالي
عادوا إلى التعاون في وقت أقرب.
J. Neurosci. http://doi.org/
)cw9b (2018
علم الكواكب

أشواك ثلجية تمتد
على قمر المشتري
ربما تنتصب على قمر «أوروبا»
 - Europaالتابع للمشتري  -شفرات
مترا حول خط
جليدية بارتفاع ً 15
خطرا ً
هائل على
االستواء؛ ما يشكل ً
البعثات المستقبلية إلى سطحه.

وأ ّدت صور «أوروبا» ،الذي ربما
يحوي محيطًا من المياه المالحة ،إلى
اعتقاد العلماء أن المركبة أ
الرضية
يمكن أن تمس سطح القمر الثلجي،
الذي يبدو أملس ،لكن فريقًا بقيادة
دانيال هوبلي ،من جامعة كارديف في
المملكة المتحدة ،اشتبه في أن الجليد
يتسامى ،أو يتحول من
السطحي قد
َ
مادة صلبة إلى غاز ،دون أن يذوب؛
ليشكل هياكل شبيهة أ
بالشواك ،تُد َعى
أ
العمدة الثلجية المسننة (في الصورة
أمثلة من تشيلي).
وتتشكل هذه أ
الشواك على
أ
الرض عندما تنعكس أشعة الشمس
المتدفقة باستمرار مر ًارا وتكر ًارا داخل
حفر صغيرة في الثلج البارد الجاف.
سامي
وتتسبب حرارة الشمس في تَ ِ
الثلج من حواف الحفر وقيعانها.
الحفَر اتسا ًعا وعمقًا ،حتى
وتزداد ُ
تبقى حوافها فقط ،في صورة شفرات
جليدية مرتفعة.
التسامي عبر
معدالت
وق َّدر الفريق
ِ
قمر «أوروبا» .وتشير النتائج إلى أن
أ
الوضاع على خط االستواء في «أوروبا»
يمكن أن تحفِّز تكوين أعمدة ثلجية مسننة
ضخمة ،تفصلها  7أمتار ونصف المتر.
Nature Geosci. http://doi.org/
)cvkg (2018

السلوك البشري

نوادي القمار تحفز
روادها بالصوت
ّ

يمكن أ
للضواء الوامضة ،والموسيقى
المبهجة لنوادي القمار أن تحفز روح
المجازفة لدى الناس.
فقد طلبت كاثرين وينستانلي،
وماريا تشيركاسوفا وزمالؤهما،
بجامعة كولومبيا البريطانية في
فانكوفر ،من  131متطو ًعا لعب
القمار بمكافآت ماليةُ .وضعت أمام
المتطوعين شاشة تَ ْع ِرض خيارين
المحتمل
للفوز ،مصحوبَين بالمبلغ
َ
الفوز به لكل منهما .عرض أحد
آ
لكن
الخيارين مبلغً ا أكبر من الخرّ ،
احتمال الفوز به كان أقل .و ُعرضت
على نصف المشاركين صورة عمالت
ذهبية مع سماع صوت خشخشة
العمالت في كل مرة فازوا فيها،
في حين لعب آ
الخرون في صمت،
ودون رؤية أي صور.
وجد الباحثون أنه بالمقارنة
مع المشاركين الذين لعبوا في
فإن أولئك الذين سمعوا
هدوءّ ،
الموسيقى ،ورأوا صور النقود،
كانوا أكثر ً
ميل إلى تفضيل الخيار
أ
ال كثر مجازفة ،وكانوا أقل رجحا نًا
للنظر إلى المعلومات المعروضة
على الشاشة ،التي تُظ ِْهر احتمال
بأن
فوزهم .كما أفاد الفريق ً
أيضا ّ
حدقات أعين المشاركين اتسعت
أكثر عندما كانوا يلعبون هذه
"المحسنة"؛ ما يشير إلى
اللعبة
َّ
أنهم كانوا يشعرون بإثارة أكبر
من أولئك الذين يلعبون النسخة
أ
الخرى المملة.
J. Neurosci. http://doi.org/cwkz
)(2018
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يومـا
ثالثـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

أحداث
DAVE WATTS/NATURE PICTURE LIBRARY

إعادة تسمية مؤتمر

قرر المجلس المسؤول عن إدارة أحد
مؤتمرات تعلُّم آ
اللة التوقف عن
استخدام االسم المختصر الشائع
للإشارة إلى المؤتمر  -وهو «نيبس»
 - NIPSبعد خالف استمر لفترة طويلة
حول ما إذا كان االسم مسي ًئا ،أم ال.
ومن آ
فصاعدا ،سيشار إلى هذا
الن
ً
المؤتمر السنوي  -واسمه الكامل
«أنظمة معالجة المعلومات العصبية»
Neural Information Processing
 - Systemsباالسم الجديد المختصر
«نيوريبس»  ،NeurIPSوتم تفعيل
اعتبارا من دورته التي بدأت في
ذلك
ً
الثاني من ديسمبر في مونتريال بكندا.
تأتي تلك الخطوة بعد مرور أشهر
من تصاعد الضغوط ،بسبب االسم،
والبيئة العدائية التي ذكرت بعض
السيدات أنهن شعرن بها في فعاليات
المؤتمر السابقة.
في شهر إبريل الماضي ،نشر المؤتمر
تغريدة من خالل حسابه الرسمي على
موقع «تويتر» ،قال فيها إن المجلس
الداري سينظر في تغيير االسم،
إ
أكاديميا من
120
حوالي
َّع
ق
و
أن
بعد
ًّ
جامعة جونز هوبكينز في بالتيمور
بوالية ميريالند على خطاب ،أشاروا
فيه إلى "سلوك مخيب آ
للمال" شهدته
فعاليات المؤتمر في عام .2017
وقال الخطاب إن "االسم المختصر
للمؤتمر يجعله عرضة ل َت ْوريات غير
مرغوب فيها" ،وأعطى أمثلة على
ذلك؛ كتسمية إحدى الفعاليات
غير الرسمية السابقة للمؤتمر باسم
«تيتس» .TITS
سياسة

إطار عمل «بريكسيت»

اعتمد اجتماع زعماء االتحاد أ
الوروبي
 الذي انعقد في الخامس والعشرينمن نوفمبر الماضي في بروكسل -
إعالنا بشأن عالقة االتحاد أ
الوروبي
ً
بالمملكة المتحدة في المستقبل.
تؤكد الوثيقة  -التي تتألف من 26
رسميا بمثابة
صفحة ،والتي اع ُت ِبرت ًّ
حجر أ
الساس
إطار عمل سوف يمثل
التفاق تجاري بعد انتهاء المرحلة
االنتقالية في ديسمبر  – 2020على
اعتزام بريطانيا إنهاء حرية التنقل
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ديسمبر

| 2018

الطبعة العربية

انطالق مشروع جينومي عمالق
أُطلقَت في لندن جهود طموحة في أ
الول من نوفمبر
ِ
الماضي ،تهدف إلى وضع التسلسل الجينومي لكل كائن
معقد يعيش على سطح أ
الرض.
يهدف مشروع «إيرث بايوجينوم»  Earth BioGenomeإلى
فك رموز الجينومات الخاصة بحوالي  1.5مليون نوع معروف
من الحيوانات (في الصورة :صورة ُمركبة لحيوان خلد الماء،
أو «بالتيبوس») ،والنباتات ،أ
والوليات ،والفطريات – أي
قدر بـ4.7
حقيقيات النوى – على مدار العقد القادم ،بتكلفة تُ َّ
مليار دوالر أمريكي .وكجزء من الجهود المبذولة ،خصص
تعهدا
عبر حدودها .وتتضمن الوثيقة ً
من كال الجانبين بالنظر في وضع
إجراءات "للدخول والبقاء ألغراض
محددة ،مثل إجراء أ
البحاث،
والدراسة ،والحصول على تدريب،
وتنفيذ برامج تبادل الشباب".
وتعيد الوثيقة التأكيد على اعتزام
المملكة المتحدة سداد الرسوم
الالزمة لمشاركتها في برامج االتحاد
أ
الوروبي ،المتعلقة بمجاالت تتضمن
العلوم واالبتكارات .وتشير الوثيقة
إلى أن المملكة المتحدة تهدف إلى
أن تظل جزءا من االئتالف أ
الوروبي
ً
للب ْنية التحتية البحثية ،الذي يتألف
ِ
من شبكات بحثية ،تستضيف المملكة
حاليا ،وأن تظل
المتحدة اثنتين منها
جزءا من صندوق الدفاع ًّ أ
الوروبي،
ً
وهو مشروع أُ ِّس َس في العام
الماضي ،وقد تصل ميزانيته البحثية

العلماء في معهد ِوي ْلكَم سانجر في هينكستون بالمملكة
المتحدة ما يصل إلى  50مليون جنيه إسترليني ( 65مليون
دوالر أمريكي) على مدار  8سنوات؛ لوضع التسلسل الجينومي
أ
للنواع حقيقيات النوى في المملكة المتحدة ،التي يُع َتقَد أن
عددها يبلغ حوالي  66ألف نوع ،في أحد أكبر التعهدات لهذه
الجهود حتى آ
الن.
آ
وفي االجتماع الذي ُعقد في لندن ،تبادل المشاركون الراء
حول التوجيهات إالرشادية لجمع العينات ،ووضع التسلسل،
ومعالجة البيانات ومشاركتها.

السنوية إلى حوالي  500مليون يورو
( 570مليون دوالر أمريكي) ،بد ًءا من
عام  .2022وفي أثناء االجتماع ذاته،
صدق زعماء االتحاد أ
الوروبي على
َ َّ
اتفاقية انسحاب ،كانت قد نُ ِش َرت
في الرابع عشر من نوفمبر الماضي،
وهي اتفاقية تحدد أ
الحكام المتعلقة
أ
بخروج بريطانيا من االتحاد الوروبي.
منشآت

أكبر مصادم جسميات

يعمل معهد بكين لفيزياء الطاقة
العالية ( )IHEPعلى تصميم أكبر
إن
مصادم جسيمات في العالمّ .
المرفَق ،الذي يبلغ محيطه
هذا ِ
 100كيلومتر ،سوف يجعل مصادم
الهدرونات الكبير ( - )LHCالبالغ
كيلومترا ،والتابع لمختبر
محيطه 27
ً

فيزياء الجسيمات أ
الوروبي "سيرن"
 ،CERNالواقع بالقرب من جنيف
بسويسرا  -يبدو كالقزم .هذا المشروع
الطموح – الذي تبلغ تكلفته  30مليار
يوان صيني ( 4.3مليار دوالر أمريكي)،
والذي يُعرف باسم "مصادم
اللكترونات والبوزيترونات الدائري" –
إ
هو من بنات أفكار وانج يفانج ،مدير
معهد بكين لفيزياء الطاقة العالية.
سينتج المصادم بوزونات هيجز عن
اللكترونات بنظيراتها
طريق تصادم إ
من جسيمات المادة المضادة
"البوزيترونات" .أ
ول ّن هذه الجسيمات
هي جسيمات أولية ،فإن اصطداماتها
تتسم بأنها أنظف وأسهل فيما يتعلق
بفك رموزها ،مقارنةً باصطدامات
البروتونات ببعضها البعض ،التي
يجريها مصادم الهدرونات الكبير.
وبنا ًء عليه ،فإن هذا المصادم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يوما هذا الشهر
ثالثون ً
ROBIN MORE/NG/GETTY

الصيني سوف يتيح للفيزيائيين –
تقريبا
بمجرد افتتاحه في عام ً 2030
– دراسة هذا الجسيم الغامض،
وطبيعة تحلله ،بمستوى رائع من
التفصيل .وقد وف ََّرت الحكومة
الصينية التمويل المبدئي للمشروع،
ولكن التصميم هو ثمرة تعاون دولي
بين الفيزيائيين الذين يتطلعون
إلى الحصول على تمويل دولي.
وتكشف المخططات التي نُ ِش َرت في
ِ
الرابع عشر من نوفمبر الماضي أن
المـُصادم سيعمل في دائرة تقع على
عمق  100متر تحت سطح أ
الرض في
موقع لم يُ َح َّدد بعد ،وأنه سيحتوي
على ِمكشافَين.
سياسات

تفاصيل «الخطة إس»

قدمت مجموعة مؤلَّفة من  16جهة
ممولة أ
للبحاث العلمية تفاصيل
ِّ
خطّتها الطموح التي تهدف إلى ضمان
إتاحة نتائج أ
البحاث التي تدعمها
هذه الجهات ،لالطالع عليها بشكل
فوري وبالمجان بحلول عام .2020
ومنذ إطالق المبادرة المعروفة باسم
«الخطة إس»  Plan Sفي سبتمبر
الماضي ،انبرى العلماء في التفكير في
الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها الخطة
عبر العديد من
على أبحاثهم .وقد َّ
أيضا عن تحفظات شديدة
الناشرين ً
لديهم تجاه الخطة المقترحة ،وأبدوا
تشككهم في السبب الحقيقي وراء
استثناء الخطة لـ"الدوريات المختلطة"؛
تلك الدوريات التي تسمح للباحثين
بإتاحة أبحاثهم لالطالع عليها مجانًا،

تنشر أ
الوراق البحثية برخصة حرة
ُ
البداعي مع نَ ْسب العمل إلى
للمشاع إ
صاحبه ( ،)CC BYوهي الرخصة التي
تتيح إعادة االستخدام التجاري لنتائج
أ
الوراق البحثية .وال يُ َعد نشر المقال
على أحد خوادم نُ َسخ ما قبل النشر
كافيا في حد ذاته لتحقيق االمتثال
أمرا ً
ً
لهذه القواعد.

فرض الحظر
إعادة ْ

مقابل رسوم يدفعها هؤالء الباحثون،
البحاث أ
وتبقي االطالع على أ
الخرى
ُِ
آ
مرهونًا بدفع رسوم .والن ،أوضحت
وثائق الخطة ،التي صدرت في السادس
والعشرين من نوفمبر الماضي ،أن
سمح لهم بالنشر في
سي َ
الباحثين ُ
الدوريات المختلطة ،إذا كان بإمكانهم
نشر المسودة المقبولة أو المقالة
النهائية على أحد مستودعات الوصول
المفتوح المعتمدة ،بالتزامن مع
ولكن في هذه الحاالت
وقت النشرْ ،
أجرا مقابل
لة
الممو
لن تدفع الجهة
ِّ
ً
النشر .أدرجت وثائق الخطة كذلك
ثالث طرق ،يستطيع الباحثون من
خاللها نشر أ
البحاث التي تتفق مع
الخطة ،وهي :النشر في دورية أو
ومعتمدة من
منصة مفتوحة الوصول
َ
الدراج
جانب الجهات
الممولة؛ أو إ
ِّ
المسودة التي قبلتها
من
لنسخة
الفوري
َّ
الدورية ،أو المقالة النهائية المنشورة،
على أحد مستودعات الوصول المفتوح
المعتمدة؛ أو استخدام دورية مختلطة
تهدف إلى أن تصبح فيما بعد حي ًزا
مفتوح الوصول بشكل كامل .وعبر
هذه السبل الثالثة كلها ،ال بد أن

SOURCE: C. BEAUDRY ET AL. THE NEXT GENERATION
OF SCIENTISTS IN AFRICA (AFRICAN MINDS, 2018).

مراقبة االتجاهات
تمخض النظام البحثي في أفريقيا عن
الممولين على نحو
عدد قليل من العلماء
َّ
جيد :فقد ذكر حوالي  %2فقط منهم،
من بضع دول ومجاالت حصولهم على
أكثر من مليون دوالر أمريكي في صورة
ِم َنح على مدار ثالثة أعوام .ومن ناحية
تقريبا
أخرى ،لم يذكر نصف العلماء ً
الطالق.
تلقِّيهم أي تمويل بحثي على إ
وجاء في تقرير نُشر في السادس من
نوفمبر الماضي ،بعنوان "الجيل القادم
من العلماء في أفريقيا" The Next
،Generation of Scientists in Africa
أن العلماء الذين حصلوا على أفضل
قدر من التمويل يعملون عادة في
مجاالت ودول تعتمد بشكل أساسي على
التمويل من وكاالت في أوروبا ،والواليات
المتحدة ،والصين؛ وهي دول ال زالت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أعلنت الحكومة الصينية ،في الثاني
عشر من نوفمبر الماضي ،أنها أعادت
مؤق ًتا فرض حظر على استخدام أجزاء
من أجسام حيواني وحيد القرن (في
الصورة) ،والنمر ،ألغراض طبية.
أعلن مجلس الوزراء في البالد ،في
شهر أكتوبر الماضي ،أنه سيقنن
االتجار في أ
النواع المهددة باالنقراض
أ
ومنتجاتها الثانوية لغراض طبية،
حظرا دام خمسة وعشرين
ليرفع بذلك ً
عاما على هذه الممارسة .وقد تَ َس َّبب
ً
ذلك في احتجاج دعاة حفظ البيئة.
وقال مسؤول بمجلس الدولة الصيني،
يُدعى دينج زودونج ،في تصريح له
إن القرار "أرجئ بعد الدراسة" ،وإن
الحكومة "لم تغير من موقفها تجاه
حماية الحياة البرية".
يُ َعد االتجار غير المشروع بقرون
حيوان وحيد القرن وعظام النمور
مربحا ،إذ تستخدم هذه أ
الجزاء أحيانًا
ُ
في ً أ
الدوية الصينية التقليدية.
أبحاث

تجربة باركِ نسون

زرعت ،للمرة أ
الولى ،خاليا ُمعا َدة
ُِ

برمجتها داخل دماغ مريض مصاب
بمرض باركنسون.
أعلن جراحو أعصاب يابانيون ،في
أ
عالجا
السبوع الماضي ،أنهم ابتكروا ً
باستخدام الخاليا الجذعية المحفزة
متعددة القدرات ()iPS؛ وهي خاليا
يجري تطويرها عن طريق إعادة برمجة
خاليا أنسجة الجسم ،مثل الجلد،
بحيث تعود إلى الحالة الشبيهة
بالجنينية ،ومنها يمكن التحول إلى
أنواع أخرى من الخاليا.
حول علماء بجامعة كيوتو خاليا
َّ
جذعية محفزة متعددة القدرات
إلى خاليا سالفة للخاليا العصبية
التي تفرز الناقل العصبي
الدوبامين .ويتسبب نقص هذه
الخاليا العصبية في مرضى
باركنسون في إصابتهم بارتعاشات
وصعوبات في المشي.
زرع فريق بقيادة جراح أ
العصاب
تاكايوكي كيكوتشي ،في شهر أكتوبر
الماضي ،بمستشفى جامعة كيوتو
 2.4مليون خلية سالفة للخاليا
موقعا في
المنتجة للدوبامين في 12
ً
ِ
العقد الخامس من
دماغ مريض في ِ
عمره .يقول العلماء إنهم سيضعون
المريض تحت المالحظة لمدة ستة
أشهر ،وفي حال عدم ظهور أي
مضاعفات عليه ،سيزرعون 2.4
مليون خلية سالفة أخرى في دماغه.
ويخطط الفريق لعالج ستة مرضى
آخرين مصابين بمرض باركنسون؛
الختبار سالمة التقنية وفعاليتها،
وذلك بحلول نهاية عام .2020
و(لالطالع على المزيد ..انظر:
).go.nature.com/2ttrkb2

ً
ﺗﻤﻮﻳﻼ
ﻋﻠﻤﺎء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻷﻋﻠﻰ

تهيمن على التمويل البحثي في أفريقيا.
يستند التقرير إلى دراسة دولية استمرت
أربع سنوات ،واشترك في تمويلها مؤسسة
«روبرت بوش ستيفتانج» Robert Bosch
 Stiftungفي ألمانيا ،ومركز بحوث التنمية
الدولية في أوتاوا بكندا.
استطلع المؤلفون آراء  5700باحث
أفريقي في الفترة بين شهر مايو ،2016
وفبراير  ،2017وحللوا أوراقًا بحثية
مدرجة بقاعدة «ويب أوف ساينس»
َ
 ،Web of Scienceتضمنت باحثين
من معاهد أفريقية ،ونُشرت بين عامي
 ،2005و .2016وقد بلغ متوسط
التمويل للباحثين خالل فترة الثالثة
أعوام قبل بدء االستطالع  5آالف دوالر
فقط ،رغم ذكر  128باح ًثا تلقِّيهم أكثر
من مليون دوالر.

ً
ﺑﺎﺣﺜﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟـ128
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﺎن أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻮق ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ،وﻣﻦ أرﺑﻊ
دول ﻓﻘﻂ ،وﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺼﺤﺔ ،أو اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

اﻟﺬﻛﻮر
%70

ُ 128ﻣﺴﺘَ َ
ﻄﻠ ًﻌﺎ

اﻹﻧﺎث
%30

اﻟﻨﻮع

ﻓﻮق ﺳﻦ اﻟـ40
%85

ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟـ40
%15

اﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻠﻮم اﻟﺼﺤﺔ
%34

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ
%20

اﻟﻤﺠﺎل

ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%40

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
%22

ﻛﻴﻨﻴﺎ
%14

أوﻏﻨﺪا
%6

ﻋﻠﻮم أﺧﺮى
%10
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
%14
دول أﺧﺮى
%34

زاﻣﺒﻴﺎ
%6
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أخبـــــار في دائرة الضـوء
تطـور الـذكاء االصطناعي يرصد
تطـور الجينوم البشـري أثناء حدوثه
ص22 .

فضاء انطالق المهمة أ
طموحا
الكثر
ً
الستكشاف كوكب عطارد
ص23 .

مساواة لجان "نوبل" تتصدى
الجنسي
لعدم التكافؤ
ّ
ص24 .

علم النفــس تكنولوجيا
تتبــع العواطف تقترب من
السوق ص26 .

CHEN BIN/XINHUA VIA ZUMA

مسؤولة زراعية من ناميبيا تستمع لشرح حول تقنية لمكافحة التصحر في أحد المختبرات الصينية.

التنمية

العلم يستفيد من إنفاق سخي
للصين في أفريقيا

منتقدون يعبرون عن قلقهم من أن تجعل هذه االستثمارات البلدان أ
الفريقية معتمدة أكثر من الالزم على إحدى القوى الخارجية.
ِّ

ديڤيد سيرانوسكي

ترغب الصين في تدريب الجيل القادم من العلماء في
أفريقيا ،ويتمثل هدفها النبيل في تحسين العلوم في القارة
في مجاالت تتنوع ما بين الزراعة ،والتغير المناخي ،حتى
الفيزياء الكمية ،والذكاء االصطناعي.
واحدا ضمن خطة أكبر بكثير،
والتدريب ليس سوى
عنصرا ً
اعتمدها القادة الصينيون ً أ
والفريقيون خالل القمة الثالثة
لمنتدى التعاون الصيني أ
الفريقي ،التي ُعقدت في بكين
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في الثالث والرابع من سبتمبر الماضي .وقد تع ّهد الرئيس
الصيني شي چينبينج بتقديم  50مليار دوالر أمريكي في
صورة منح وقروض لمشروعات البنية التحتية ،والبرامج
الطبية ،ومبادرات الطاقة النظيفة ،ومشروعات أخرى في
أفريقيا .وسوف تستثمر الشركات الصينية  10مليارات أخرى،
المخصص لتدريب العلماء غير معروف.
لكن المبلغ
َّ
غير أن بعض خبراء السياسات والعلماء ينتابهم القلق من
أ
معتمدة أكثر من الالزم على دول
أن تصبح الدول الفريقية ِ
أخرى فيما يتعلق بتوفير التدريب .ويشكك آخرون فيما إذا

تحسن حقًّا من مستوى العلوم
كانت هذه المبادرات سوف ِّ
في أفريقيا ،ألن مشروعات مماثلة تم التخطيط لها في
منتديات سابقة ،ولم تحقق أي فوائد ملحوظة.
وقد تم الكشف عن القليل من التفاصيل حول الكيفية
التي سيتم من خاللها توزيع أ
الموال بين البلدان .تقول لينا
بن عبد هللا ،التي تدرس السياسة الخارجية الصينية في
أفريقيا بجامعة ويك فوريست في وينستون-سالم بوالية
نورث كارولينا ،إن تقسيم أ
الموال من المرجح أن يكون مح ّط
أ
جدل .وتضيف قائلة" :سيكون منوطًا بالقادة الفريقيين،
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وال ُّن َخب السياسية ،وساكني دوائرهم االنتخابية أن
يضغطوا من أجل تنفيذ برامج معينة".
ويُعتبر التدريب أحد ركائز الخطة الجديدة؛ فالصين
ستقدم خمسين ألف منحة دراسية أ
للفريقيين – ومنهم
فرصا للتدريب
العلماء – للدراسة في الصين ،وسوف توفر ً
قصير المدى لخمسين ألفًا آخرين؛ ليتمكنوا من السفر؛
لحضور الحلقات الدراسية وورشات العمل.
منحا دراسية لتدريب طالب
كما تقدم خطة العمل ً
الدراسات العليا في الصين ،وفي مؤسسات أفريقية ،مثل
مركز بحوث سينو-أفريكا المشترك في جامعة چومو كينياتا
للزراعة والتكنولوجيا في چوچا بكينيا .يتعاون هذا المركز -
الذي اف ُت ِتح في عام  - 2013مع حديقة ووهان للنباتات في
الصين ،وقد أنتج العشرات من أ
الوراق البحثية في عدد من
المجاالت ،من بينها التنوع الحيوي ،ومراقبة التغير المناخي.
أيضا إقامة توسعات كبيرة في جامعة
ستدعم الصين ً
الصحة والعلوم ذات الصلة ،وهي مؤسسة حديثة للتدريب
على الطب الحيوي ،تقع في مدينة هو في غانا ،وسبق أن
تلقّت  20مليون دوالر من الصين في عام .2015
يقول تومي كاريكاري ،وهو باحث في علم أ
العصاب من
غانا ،ويعمل في جامعة جوثنبرج في السويد" :إن تطوير
مهارات أبناء البلد محليا أمر بالغ أ
الهمية لمستقبل العلوم
ًّ
أ
في أفريقيا" .ويتابع كاريكاري ً
قائل إن الخطة الخيرة سوف
تزيد بشكل هائل من فرص تدريب العلماء أ
الفريقيين.
ويشير كاريكاري إلى ضرورة توافر المنح الدراسية وجهات
التدريب المحلية؛ لضمان بقاء بعض الباحثين في أفريقيا.
أ
ويتابع كاريكاري ً
حاليا
قائل إن العديد من الشخاص يتدربون ًّ
في الخارج ،بسبب نقص فرص التدريب في القارة ،ويضيف:
"إنه أمر مكلف ،والعديد من المستفيدين ال يعودون إلى
أوطانهم ،وهذا يؤثر على ثلة العلماء المدربين في أفريقيا".

تحديدا على طرق
وتوضح لينا بن عبد هللا أن القمة ركزت
ً
لدمج العلماء أ
الفريقيين في برنامج "الدبلوماسية العالمية"،
الخاص بالصين ،والمسمى بـ«مبادرة الحزام والطريق».
فعلى سبيل المثال ،تشجع الخطة الباحثين في أفريقيا
على االلتحاق بـ«برنامج تبادل
العلماء الشباب» ،وهو برنامج "إ ّن تطوير مهارات
يغطي تكاليف دراسة العلماء في أبناء البلد محليًّا
الصين لمدة تصل إلى عام.
أمر بالغ األهمية
بمساعدة
كما وعدت الصين
لمستقبل العلوم
البلدان على تطوير تطبيقات
في أفريقيا".
عملية للفيزياء الكمية ،والذكاء
االصطناعي ،لكن لينا بن عبد هللا
تقول إن هناك مخاطرة تتمثل في أن البلدان أ
الفريقية قد تصبح
معتمدة أكثر من الالزم على دول أخرى فيما يتعلق بتوفير
ِ
التدريب والمهارات ،وإنه ال بد أن تكون البلدان أ
الفريقية منتجة
للعلوم والتكنولوجيا ،وليست مستهلكة لها فحسب.
وإلى جانب هذا ،تعيد الخطة التأكيد على التزام
الصين المستمر منذ عقود بالمساعدة في تحسين العلوم،
والممارسات الزراعية ،وحماية البيئة في أفريقيا .ويصف
المحللون هذا االستثمار بأنه مزيج من السعي لجني أ
الرباح،
َْ
العمال الخيرية ،وتحقيق أ
وتقديم أ
المن الغذائي ،حيث إن
الصين تسعى للحصول على حبوب وبذور زيتية ،يمكنها
استجالبها إلى أراضيها.
وتدعو الخطة إلى إنشاء مراكز جديدة للبحوث المشتركة
في القضايا البيئية والعلوم الجيولوجية ،غير أن أماكن هذه
المراكز لم يُعلن عنها بعد .وسوف تركِّز برامج أخرى على
حماية التنوع الحيوي ،ومكافحة التغير المناخي والتصحر.
كما سيتم إرسال  500خبير من كبار خبراء الزراعة في الصين
إلى أفريقيا؛ للمساعدة في تحديث الممارسات الزراعية.

االحترار العالمي

العد التنازلي للعمل المناخي
اللجنة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية ( )IPCCترى بصيص أمل لتجنب أسوأ
تأثيرات االحترار العالمي.
جيف توليفسون

وصفــت اللجنــة الحكومية الدولية للتغيـرات المناخية ()IPCC
لالح ِت ـرار العالمــي ال يتجــاوز  1.5درجــة
هــدف وضــع حــد ْ
مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل عصــر الصناعــة بأنــه مهمــة
جبــارة ،تنطــوي علــى تغييـرات ســريعة وجذريــة فــي كيفيــة
عمــل الحكومــات ،والقطاعــات الصناعيــة ،والمجتمعــات.
وبالرغــم مــن ارتفــاع درجــة حــرارة العالــم بمقــدار درجــة
مئويــة واحــدة بالفعــل ،ال يـزال أمــام البشــر مــن  10إلــى 30
ســنة  -أكثــر ممــا كان يعتقــده العلمــاء فــي الســابق  -للإ قــاع
فيهــا عــن عاداتهــم المتعلقــة بانبعاثــات الكربــون.
ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ،ســيتعين علــى العا َلــم
الحــد مــن انبعاثاتــه الكربونيــة بنســبة ال تقــل عــن %49
ّ
بحلــول عــام  2030مقارنــة بمســتويات عــام  ،2017وبعــد
ذلــك تحقيــق تعــادل أ
الثــر الكربونــي بحلــول عــام ،2050
وف ًقــا لمــا ورد فــي ملخــص أحــدث تقريــر للجنــة الحكوميــة
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الدوليــة للتغييــرات المناخيــة ،الصــادر فــي الثامــن مــن
أكتوبــر الماضــي .ويســتند التقريــر إلــى أ
البحــاث التــي
أجريــت منــذ أن كشــفت الــدول النقــاب عــن اتفــاق باريــس
للمنــاخ فــي عــام  ،2015الــذي يســعى إلــى كبــح انبعاثــات
غــازات الدفيئــة ،والحـ ّـد مــن ارتفــاع درجــة الحـرارة العالمية
إلــى مــا بيــن  1.5إلــى درجتيــن مئويتيــن.
إن العالــم فــي طريقــه إلــى أن يشــهد ارتفــاع االحت ـرار
بحوالــي  3درجــات بحلــول نهايــة القــرنْ ،إن لــم يخ ِّفــض
ب َقـ ْـدر كبيــر مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة .ويمكــن الرتفــاع
درجــة الحـرارة العالميــة أن يتعـ َّـدى  1.5درجــة مئويــة فيمــا
بيــن عامــي  ،2030وْ ،2052إن اســتمر االحتــرار العالمــي
بمعدلــه الحالــي.
ويقــول التقريــر إن العلمــاء "يثقــون بدرجــة عاليــة"
فــي أن  1.5درجــة مئويــة مــن االحتــرار مــن شــأنها أن
تــؤدي إلــى عــدد أكبــر مــن موجــات الحــرارة الشــديدة
علــى اليابســة ،وبخاصـ ٍـة فــي المناطــق المداريــة .ويثقــون

لكن آديموال آدينل ،الذي يدرس التنمية المستدامة في
ّ
جامعة والية كولورادو في فورت كولينز ،تساوره الشكوك
بشأن نوايا الصين ،ويقول إن مراكز تطوير التقنيات
الزراعية التي تم إنشاؤها في أفريقيا منذ عام 2006
بتمويل من الحكومة الصينية ،والتي يزيد عددها عن 20
مرك ًزا ،لم يَ ْن ُتج عنها إال القدر اليسير من المعرفة .ويضيف
آدينل ً
قائل إن هذه المراكز تفتقر إلى الشفافية ،وتعمل
بشكل أساسي كمراكز تم ِّثل المصالح التجارية للصين.
بأن أحد تلك المراكز يبيع المعدات
وثمة تقارير تفيد ّ
الزراعية ،ومسحوق فطر عيش الغراب ،وفطر عيش
الغراب المجفف للسكان المحليين.
ويوضح آدينل ً
قائل" :منذ انطالق هذه المبادرة ،لم
ينم إلى علمي أي إنجاز مهم في مجال البحوث والتنمية
ُ
تغير وجه
الزراعية ،أو أي نوع من االبتكارات التي يمكنها أن ِّ
التنمية الزراعية".
وجدير بالذكر أن وزارة الزراعة الصينية لم تجب على
أسئلة دورية  Natureحول مراكز التقنيات الزراعية قبل
الموعد الذي حددته الدورية للحصول على إجابات.
يتمخض المنتدى عن توفير تدريب لعلماء
ويأمل آدينل أن ّ
ولكن –
المحلية،
اعة
ر
الز
أساليب
تحسين
الزراعة ،بهدف
ْ
حسب قول آدينل – إذا اقتصر دور هذه المبادرات على توفير
المزيد من الصالحيات للصين ،تمكِّ نها من الموارد الطبيعية
فإن هذا ينذر بمأساة قد تحيق بالقارة.
في أفريقياّ ،
ولكي تتمكن االستثمارات الصينية من مساعدة أ
الفريقيين
على تسخير العلوم والتكنولوجيا ،ستكون هناك حاجة إلى
المزيد من النقاش المجتمعي حول االتفاقات التجارية،
والصفقات السياسية في أثناء السعي إلى إبرامها .يقول
آدينل" :الشك أن الصين استثمرت الكثير من أ
الموال في
أفريقيا ،لكننا نحتاج إلى المزيد من الشفافية"■ .

"بدرجــة متوســطة" فــي أنــه ســوف يكــون هنــاك المزيــد من
العواصــف الشــديدة فــي مناطــق معينــة ،مثــل أ
القاليــم
عاليــة االرتفــاع ،وشــرق آســيا ،وشــرقي أمريــكا الشــمالية.
وســوف يكــون خطــر ذلــك الطقــس القاســي أعظــم،
حــال وصــول االحتـرار فــي العالــم إلــى درجتيــن مئويتيــن،
إذ يمكــن لدرجــات الح ـرارة أن ترتفــع فــي أ
اليــام شــديدة
الح ـرارة عنــد مناطــق خطــوط العــرض الوســطى بمقــدار
ثــاث درجــات مئويــة عنــد مســتوى  1.5درجــة مئويــة مــن
ِاال ْح ِتـ َـرار العالمــي ،أو بمقــدار  4درجات مئويــة عند درجتين
االح ِت ـرار العالمــي.
مئويتيــن مــن ْ
االح ِتـرار بمعــدل درجتيــن قــد يدمــر
ـتويات
ّإن ارتفــاع مسـ
ْ
النظــم البيئيــة فــي حوالــي  %13مــن مســاحة اليابســة فــي
العالــم؛ ممــا يزيــد من خطر انقـراض العديد من الحشـرات،
والنباتــات ،والحيوانــات .ومــن شــأن ثبــات االحتـرار عنــد 1.5
درجــة مئويــة أن يُ َخ ِّفــض ذلــك الخطــر إلــى النصــف.
قــد يتعــرض القطــب الشــمالي لفصــول صيــف بــدون
جليــد مــر ًة واحــد ًة كل عقــد أو عقديــن عند مســتوى درجتين
مئويتيــن مــن االحت ـرار العالمــي ،مقابــل مــرة واحــدة فــي
كل قــرن عنــد مســتوى  1.5درجــة مئويــة .وســوف توشــك
االختفاءتمامــا عنــد مســتوى
الشــعاب المرجانيــة علــى
ً
درجتيــن مئويتيــن مــن االحت ـرار ،فيمــا ســينجو مــا نســبته
 10إلــى  %30فقــط مــن الشــعاب المرجانيــة الحاليــة عنــد
مســتوى  1.5درجــة مئويــة.
ويقــول أوف هــوج جولدبرج  -مديــر معهد التغير العالمي
بجامعــة كوينزالنــد فــي ســانت لوســيا بأســتراليا  -إنــه بــدون
اتخــاذ إجـراء حــازم ،قــد يصبــح العا َلــم مكانًــا يكاد يســتحيل
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
NASA/EYEVINE

ارتفاعا في االحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة.
بأمان في عالَ ٍم يشهد
لن تكون األنهار الجليدية وال الجليد البحري
ً
ٍ

علــى معظــم النــاس العيــش فيــه .ويضيــف قائـ ًـا " :علينــا
أن نصحــح هــذا الوضــع ،بينمــا نمضــي نحــو نهايــة القــرن".
حلم مستحيل

وبالنظـر إلـى أن االلتزامـات الوطنيـة الحالية بشـأن انبعاثات
غـازات الدفيئة تبدو قاصـرة كل القصور عن تحقيق أ
الهداف
المنصـوص عليها في اتفاق باريس للمنـاخ ،فقد رأى العديد
من العلماء أن بلوغ حتى هدف الحد من االحترار إلى مستوى
ً
مسـتحيل ،غير أن تقرير
درجتين مئويتين ،هو أمر يكاد يكون
اللجنة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية تجاهل المسائل
المتعلقـة بالجـدوى ،وركَّـز  -بـدال ً مـن ذلك  -علـى تحديد ما
يلـزم الحكومـات والشـركات و أ
الفـراد أن تفعله للوصـول إلى
هـدف كبح االحتـرار عند مسـتوى  1.5درجة مئوية.
وتشــمل التدابيــر زيــادة إحــال أنظمــة الطاقــة
المتجــددة ،مثــل طاقــة الريــاح ،والطاقــة الشمســية لتوفيــر
مــن  70إلــى  %85مــن الكهربــاء فــي العالــم بحلــول عــام
 ،2050وتوســيع رقعــة الغابــات؛ لزيادة قدرتها على ســحب
ثانــي أكســيد الكربــون مــن الغــاف الجــوي.
يشــير معظــم الســيناريوهات الــواردة فــي التقريــر إلــى
أن العالــم ســوف يظــل بحاجــة إلــى اســتخالص كميــات
وض ّخهــا إلــى
هائلــة مــن الكربــون مــن الغــاف الجــويَ ،
الرض ،فــي النصــف أ
باطــن أ
الخيــر مــن هذا القــرن .وال تزال
أ
التكنولوجيــا الالزمــة للقيــام بذلــك فــي المراحــل الولــى من
التطويــر .ويقــول العديــد مــن الباحثيــن إنــه قــد يكــون مــن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الصعــب تطويرهــا لالســتخدام علــى نطــاق عالمــي.
الخــرى المقترحــة بتغييــر أ
وتتعلــق الخيــارات أ
النمــاط
َ
والكثار
الحياتيــة ،مثــل :تنــاول كميــات أقــل مــن اللحــوم ،إ
مــن ركــوب الدراجــات الهوائيــة ،والتقليــل مــن الســفر
ملتبســة
بالطائــر
ات .كمــا خــاض التقريــر فــي مســائل ِ
تتعلــق أ
بالخــاق والقيــم ،مشــد ًدا علــى ضــرورة معالجــة
الحكومــات لمســألة تغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة
بالتــوازي ،أو المخاطــرة بتفاقم
"بدون اتخاذ إجراء
الفقــر وعــدم المســاواة.
ويتضمــن تقريــر اللجنــة حازم ،قد يصبح
الحكوميــة الدوليــة للتغيــرات العا َلم مكا ًنا يكاد
المناخيــة أبحاثًــا حديثــة تشــير يستحيل على
إلــى أن كميــة الكربــون التــي معظم الناس
يمكــن للبشــرية أن تُ ْص ِدرهــا العيش فيه".
الحــد مــن االحتــرار عنــد
مــع
ّ
 1.5درجــة مئويــة ،قــد تكــون أكبــر ممــا كان يُ ْع َت َقــد .و َقـ َّـدر
التقييــم الســابق للجنــة  ،الــذي صــدر فــي عــام  ،2014أن
االحتـرار العالمــي ســوف يتجــاوز  1.5درجــة مئويــة بحلــول
أوائــل عــام  2020بالمعــدل الحالــي لالنبعاثــات .ويمـ ّـدد
ِآخــر التقاريــر ذلــك إالطــار الزمنــي إلــى عــام  ،2030أو عام
 ،2040علــى أســاس الدراســات التــي عدلــت تقديــر االحتـرار
الــذي حــدث بالفعــل (R. J. Millar et al. Nature Geosci.
.)10, 741–747; 2017
ويقــول مايلــز آلــن ،عا ِلــم المنــاخ فــي جامعــة أكســفورد

المعديــن الرئيســيين للتقريــر:
بالمملكــة المتحــدة ،وأحــد
ِّ
"ســيتعين علينــا بنهايــة القــرن إزالــة كل طــن إضافــي مــن
الكربــون نلقــي بــه فــي الغــاف الجــوي اليــوم".
ويضيــف قائـ ًـا" :أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى بــدء نقــاش
حــول َمــن ســيدفع ثمــن ذلــك ،ومــا إذا كان من الصــواب أن
تتمتــع صناعــة الوقــود أ
الحفــوري وعمالؤها بالمزايــا اليوم،
ويتوقعــون أن يســدد الجيــل التالــي تكاليــف تنظيفهــا".
ّإن العلمــاء ليــس لديهــم ســوى "ثقــة متوســطة" فــي
المعدلــة ،كمــا يقــول تومــاس ســتوكر،
ميزانيــات الكربــون
ّ
عا ِلــم المنــاخ فــي جامعــة بيــرن .وأشــار إلــى أن الباحثيــن
ســوف يقدمــون نظــرة أكثــر شــمولية علــى أ
الرقــام فــي
التقييــم الكامــل المقبــل بشــأن المنــاخ ،الــذي مــن المقــرر
إصــداره فــي عــام .2021
الثنــاء ،قــد ترســل ميزانيــة الكربــون أ
فــي هــذه أ
الحــدث
أ
حجمــا برســالة خاطئــة إلــى واضعــي السياســات،
والكبــر ً
حســبما يقــول أوليفــر جيــدن ،عا ِلــم االجتمــاع ،والزميــل
الزائــر فــي معهــد ماكــس بالنــك أ
للرصــاد الجويــة فــي
هامبــورج ،بألمانيــا ،إذ يخشــى مــن ْأن يق ِّلــل تقريــر اللجنــة
الحكوميــة الدوليــة للتغي ـرات المناخيــة مــن شــأن صعوبــة
تحقيــق هــدف الحــد مــن االحتـرار العالمــي عنــد  1.5درجــة
"دائمــا ما تشــير عقــارب الســاعة إلى خمس
مئويــة .ويقــولً :
دقائــق قبــل منتصــف الليــل ،وتلــك مســألة تنطــوي علــى
إشــكالية كبيــرة .".ويضيــف" :يعتــاد واضعو السياســات على
أ
دائمــا"■.
خرجــا ً
المــر ،ويظنــون أن ثمــة َم ً
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء
علم الوراثة

ُّ
التعلم العميق يرصد االنتخاب الطبيعي أثناء حدوثه
العلماء يستعينون بالذكاء االصطناعي في البحث عن التسلسالت الجينية التي شكَّلها التطور.
ماكسمن
ِ
إيمي

GUY TEAR/WELLCOME COLL./CC BY

إن تحديد موضع تطور الجينوم البشري وكيفيته إنما
هو بمثابة البحث عن إبرة في كومة من القش .يحتوي
تسمى
جينوم كل إنسان على ثالثة مليارات وحدة بناء َّ
نيوكليوتيدات ،ويتعين على العلماء جمع البيانات من
الشخاص؛ الكتشاف أ
آالف أ
النماط الدالة على كيفية تشكُّل
الجينات بفعل الضغوط التطورية.
وفي مسعاهم ليجاد تلك أ
النماط ،يتجه عدد متزايد
إ
آ
يسمى «التعلُّم
لة
ال
ُّم
ل
تع
ن
م
شكل
إلى
من علماء الوراثة
ٍ ِ
َّ
العميق» .يذهب أنصار هذا النهج إلى أن خوارزميات
التعلم العميق تضم عد ًدا أقل من االفتراضات الصريحة
بشأن ما ينبغي أن تبدو عليه البصمات الوراثية لالنتخاب
أ
الحصائية التقليدية.
الطبيعي ،مقارنةً بالساليب إ
وفي هذا الصدد ،علَّق أندرو كيرن  -عا ِلم وراثيات
المجموعات السكانية في جامعة أوريجون بمدينة يوجين
قائل" :يتولى تعلُّم آ
 ًاللة تحويل القدرة على إجراء
استدالالت تطورية إلى عملية آلية ،ما يدفع  -بال شك -
قدما".
العجلة البحثية ً
تسمى «ديب سويب»
العميق
للتعلم
حددت أداة
َّ
طورها باحثون في معهد «برود»،
قد
كان
،DeepSweep
َّ
التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وجامعة
هارفارد في كامبريدج بوالية ماساتشوستس 20 ،ألف
نيوكليوتيد مفرد؛ من أجل إخضاعهم لمزيد من الدراسة.
وعلى هامش اللقاء السنوي للجمعية أ
المريكية لعلم
الوراثة البشرية ،الذي انعقد في سان دييجو بكاليفورنيا
في شهر أكتوبر الماضي ،ذكر باحثون أن تلك الطفرات
البسيطة ربما تكون قد ساعدت البشر على النجاة من
أ
المراض ،أو من موجات الجفاف ،أو مما سماه تشارلز
داروين "الظروف الحياتية".
وضع علماء الوراثة  -منذ سبعينيات القرن الماضي
 نماذج رياضية؛ لتوصيف بصمة االنتخاب الطبيعيللحمض النووي .وفي حال ظهور طفرة مكَّ َنت الشخص
من البقاء والتكاثر بصورة أفضل من أقرانه ،سوف تزداد
بمرور الزمن نسبة السكان الحاملين لذلك المتغير الجيني.
أ
كثيرا
ومن المثلة على ذلك ،تلك الطفرة التي تَمنح ً
من البالغين القدرة على تناول حليب البقر ،إذ تمكِّن
الجسم من إنتاج الالكتيز ،وهو إنزيم يعمل على هضم
السكر الموجود في الحليب ،إلى ما بعد سن البلوغ.
ومن خالل تحليل الجينومات البشرية باستخدام أساليب
سريعا
إحصائية ،اكتشف الباحثون أن الطفرة انتشرت
ً
في أنحاء أوروبا قبل آالف السنين ،ويُف َترض أن سبب
ذلك يكمن في كون العناصر الغذائية في حليب البقر
قد ساعدت البشر على إنجاب أطفال أصحاء  .1ونجد
اليوم أن ما يقرب من  80في المائة من أ
الشخاص ذوي
الصول أ
أ
الوروبية يحملون هذا المتغير الجيني.
ومع ذلك ،عانى علماء الوراثة في تحديد قصاصات أخرى
محددة من الجينوم انتشرت عبر المجموعات السكانية،
نظرا إلى ما منحتهم إياه من ميزة تكيفية.
والتحقق منهاً ،
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وهذا النوع من المهام هو ما يتفوق فيه التعلم العميق:
اكتشاف أ
النماط الخفية في كميات كبيرة من البيانات.
فغالبا ما تتعلم
غير أن عقبة غير متوقعة قد ظهرت؛
ً
خوارزميات التعلم العميق تصنيف المعلومات بعد
تعرضها لبيانات حقيقية،
إخضاعها للتدريب ،من خالل ُّ
فموقع «فيسبوك»ً ،
مثل ،يجهز الخوارزميات للتعرف على
الوجوه باستخدام صور سبق أن َص َّنفها الناس من قبل.
أي من
وحيث إن علماء الوراثة لم يتمكنوا بعد من تحديد ّ
أجزاء الجينوم تتشكل بفعل االنتخاب الطبيعي ،فيتعين
عليهم تدريب خوارزمياتهم على بيانات محاكاة.
تخيل
الباحثين
ولنتاج بيانات المحاكاة تلك ،يجب على
إ
ُّ
الشكل الذي تبدو عليه بصمة االنتخاب الطبيعي ،حسبما
أشارت سوهيني راماشاندران ،عالمة وراثيات المجموعات
السكانية بجامعة براون في بروفيدنس بوالية رود آيالند.
وهي تضيف قائلة" :ال نملك بيانات تجريبية واقعية .ولذا،
فإن القلق يكمن في كوننا ربما ال نُ ْج ِري محاكاة صحيحة".
إن خوارزميات التعلم العميق تشبه في عملها
وحيث ّ
الصناديق السوداء ،فمن الصعب معرفة المعايير التي
تستخدمها لتحديد أ
النماط القائمة في البيانات ،حسب
قول فيليب ميسر ،عا ِلم وراثيات المجموعات السكانية في
جامعة كورنيل بمدينة إيثاكا في نيويورك .ويضيف" :لو
واضحا ما تعنيه االستجابة
كانت المحاكاة خاطئة ،فلن يكون
ً
المترتبة عليها".
هذا ،ويحاول الباحثون الذين يستخدمون خوارزميات
التعلم العميق التسلل إلى ذلك الصندوق أ
السود؛
قدم مخترعو «ديب سويب»
للكشف عن خباياه .وقد أَ َ
على تدريب الخوارزمية على بصمات االنتخاب الطبيعي
التي أدخلوها إلى الجينومات المحاكاة .وعند تجريبها
على جينومات حقيقية ،أشارت الخوارزمية إلى الطفرات
التي تمكِّن البالغين من تناول الحليب ،وهو ما د َّعم ثقة

فصلها ألغراض التحليل.
أجزاء من الحمض النووي جرى ْ

الفريق في أ
الداة ،حسب تعبير جوزيف فيتي ،عا ِلم
الوراثة الحاسوبية في معهد «برود» ،وأحد المساعدين
في تطوير «ديب سويب».
انتقل الباحثون بعدها إلى الفحص الدقيق للبيانات
المستقاة من مشروع أ
اللف جينوم (Genomes 1000
 - )Projectوهي مبادرة لوضع تسلسل الحمض النووي
لعدد  2,504أشخاص حول العالم  -مستعينين بأسلوب
إحصائي ،وذلك في محاولة لتحديد المناطق التي ربما
تشهد ضغوطًا تطورية .وعند دراسة «ديب سويب» لتلك
المناطق بمزيد من التمعن؛ أنتجت قائمة من  20ألف
طفرة مفردة ،يلزم استكشافها.
ومن المقرر أن يبحث فيتي وزمالؤه  -خالل أ
الشهر
المقبلة  -ما تقوم به تلك الطفرات ،وذلك بتحريرها في
الحمض النووي لخاليا حية ،من أجل مقارنة ما يحدث عند
وجود تلك الطفرات بما يحدث عند غيابها.
آ
حاليا بتدريب
ويقوم العديد من الباحثين الخرين ًّ
خوارزميات التعلم العميق على البحث عن إشارات
دالة على التكيف في الجينومات .ويشير نموذج للتعلم
العميق ،كان قد طوره كيرن ،إلى أن أغلب الطفرات التي
تحدث في البشر ال تكون في بدايتها نافعة ،وال ضارة ،2
بل تسري فيما يبدو في المجموعات السكانية ،مما يزيد
تواترا ،إال
من التفاوت الجيني الطبيعي ،وال تصبح أكثر ً
تغير في البيئة ،يمنح أصحاب طفرة معينة
مع حدوث ُّ
ميزة تطورية.
في فبراير الماضي ،استعرضت  3راماشاندران وزمالؤها
خوارزمية ،كانوا قد ابتكروها للتعلم العميق ،أطلقوا
طبقوها على جينومات
عليها اسم ( .SWIF(rوحينما ّ
عضوا من أعضاء المجموعة العرقية «خوماني سان»
ً 45
في أفريقيا الجنوبية ،أبرزت الخوارزمية متغايرات قرب
الجينات المرتبطة بعملية االستقالب .ويفترض الباحثون
أن تلك التغيرات ربما طرأت قبل آالف السنين ،وساعدت
أعضاء تلك المجموعة على تخزين الدهون في أوقات
شح الطعام.
وإن
ات،
ر
الطف
ات
ر
تأثي
اختبار
إلى
حاجة
هناك
وال تزال
ْ
كان المرشحون الذين أبرزتهم خوارزمية ( SWIF(rيمنحون
تماما مثل ما
العلماء نقطة ينطلقون منها في أبحاثهمً ،
حققته المتغايرات التي رصدتها أداة «ديب سويب».
ومن جانبها ،تقول بارديس سابيتي ،عالمة الوراثيات
الحاسوبية في معهد «برود» ،والمشرفة على بحوث
الدكتوراة الخاصة بفيتي" :إنها طرق ذات فاعلية
الشارات الدالة على االنتخاب
مدهشة في البحث عن إ
بدأت عملي ،لم يكن البعض يعتقد
الطبيعي .وحين
ُ
أن بإمكانك تحديد المتغايرات ،بل إن البعض رأى
ً
مستحيل "■ .
ذلك
1. Itan, Y. et al. PLoS Comput. Biol. 5, e1000491
(2009).
2. Schrider, D. R. & Kern, A. D. Mol. Biol. Evol. 34,
1863–1877 (2017).
3. Sugden, L. A. et al. Nature Commun. 9, 703 (2018).
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تحقيقات أخبـــــــــــار
فضاء

ِمسبارا عطارد يبدآن رحلة السبعة أعوام
«بيبي كولومبو» ..مهمة أوروبية يابانية مشتركة ،وهي المهمة الثانية فقط التي تتوجه نحو الكوكب.
دافيديه كاستيلفيكي

SOURCE: ESA

منتصــف شــهر أكتوبــر الماضــي ،تــم تجهيــز صــاروخ
أ
الطــاق
أوروبــي؛ إلطــاق المهمــة الكثــر صعوبــةً علــى إ
أ
إلــى كوكــب عطــارد ،شــقيق الرض فــي المجموعــة
مهم ًــا فــي الماضــي .تُ َعــد هــذه
الشمســية ،الــذي كان َ
الرحلــة االستكشــافية  -التــي تكلفــت  1.6مليــار يــورو
( 1.85مليــار دوالر أمريكــي) ،وتحمــل مركبتيــن مداريتيــن
آليتيــن  -مــن بيــن المهمــات أ
العلــى تكلفــةً التــي قامــت
آ
بهــا وكالــة الفضــاء أ
الوروبيــة ( )ESAحتــى الن ،وتشــمل
أكبــر إســهام يابانـ ّـي فــي تعــاون دولـ ّـي فــي الفضــاء.
وقــد أقلعــت مركبــة الفضــاء «بيبــي كولومبــو»
 BepiColomboفــي الســاعات المتأخــرة مــن يــوم 19
أكتوبــر  -حســب الجــدول الزمنــي الموضــوع  -مــن مينــاء
كــورو الفضائــي فــي جويانــا الفرنســية ،فــوق مركبــة حمــل
ثقيــل مــن طــراز «أريــان  ،Ariane 5 »5لالنطــاق فــي
رحلــة طولهــا ســبع ســنوات إلــى كوكــب عطــارد .ومــن
ٍ
تطلــق مســبارين
المفتــرض عنــد وصولهــا إلــى هنــاك ْ
أن ِ
فــي مــدار الكوكــب ،همــا :مركبــة عطــارد المداريــة
( ،)MPOالتــي قامــت ببنائهــا وكالــة الفضــاء أ
الوروبيــة،
والمركبــة المداريــة للغــاف المغناطيســي لعطــارد،
التــي أُطلــق عليهــا اســم  ،MIOوقامــت ببنائهــا وكالــة
استكشــاف الفضــاء اليابانيــة «جاكســا» .JAXA
تستكشــف المركبتــان الجوانــب الغامضــة
وســوف
مــن هــذا الكوكـ ِـب أ
الصغــر فــي المجموعــة الشمســية
(انظــر" :رحلــة إلــى عطــارد") .ولطالمــا اع ُت ِقــد أن
عطــارد مــكان ســاكن وممــل ،لكــن فــي أ
العــوام
أ
الخيــرة كشــف عــن مفاجــآت عديــدة ،بــد ًء ا مــن مجالــه
المغناطيســي غيــر المعتــاد ،إلــى رواســب الميــاه
الجليديــة فــي بعــض فوهاتــه.
ظهــر تصــور مركبــة «بيبــي كولومبــو» للمــرة أ
الولــى
فــي التســعينيات ،وقــد مــرت بمراحــل تطويــر طويلــة
ومعقــدة ،بحســب قــول يوهانــس بنخــوف ،كبيــر علمــاء
المشــروع ،وعا ِلــم فيزيــاء الكواكــب فــي وكالــة الفضــاء
أ
الوروبيــة فــي نوردفيــك بهولنــدا" .إنهــا لحظــة عظيمــة"،
كمــا يقــول بنخــوف ،الــذي اســتمر فــي العمــل علــى «بيبي
كولومبــو» لمــا يقــرب مــن  15عامــا .ويضيــف قائـ ُـا :آ
"الن
ً
ســتصبح حقيقــة".
يقــع كوكــب عطــارد فــي عمــق بئــر جاذبيــة الشــمس،
صعبــا؛ إذ تضطــر المركبــة
مــا يجعــل الوصــول إليــه ً
الفضائيــة إلــى فقــدان معظــم الزخــم الــذي تكتســبه
مــن الحركــة المداريــة لـ أ
ـ�رض ،كــي تتمكــن مــن الســقوط
أيضــا أال تتجــاوز الهــدف.
لكــن عليهــا ً
نحــو الشــمسْ ،
ـتهلك الســفر إلــى عطــارد كميــة مــن
ونتيجــة لهــذا ..يَسـ ِ
الطاقــة تفــوق بثمانــي مـرات طاقــة الســفر إلــى المريــخ،
كمــا تتطلــب وق ًتــا أكثــر بكثيــر .وســوف تســتخدم «بيبــي
كولومبــو» منظومــات دفــع أيوينــة متقدمــة ،تعمــل
بالطاقــة الشمســية ،ومصحوبــة بمســاعدات جاذبيــة
مــن مجمــوع تســعة مســارات تحليــق قريبــة مــن أ
الرض،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﻄﺎرد

ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻬﻤﺔ »ﺑﻴﺒﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ« ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻄﺎرد ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2025ﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﻣﺪارﻳﺘﻴﻦ ﻣﺴﻠّ ﺤﺘﻴﻦ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺤﺺ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﻐﺎﻣﺾ ،وﻏﻼﻓﻪ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ .وﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺮﻛﺒﺘﺎن ﺑﻔﺤﺼﻬﺎ.

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻄﺎرد
اﻟﻤﺪارﻳﺔ )(MPO

اﻟﺴﻄﺢ
ﺳﻮف ﺗﺪرس اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ،واﻟﻤﻄﻴﺎﻓﺎت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ  MPOاﻟﺠﻠﻴﺪ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻔﻮﻫﺎت اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺤﺪرات،
واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.

ﻋﻄﺎرد

اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺪارﻳﺔ
ﻟﻠﻐﻼف اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻟﻌﻄﺎرد )(MIO

ﺐ ﺣﺪﻳﺪي ﺳﺎﺋﻞ
ُﻟ ّ

ﺳﻮف ﻳﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎرع وﻣﻘﻴﺎس اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻠﻴﺰري اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ  MPOﺧﺮاﺋﻂ
اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻟﺐ ﻋﻄﺎرد اﻟﺤﺪﻳﺪي
اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻮﻟﱢ ﺪ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻟﻠﻜﻮﻛﺐ.

والزهــرة ،وعطــارد ذاتــه.
وإضافــة إلــى ذلــك ..يكــون ضــوء الشــمس أشــد
عشــر مــرات عنــد عطــارد منــه فــي الفضــاء الخارجــي
قــرب أ
الرض ،وتصــل درجــات حــرارة ســطح الكوكــب
تقريبــا مــن أي غــاف جــوي إلــى  400درجــة
الخالــي ً
مئويــة .وقــد جعلــت كل هــذه العوامــل عطــارد الكوكــب
القــل استكشــافًا مــن بيــن الكواكــب أ
أ
الربعــة الداخليــة
آ
للمجموعــة الشمســية ..فالمســبار الخــر الوحيــد الــذي
دخــل مــداره مــن قبــل كان «مســنجر» ،MESSENGER
التابــع لوكالــة ناســا ،والــذي درس الكوكــب فــي الفتــرة
مــن عــام  2011إلــى  .2015وقــد قــام مســبار فضائــي
أقــدم تابــع لوكالة ناســا ،هــو «مارينــر ،Mariner 10 »10
بعــدة رحــات منخفضــة بالقــرب مــن عطــارد فــي عــام
 ،1974دون دخــول مــداره.

اﻟﻐﻼف اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺳﻮف ﺗﺤﻠﻞ ﻛﻮاﺷﻒ  MIOاﻷﻳﻮﻧﺎت،
واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت ،واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ؛
ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

وقــد ُســميت المهمــة الجديــدة علــى اســم جوزيبــي
اليطالــي الراحــل ،الــذي َد َرس
"بيبــي" كولومبــو ،العا ِلــم إ
ـورا لمســار مســاعد الجاذبيــة
كوكــب عطــارد ،ووضــع تصـ ً
الخــاص بمســبار «مارينــر  .»10وســوف تكــون لمركب َتــي
 ،MPOو MIOأولوياتهمــا العلميــة الخاصــة ،إذ ســوف
تركــز  MIOعلــى البيئــة حــول عطــارد ،أ
وبالخــص المجــال
المغناطيســي ،وتفاعلــه مــع الريــاح الشمســية .أمــا مركبــة
 ،MPOفســوف تعمــل بصــورة رئيســة علــى مســح ورســم
خرائــط لســطح الكوكــب ،باســتخدام أدوات يمكنهــا
بالضافــة
تحليــل معظــم الطيــف الكهرومغناطيســي ،إ
إلــى النيوترونــات التــي يمكنهــا الكشــف عــن التركيــب
أيضــا مجــال
الكيميائــي لقشــرة الكوكــب .وســوف تــدرس ً
الجاذبيــة ،ومــن خاللــه ..اللــب الحديــدي الكبيــر بشــكل
غيــر معتــاد للكوكــب ،وتختبــر بعــض التنبــؤات الدقيقــة
الطبعة العربية |
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لنظريــة النســبية العامــة أللبــرت أينشــتاين.
فرص كبيرة

"إن الشــيء المثيــر ح ًّقــا حول  MPOهــو ارتفاعها المداري
المنخفــض" ،كمــا تقــول نانســي شــابوت ،عالمــة الكواكــب
بمختبــر الفيزيــاء التطبيقيــة فــي جامعــة جونــز هوبكينــز
فــي لوريــل بواليــة ميريالنــد ،التــي كانــت مــن كبــار علمــاء
مهمــة «مســنجر» .وســوف يتيــح هــذا لمركبــة  MPOرســم
خرائــط للســطح بالكامــل باســتبانة عاليــة .كمــا قــد تتعــرف
متــرا ،التــي صنعهــا
علــى الفوهــة ،البالــغ عرضهــا ً 16
مســبار «مســنجر» عنــد ســقوطه علــى ســطح الكوكــب
فــي نهايــة مهمتــه؛ مخل ًفــا  -علــى أ
الرجــح  -طبقــات مثيــرة

ومكشــوفة مــن الصخــور ،كمــا تقــول شــابوت.
وقــد وجــدت شــابوت وزمالؤهــا أدلــة دامغــة علــى

وجــود ترســبات جليديــة فــي المناطــق أبديــة الظــال
مــن بعــض الفوهــات بالقــرب مــن القطــب الشــمالي.
وقــد يحفــز المزيــد مــن الدراســات لتلــك الفوهــات -
بمــا فــي ذلــك بعــض تلــك التــي قــد توجــد عنــد القطــب
الجنوبــي – التخطيــط لمهمــة مســتقبلية ،مــع إمكانيــة
اصطحابهــا إلــى مركبــة فضائيــة .تقــول شــابوت ،وهــي
جــزء مــن مجموعــة عمــل ســوف تحــاول إثبــات الجــدوى
العلميــة لمهمــة كهــذه" :إن الهبــوط إلــى الســطح هــو
الخطــوة التاليــة".
وفــي الوقــت نفســه ،ســوف تســتمر مركبــة  MIOفــي
الــدوران؛ للحصــول علــى رؤيــة كاملــة لســماء الغــاف
المغناطيســي لعطــارد ،والجســيمات التــي تهــب حولــه،
كمــا يقــول عا ِلــم مشــروع  ،MIOجــو موراكامي ،وهــو عالم
كواكــب بمعهــد وكالــة «جاكســا» لعلــوم الفضــاء والمالحــة

الفلكيــة فــي ســاجاميهارا ،الــذي يضيــف ً
قائــا" :يمكــن
للمجســات المســتخدمة للجســيمات أن تغطــي مجــال
ّ
تقريبــا بالكامــل" .وقــد تكــون الريــاح الشمســية
الرؤيــة ً
مشــابهة للريــاح النجميــة حــول
الشــديدة حــول عطــارد
ِ
بالقــرب مــن أ
القــزام الحمــراء
الكواكــب التــي تــدور
البــرد نســبيا ،وهــي النجــوم أ
أ
ـارا فــي مجــرة
ـ
انتش
ـر
ـ
كث
ال
ً
ًّ
درب التبانــة .ولــذا ..قــد تســاعد دراســة عطــارد العلمــاء
فــي معرفــة الشــروط التــي قــد تكــون مواتيــة للحيــاة
علــى الكواكــب خــارج المجموعــة الشمســية ،كمــا يقــول
موراكامــي .وقــد صمــم مســبارا «بيبــي كولومبــو» علــى أن
يســتمرا علــى أ
القــل عاميــن فــي المــدار ،رغــم إمكانيــة َمـ ّـد
مهمتهمــا لفتــرة أطــول قليـ ًـا ،لكـ ْـن عاجـ ًـا أو آجـ ًـا ،ســوف
ّ
تنــال منهمــا الح ـرارة ،كمــا يقــول بنخــوف ،الــذي يضيــف
ً
قائــا" :إن وقتنــا محــدود ..فبيئــة عطــارد قاســية"■ .

المساواة

لجان "نوبل" تتصدى لعدم التكافؤ الجنسي
بأخذ التنوع الجنسي في ترشيحاتهم بعين االعتبار.
المرشحون ْ
سيطا َلب ِّ
ُ
إليزابيث جيبني

بحصولهـا علـى جائـزة نوبل فـي الفيزياء في أكتوبـر الماضي،
أصبحـت دونـا سـتريكالند أول سـيدة تفـوز بجائـزة نوبل منذ
عامـا .وخلال تلـك الفترة ،لم تفز سـوى سـيدة
أكثـر مـن ً 50
واحـدة فـي مجـال الكيميـاء (نُشـر هـذا المقـال فـي الطبعـة
الدوليـة من دورية  ،Natureالذي أُرسـل للطباعة قبل إالعالن
عـن فـوز فرانسـيس آرنولـد بجائزة نوبل فـي مجـال الفيزياء).
ويقـع هـذا الخلـل فـي التـوازن بيـن الجنسـين محـل
موجـه نحـو لجـان جوائـز
انتقـادات متزايـدة ،الكثيـر منهـا َّ
نوبـل ،المسـؤولة عـن منـح التكريـم .ومـن خلال مراجعـة
تاريـخ جوائـز نوبـل ،نلحـظ أن النسـاء فـزن بــ %3فقـط من
الجوائـز الممنوحـة في مجـال العلوم (انظـر" :عدم التكافؤ
في نوبل") ،وذهبت أ
الغلبية الكاسـحة من الجوائز إلى علماء
فـي الـدول الغربيـة .ويذكر البعـض أن الجوائز – ببسـاطة -
تميـل إلـى تمييز أعمـال تنتمي إلى حقبـة كان تمثيل الباحثين
مـن النسـاء وغيـر الغربيين فيها في مجـال العلوم أقل حتى
لكن الدراسـات تبين  -علـى نحو متكرر
ممـا هـو عليه اليومّ ،
 أن أوجـه التحيـز المنهجـي ال تـزال موجـودة فـي مجـاالتالعلـوم ،وقـد ظهـرت بجلاء وتيرة التقـدم البطيئـة بصورة
أي من النسـاء للعام
خاصـة فـي عـام  ،2017عندما لم تَفُز ّ
الثانـي علـى التوالي.
المين العام أ
ويقول جوران هانسـون  -أ
للكاديمية الملكية
السـويدية للعلوم  -إنه حتى الوقت الراهن ،يُالحظ أن ً
قليل
جدا من النسـاء قد يتم ترشيحهن.
ًّ
أ
المرشـحين
ولول مـرة ،سـوف تدعـو اللجـان  -بوضـوح ِّ -
وأيضـا التنـوع فـي
إلـى أخـذ التنـوع الجنسـي والجغرافـيً ،
الموضوعـات ،بعيـن االعتبـار فـي الترشـيحات لجوائـز عـام
 .2019ولسـوف يكـون هـذا الطلـب ُم َت َضم ًنـا فـي خطابـات
مقررا إرسـالها شـهر أكتوبـر الماضي آلالف
الدعوة ،التي كان ً
العلمـاء المطلـوب منهـم تسـمية المرشـحين لـكل جائـزة.
ويقـول" :نحـن فـي حاجـة إلـى أن يـرى المجتمـع العلمـي
| 24

ديسمبر

| 2018

الطبعة العربية

العا ِلمـات النسـاء ،وأن يرشـح مـن قمـن بإسـهامات بـارزة".
ويقـول كـورت رايـس ،رئيس جامعـة أوسـلو ميتروبوليتان،
ورئيـس اللجنـة النرويجيـة المعنيـة بالتنـوع والتـوازن بيـن
أ
حدث
الجنسـين في البحث العلمي" :يمكن لصغر َدفعة أن تُ ِ
فارقًا ،ولذا ..فإني أشـيد بهم لذلـك" .ويجري إعداد إجراءات
واقتراحـات أخـرى لتحسـين التـوازن بيـن الجنسـين ،بمـا فـي

ذلـك إدخال تغييـرات على لجان الترشـيح ،وقواعد الترشـيح.
ويذكـر هانسـون أن إجـراءات التنـوع ال تتعلـق بتحسـين
إالحصـاءات ،ولكنهـا تتعلـق بمسـاعدة أفضـل العلمـاء على
الفـوز ،مـن خلال ضمـان عـدم إغفـال النسـاء البـارزات.
ويضيـف" :نحـن نتقـدم ببـطء علـى نحـو ال يمكـن إنـكاره،
لكننـا نعـي حقيقـة الوضـع ،ونعمـل علـى إصالحـه"■ .

ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ ﻧﻮﺑﻞ

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟـ 604ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ  19ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻧﺴﺎء

رﺟﺎل

اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟﻄﺐ

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

30–1901

60–1931

90–1961

2018–1991
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

كيلومترا منذ أن هبطت على سطح المريخ في
 أكثر من 19ً
عام  .2012ويتوقع المهندسون العاملون على تطوير مركبة
عام  2020أن تتمكن من التنقل بصورة أسرع من المركبة
حسن
«كيريوسيتي» ،ويرجع ذلك جز ًّئيا إلى تكنولوجيا جديدة تُ ِّ
المالحة من تلقاء نفسها.
الجوالة على ِ
من قدرة أالمركبة ّ
السئلة الكبرى المطروحة هو :ما عدد عينات الصخور
أحد
التي سوف تجمعها المركبة ،ومن أين سوف تجمعها؟ إن مركبة
عام  2020مجهزة بـ 42أنبوبًا لجمع العينات ،يتم تخصيص
خمسة منها كأنابيب احتياطية .وهذا يعني أن  37أنبوبا سوف ت أ
مل
ُ
ً
بصخور من الفضاء الخارجي هي أ
الكثر قيمة حتى وقتنا هذا.
وقد قال ِكن فارلي ،عا ِلم المشروع بمختبر الدفع
"عاجل ،أم ً
ً
آجل ،سيتعين
النفاث ،متحدثًا أثناء االجتماع:
على شخص ما اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت تلك العينات
تستحق أن يتم استجالبها ،أم ال .ال أريد أن أفشل لمجرد
أننا لم نكن طموحين بما فيه الكفاية".
وأثناء ورشة العمل ،طرح علماء المشروع احتماالت لما
يمل تلك أ
يمكن أن أ
النابيب الـ .37تضمنت تلك االحتماالت
كتل من رواسب بحيرة موقع «يزيرو» ،وشذرات من الكتل
الصخرية الهائلة الموجودة عند حافة الفوهة هناك ،وعينات
من الصخور القديمة الموجودة في موقع «ميدواي» .وتتوافر
الجوالة  -التي تعمل بالطاقة النووية  -عدة
أمام المركبة ّ
بالتجول عبر حقول الكثبان
لها
تسمح
سوف
محتملة،
مسارات َ
ّ
كيلومترا بين موقعي «يزيرو»،
28
بطول
تمتد
الرملية ،التي
ً
و«ميدواي» .وتقول كيتي ستاك مورجان  -التي تعمل كنائب
عا ِلم مشروع لدى مختبر الدفع النفاث  -إن َقطْع المركبة لتلك
قدر بـ 401يوم مريخي.
المسافة قد يستغرق ما يُ َّ
الجوالة
المركبة
ستخزن
أين
المعلوم
وال يزال من غير
ّ
عيناتها الثمينة ،وقد أبلغ فارلي الحاضرين في االجتماع أن
ِّ
أحد االحتماالت هو أن تجمع المركبة مجموعتين متشابهتين
من العينات من موقع «يزيرو» ،وأن تودع مجموعة منهما
هناك ،وتحمل أ
الخرى معها إلى موقع «ميدواي» .من شأن
ً
قائما أن يتم إرجاع العينات إلى موقع
ذلك أن يترك
احتمال ً
خطب ما في طريقها إلى
المركبة
أصاب
ما
إذا
«يزيرو»،
ٌ
موقع «ميدواي» .ويؤيد باحثون آخرون التخطيط للرحلة
من «ميدواي» إلى «يزيرو»؛ لجلب الصخور القديمة ً
أول.
ولم تقرر وكالة ناسا بعد ما إذا كانت سوف تستجلب العينات
إلى أ
الرض ،وكيفية ذلك ،على الرغم من أن الوكالة لديها خطط
مبدئية إلطالق بعثة في أواخر عشرينيات هذا القرن .صرح
زيربوكين في االجتماع ً
قائل" :في الواقع ،نحن جا ُّدون فيما
يتعلق باستجالب تلك العينات إلى أ
الرض .وهذا هو السبب
وراء وجودنا هنا"■ .

علم الكواكب

علماء دراسة كوكب المريخ
يستعجلون إطالق "مهمة كبرى"
الجوالة القادمة التابعة لوكالة ناسا الصخور من موقعين.
الخبراء يريدون أن تجمع المركبة ّ
ألكسندرا فيتز

SOURCE: NASA/JPL

َخلُص العلماء في يوم  18أكتوبر الماضي إلى أنه يتعين على
الجوالة القادمة لكوكب المريخ ،التابعة لوكالة ناسا -
المركبة
وهي المركبة ّ أ
الولى التي من المقرر لها جمع عينات صخور ،يتم
جلبها إلى أ
الرض  -أن تضع أهدافًا طموحة ،وأن تقوم بزيارة
أ
أ
أكبر عدد ممكن من الماكن على الكوكب الحمر.
قد تتضمن أماكن توقُّف المركبة عد ًدا من المواقع ،التي
موقعا
تشمل فوهة «يزيرو»  Jezeroالتي كانت ذات يوم
ً
لدلتاوات أ
النهار ،وإحدى البحيرات ،ومنطقة شمال شرق
بعضا من أقدم الصخور على
«سيرتيس»  Syrtisالتي تحوي ً
المريخ ،وموقع «ميدواي»  ،Midwayوهو خيار وسط يقع
بين الموقعين السابقين (انظر" :مسار الرحلة") .اقترح علماء
المشروع زيارة كل من موقع «يزيرو»؛ من أجل رواسب أ
النهار
ٍ
والبحيرة التي قد تكون محتفظة بعالمات عن حياة سابقة،
وموقع «ميدواي»؛ من أجل الصخور القديمة .يبعد الموقعان
كيلومترا ،وبالتالي ستكون زيارة
عن بعضهما البعض حوالي 28
ً
صعبا ،لكنه قابل للتحقيق.
كال الموقعين هدفًا ً
تقول بيثاني إيلمان ،العالمة المتخصصة في علم الكواكب
بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا" :المجتمع العلمي
يفضل إجراء مهمة كبرى؛ فإذا كنا سنقوم باستجالب العينات،
ّ
فيجب أن يتضمن ذلك مخزونًا من العينات يكفي لسنوات قادمة".
احتلت منطقة «كولومبيا هيلز»  - Columbia Hillsالتي قامت
الجوالة «اسبيريت»  ،Spiritالتابعة لوكالة
باستكشافها المركبة ّ
ناسا بين عامي  ،2004و - 2011مرتبة أدنى بكثير في نتيجة
استطالع العلماء ،بالرغم من احتوائها على رواسب سيليكا شبيهة
جولومبك ،وهو
بتلك التي تشكِّلها الينابيع الساخنة .يقول ماثيو
ِ
عا ِلم متخصص في دراسة كوكب المريخ بمختبر الدفع النفاث
( )JPLالتابع لوكالة ناسا في باسادينا" :الجميع كانوا يعتقدون
بشكل ما أنه علينا أن نذهب إلى مكان جديد".
ٍ
في نهاية المطاف ،سيبقى القرار المتعلق بالمكان الذي سيتم
اجعا إلى توماس زيربوكين ،المدير
إرسال مركبة عام  2020إليه ر ً
العلمي بوكالة ناسا ،الذي سيحدد االختيار في أ
الشهر القادمة.
تقول ميناكشي وادوا ،وهي عالمة متخصصة في علم الكواكب
أي عينة
بجامعة والية أريزونا في تمبي" :سأكون متحمسة بشأن ّ
يتم استجالبها ،ولكننا نملك رفاهية االختيار ما بين مواقع جيدة".
الجوالة المقرر إطالقها في يوليو  ،2020بتكلفة
والمركبة
قدرها  2.4مليار ّ دوالر أمريكي ،سوف تكون أ
الولى من نوعها
التي تُط ِْلقها أي دولة لجمع صخور من المريخ ،ومن ثم
االحتفاظ بها لحين إطالق بعثة مستقبلية تعود بهذه الصخور
إلى أ
الرض .ويجب أن تكون الجيولوجيا الخاصة بموقع
الهبوط مثيرة لالهتمام بما فيه الكفاية ،وأن تكون إمكانيات
االكتشافات العلمية هناك كبيرة بما يكفي ،لجعل هذه المهمة
جديرة باالستثمار فيها.
لم تضع وكالة ناسا بعد خططًا بشأن الكيفية التي سوف
يتم بها استجالب الصخور التي ستجمعها مركبة عام ،2020
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إال أن الوكالة عقدت اجتما ًعا في جلينديل بكاليفورنيا ،ضم
خبراء في دراسة كوكب المريخ ،في الفترة من  16إلى 18
مرشحة أل ْن يتم
أكتوبر؛ لمناقشة مزايا ِآخر أربعة مواقع َّ
اختيار موقع الهبوط من بينها.
وفي التصويت الذي شارك فيه  169عا ِل ًما خالل ورشة
العمل ،احتل موقع «يزيرو» ،وموقع شمال شرق «سيرتيس»،
وموقع «ميدواي» مرتبات متقاربة بشكل ملحوظ .كان الباحثون
قد صنفوا المواقع وفق عدة معايير ،مثل قدرة العينات التي
يتم جمعها من كل موقع على تقديم إجابات عن أ
السئلة
العلمية الجوهرية بشأن كوكب المريخ.
وكانت فكرة زيارة موقع «يزيرو» ،ثم موقع «ميدواي»
– أو العكس – قد ظهرت في عام  ،2017بينما كان علماء
المهمة يتناقشون فيما بينهم بشأن كيفية تحقيق االستفادة
الجوالة .يقول جون مسترد ،العا ِلم
القصوى من رحلة المركبة ّ
المتخصص في علم الكواكب بجامعة براون في بروفيدينس
بوالية رود آيالند" :إنها فكرة طموحة للغاية" .تشبه صخور
موقع «ميدواي» القديمة الصخور الموجودة في موقع شمال
شرق «سيرتيس» ،وتلك الموجودة بالقرب من منظومة أ
النهار
والبحيرة في موقع «يزيرو».
وإرسال مركبة إلى موقعي «يزيرو» ،و«ميدواي» سوف يعني
المجازفة باحتمالية أال تستمر في العمل حتى تصل إلى كال
الموقعين .تبلغ مدة المهمة الرئيسة للمركبة  1.25سنة مريخية
كيلومترا
( 2.35سنة أرضية) ،ومن المتوقع أن تقطع حوالي 15
ً
بالتجول في معظم
خالل هذه الفترة .وسوف يسمح لها ذلك
ُّ
أنحاء موقع «يزيرو» ،لو بدأت رحلتها من هناك؛ بل وقد تصل
عسيرا
إلى حافة الفوهة ،ولكنها قد تعبر في هذه الحالة ً
مسارا ً
ً
وصول إلى موقع «ميدواي».
عبر الكثبان،
الجوالة «كيوريوسيتي»  - Curiosityوهي
المركبة
قطع ْت
َ
ّ
تابعة لوكالة ناسا ،وأكثرها قوة حتى آ
الن
أكبر مركبة من نوعها
ﻓﻮﻫﺔ »ﻳﺰﻳﺮو«

»ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ«
»ﻣﻴﺪواي«

ﺷﻤﺎل ﺷﺮق »ﺳﻴﺮﺗﻴﺲ«

»ﻓﺎﻳﻜﻨﺞ «2
»ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر«
»إﻧﺴﺎﻳﺖ«

»ﻓﺎﻳﻜﻨﺞ «1

»أوﺑﻮرﺗﻴﻮﻧﻴﺘﻲ«

»اﺳﺒﻴﺮﻳﺖ« »ﻛﻴﻮرﻳﻮﺳﻴﺘﻲ«

ﻣﺴﺎر اﻟﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺠﻮاﻟﺔ
ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻓﻲ أن ﺗﺮﺳﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺮﻛﺒﺘﻬﺎ
ّ

اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻷﺣﻤﺮ ،ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺼﺨﻮر؛ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرض .وﺗﺪرس
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺪرَ ﺟﺔ
ﱢ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻵن ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ
َ
ﻫﻨﺎُ ،ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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في شتاء عام  ،1994كان شاب في أوائل العشرينات من عمره،
يُدعى تيمً ،
نزيل بأحد مستشفيات الطب النفسي في لندن .وعلى
الرغم من سلوكه الذي يتسم بالسعادة والحيوية ،كان يعاني
اضطرابًا ثنائي القطب ،ولم يكن قد مضى وقت طويل على
محاولته االنتحار .خالل إقامة تيم بالمستشفى ،توطدت عالقته
بطالب جامعي زائر من الواليات المتحدة ،يدرس علم النفس،
يُدعى مات .وسرعان ما جمع بين الشابين شغفهما المشترك
لموسيقى «الهيب هوب» .وقُبيل مغادرة تيم المستشفى ،فاجأ
صديقه مات بصورة ،كان قد رسمها له .كان لذلك الموقف أثر
ولكن بعد عودته بتلك الصورة إلى الواليات
بالغ في نفس ماتْ ،
المتحدة ،علم أن تيم أنهى حياته بالقفز من فوق أحد الجسور.
حاليا سيكولوجية إيذاء النفس بجامعة
يدرس ماثيو نوك ًّ
هارفارد في كامبريدج بوالية ماساتشوستس .وبالرغم من
انقضاء أكثر من عقدين من الزمن على الوقت الذي قضاه
كتذكرة دائمة
مع تيم ،ال تزال الصورة معلّقة في مكتبهِ ،
بالحاجة إلى ابتكار وسيلة للتنبؤ بالوقت الذي يُ َّرجح فيه أن
قدم أحدهم على قتل نفسه .ثمة الكثير من عوامل الخطر
يُ ِ
الفراط في تناول
المعروفة التي تؤدي إلى االنتحار ،منها إ
لكن
ذكراْ ،
المشروبات الكحولية ،واالكتئاب ،وكون الشخص ً
ال يوجد من بين تلك العوامل ما يمكن اعتباره إشارات أو دالئل
تشي أ
بالفكار أو النوايا االنتحارية الوشيكة .ويعتقد نوك أنه
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سعادة
مختلطة
بالحزن
يعكف الباحثون على ابتكار أساور
للمعصم ،وهواتف نقالة؛ للتنبؤ
بالحالة المزاجية ،بل وحتى للتحذير
من خطر االنتحار ،لكن القلق يساورهم
تتبع
بشأن احتمال أن تؤدي تقنية ُّ
المشاعر إلى حدوث مشكالت.
مات كابالن

يقترب من إيجاد حل لتلك المعضلة.
منذ يناير  ،2016ظل نوك يستخدم أساور للمعصم ،وأحد
تطبيقات الهاتف؛ لدراسة سلوك المرضى ذوي الميول االنتحارية،
الذين انضموا إلى الدراسة ،في مستشفى ماساتشوستس العام
في بوسطن .كما يجري هذا العام تجربة مماثلة في مستشفى
للطفال .يقول نوك إنه حتى آ
الفرنسيسكان أ
الن ،رغم أن النتائج
نشر بعد ،تبدو هذه التقنية قادرة على
التي توصل إليها لم تُ َ
التنبؤ بأحداث يوم واحد مسبقًا ،وبدقة معقولة ،عندما يُ ِبلغ
المشاركون عن تفكيرهم في قتل أنفسهم.
ّإن التجربة التي يجريها نوك تُ َعد من بين الجهود الرامية إلى
االستفادة من علم التنبؤ بالحالة المزاجية ،آ
ال ِخذ في االزدهار،
وتعتمد فكرته على أنه من خالل التسجيل المستمر للبيانات
الواردة من أجهزة االستشعار التي يمكن أ
للشخاص ارتداؤها،
ومن الهواتف النقالة ،لن يصبح تتبع عالمات المرض العقلي
وربما التعرف عليه لدى شخص ما ممك ًنا فحسب ،بل سيمكن
أيضا التنبؤ بالتوقيت الذي توشك عنده سعادته على التراجع.
ً
يتعاون نوك مع روزاليند بيكارد ،وهي مهندسة كهربائية ،وعالمة
كمبيوتر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج .تقود
تتبع مئات من الطالب الجامعيين في جامعات نيو
بيكارد فريقًا َّ
إنجالند باستخدام الهواتف وأساور المعصم .وتشير الباحثة
إلى تمكُّ نها من التنبؤ بنوبات الحزن التي أصابت هؤالء الطالب
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار
ILLUSTRATION BY LEANDRO CASTELAO

قبل حدوث تلك أ
العراض بيوم كامل.
تتبع الضعف
أثارت التلميحات التي تُفيد بأنه قد يمكن ُّ
اهتماما تجاريًّا قويًّا .وترصد شركة
الوجداني وشيك الحدوث
ً
«مايندسترونج هيلث»  - Mindstrong Healthالتي تقع في
بالو ألتو بوالية كاليفورنيا ،والتي جمعت  29مليون دوالر
في صورة رأسمال استثماري  -الكيفية التي يستخدم بها
أ
الشخاص هواتفهم النقالة ،عندما ينقرون عليها بأصابعهم،
أو يكتبون من خاللها ،أو يتصفحون المواد والمواقع ،بهدف
تتبع التغيرات التي تطرأ على الوظائف العصبية إالدراكية.
ُّ
يقول بول داجوم ،وهو طبيب ،وعا ِلم كمبيوتر ،ومؤسس
الشركة ،إن البيانات الناتجة عن التفاعالت التي تجري بين
الشخص وشاشة هاتفه يمكن أن تحدد نوبات االكتئاب
وشيكة الحدوث ،على الرغم من أن هذا العمل البحثي لم
حاليا كذلك على دراسة
يُنشر بعد .وتعكف شركات أخرى ًّ
استخدام عملية «التنميط الرقمي الظاهري» هذه؛ للتعرف
على أعراض المرض العقلي .ومن بين تلك الشركات:
«فيريلي»  ،Verilyالمتخصصة في علوم الحياة ،تملكها
شركة «ألفابت» ،الشركة أ
الم لـ«جوجل».
ِ
في هذه المرحلة ،لم يتضح بعد مدى موثوقية تقنية
التنبؤ بالحالة المزاجية .فلم يُنشر سوى القليل من النتائج.
وتقول الفرق البحثية التي أصدرت نتائج إنها لم تبلغ سوى
معدل متوسط – وليس فائقًا  -من الدقة فيما يتعلق بالتنبؤ
بالحاالت المزاجية ،لكن بيكارد واثقة من أن الفكرة سوف
عانيت من االكتئاب في وقت
تصمد .تقول بيكارد" :لقد
ُ
مبكر من حياتي المهنية ،وال أريد أن أعود إلى تلك الحالة
مرة أخرى" .وتردف قائلة" :إنني على يقين من أنه من خالل
رصد سلوكياتي باستخدام هاتفي ،يمكنني أن أقلل من
احتمال عودتي إلى ذلك الوضع الرهيب".
لكن الباحثين ،ومنهم بيكارد ،تنتابهم الهواجس بشأن
ّ
المثالب المحتملة البتكاراتهم .ف ُهم يخشون أن يكون العلماء
أ
والطباء إالكلينيكيون لم يعطوا أمر كيفية توعية المستخدمين
بأن ثمة انتكاسة شعورية وشيكة الحدوث ،حقه في التفكير.
ّ
أيضا حول ما إذا كانت تلك التحذيرات قد تسبب
ثمة تساؤالت ً
ستخدم
أضرار ،أم ال .ويتساءل البعض عن احتمال أن تَ ِ
المؤسسات أو شركات التأمين هذه التقنية؛ بهدف تتبع
مشكالت الصحة النفسية والعقلية التي قد تصيب موظفيها
يقض مضجعي
أو عمالئها في المستقبل .يقول داجوم" :ما ّ
هو إمكانية إساءة استخدام هذه التقنية".
التنبؤ باالكتئاب

دخلت بيكارد مجال بحوث التنبؤ بالحالة المزاجية بطريق
غير مباشر .فق َْبل عقد من الزمنَّ ،بينت أنه كان من الممكن
شخصا
استخدام أساور المعصم؛ لرصد النوبات التي تصيب ً
ما ،أحيانًا قبل حدوث التشنجات التي تهز الجسم بدقائق،
تتبع التوصيل الكهربائي على الجلد .وفي عام
عن طريق ُّ
 ،2013شاركت بيكارد في تأسيس شركة «إمباتيكا» ،Empatica
الواقعة في كامبريدج ،ألجهزة االستشعار ،بما في ذلك ساعة
ذكية حظيت بموافقة إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية لرصد
عالمات حدوث النوبات ،وإصدار تنبيهات لمقدمي الرعاية.
أثناء عمل بيكارد مع طالبة الدكتوراة لديها في ذلك الوقت،
حاليا بجامعة رايس في هيوستن بوالية
أكين سانو ،التي تعمل ًّ
تكساس ،رأت الباحثة إمكانية البتكار تطبيقات أوسع نطاقًا.
افترضت بيكارد وسانو أنه قد يمكن الجمع بين البيانات الواردة
من أجهزة االستشعار التي يرتديها أ
الشخاص على معاصمهم،
وتلك التي يكون مصدرها الهواتف النقالة؛ وذلك لرصد حاالت
إالجهاد ،والنوم ،والنشاط ،والتفاعالت االجتماعية؛ بهدف
التنبؤ بالصحة النفسية ،والذهنية ،والسالمة بوجه عام.
تعاونت سانو وبيكارد مع فريق في كلية الطب بجامعة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تتبع طالب الجامعات بصفة
هارفارد؛ لتصميم دراسة تتولى ُّ
يومية .أجرى الفريق منذ عام  2013دراسة على  300طالب،
يوما في المرة
طالبا في كل فصل دراسي ،لمدة ً 30
بواقع ً 50
الواحدة ،وذلك عن طريق إعطاء هؤالء الطالب أجهزة شبيهة
بالساعات؛ الرتدائها .تقيس تلك أ
الجهزة حركات الطالب،
وتدون كمية الضوء التي يتعرضون لها ،وتقيس درجة حرارة
ِّ
أجسامهم ،وتسجل التوصيل الكهربائي لجلودهم .ابتكرت
أيضا برامج يجري تثبيتها على هواتف المشاركين،
سانو وبيكارد ً
تسجل البيانات المتعلقة بمكالماتهم الهاتفية ،ورسائلهم
النصية ،وأماكن وجودهم ،ومعدل استخدامهم لشبكة
النترنت ،والفترة التي يقضونها في استخدام أجهزتهم
إ
كبيرا من
ا
جانب
ا
أيض
الفريق
ل
سج
وقد
االجتماعية.
وتفاعالتهم
ً
ّ
ً ً
نشاطهم المتعلق باستخدام البريد إاللكتروني .وقام الطالب
بتعبئة استبيانات مرتين يوميا ،تتناول أنشطتهم أ
الكاديمية،
ًّ
وغير المدرسية ،وتدريباتهم الرياضية .كما وصف الطالب

«يمكننا التنبؤ في
المستقبل بنوبات
االكتئاب قبل
حدوثها بمدة تصل
إلى أسبوع».
المشاركون مدى جودة نومهم ،وحاالتهم المزاجية والصحية،
ومستويات التوتر لديهم ،وتفاعالتهم االجتماعية ،وعدد
المشروبات التي تحتوي على الكافيين ،والمشروبات الكحولية
سجل الطالب نتائج
التي كانوا
يتناولونها .وإضافة إلى ذلكَّ ،
اختباراتهم ،أ
وملوا استبيانات مستفيضة في بداية ونهاية
يوما.
الدراسات البحثية ،التي استمرت الواحدة منها مدة ً 30
وبحلول عام  ،2017أعلن 2،1الفريق عن إعداد خوارزمية؛
بهدف استقاء المعلومات من تلك االستبيانات ،وتقييم أهمية
المئات من القياسات .يستطيع النظام أن يتنبأ بدقة بمشاعر
السعادة ،والسكينة ،والحالة الصحية للطالب قبل وقتها بيوم
واحد ،على حد قول فريق بيكارد .وفي هذه التجربة ،كان
يتعين رصد االفراد لمدة  7أيام؛ وذلك لبلوغ مستويات من
قدر بحوالي  .%80يشير تحليل بيكارد إلى عدم
دقة التنبؤ تُ َّ
قدرة أساور المعصم والهواتف النقالة على التنبؤ بالتغيرات
الطفيفة في الحالة المزاجيةّ .أما في حالة حدوث تغيرات
كبيرة في الحالة الشعورية للمرء ،فتصبح التنبؤات أكثر دقة
ومصداقية .بعض المؤشرات يمكن تفسيره بسهولةً ،
فمثل،
ولكن
قد توحي كثرة الحركة قبل النوم بحالة من االنفعالّ ،
دائما .على سبيل المثال ،ربما تسهم
التفاصيل ليست مفهومة ً
تخفيف مستويات التوتر ،وهو أ
المر
التفاعالت االجتماعية في
الذي يمكن أن ينعكس على التوصيل الكهربائي للجلد ،ولكن
واضحا ما إذا كان الوصول إلى مستويات الذروة من
ليس
ً
توصيل الجلد لمرات كثيرة في اليوم نفسه هو أمر جيد ،أم
سيئ ،ألن ذلك التوصيل يزداد عندما يكون الناس بصدد حل
مشكلة معينة ،وعندما يكونون تحت ضغط ،على حد سواء.
إن مجرد تفسير الحالة المزاجية لشخص ما باستخدام مثل
كبيرا ،على حد قول عا ِلم الكمبيوتر
هذه المؤشرات يُ َعد إنجا ًزا ً
لويس فيليب مورينسي ،الذي يعمل بجامعة كارنيجي ميلون
عتقد أن تكنولوجيا الذكاء
في بيتسبرج بوالية بنسلفانيا ،والذي يَ ِ
دورا في عمليات تقييم الصحة
االصطناعي يمكنها أن تلعب ً

العقلية ،لك ّنه يتوخى الحذر بشأن قدرة تلك التقنية على التنبؤ
غدا تكون
بالحالة المزاجية .ويقول" :بما أن حالتك المزاجية ً
مشابهة لحالتك المزاجية اليوم ،فإننا بحاجة إلى مزيد من
أً
غالبا ِ
البحاث؛ كي نتمكن من الفصل بوضوح بين هاتين الظاهرتين.
ومن المحتمل أن تقنيات التنبؤ الحالية تتنبأ في أ
الغلب بالشعور
الممتد من يوم إلى اليوم الذي يليه".
يوما ما ،وتقول:
تتحقق
تَ ِ
عتقد بيكارد أن التحسينات سوف أ ً
المر قابل للحدوث
"نحن في طليعة َمن يقولون إن هذا
ونقدم البيانات التي تدعم هذا الزعم .ولسوف تزداد
ٍّ
بحقِّ ،
المصداقية أكثر وأكثر مع التوصل إلى المزيد من البيانات".
فقد جعلت بيكارد الخوارزميات التي ابتكرتها مفتوحة المصدر،
للشخاص آ
بحيث يمكن أ
الخرين المتاح لهم الوصول إلى هذه
التقنية محاولة تكرار عملها.
يقول جوناثان جراتش ،وهو عا ِلم نفس بمعهد التقنيات
االبتكارية بجامعة جنوب كاليفورنيا في باليا فيستا" :بيكارد في
طريقها للتوصل إلى شيء ماِ ،وس ِجلّها الحافل بالشفافية
فيما يتعلق بخوارزمياتها ،ونماذجها ،ومجموعات البيانات
الخاصة بها ،يجعلني أكثر ثقة في إمكانية حدوث ذلك.
ّإن الناس ال يسمحون بسهولة لغيرهم أن يعيدوا تكرار
أعمالهم البحثية ،عندما ال يكونون متأكدين من النتائج
التي توصلوا إليها".
انبثقت التجربة التي يجريها نوك حول أ
الفكار
تعاو ٍن بحثي بينه وبين بيكارد .راقب نوك
االنتحارية عن ُ
الن  192شخصا ،مستخدما  -في أ
حتى آ
الساس  -أساور
أ ِ ً
ً
المعصم ،وكذلك بسؤال الشخاص عن مشاعرهم ،عبر
تطبيق على الهاتف ،أو عن طريق مقابلة شخصية .وحتى
آ
أعد نوك أجهزة ال تتعامل مع بيانات فرد بعينه،
النَّ ،
وإنما تتعامل مع بيانات مجموعة بأكملها من المشاركين،
توصل إلى بضعة دالئل قابلة للقياس ،يمكنها
ويقول إنه قد ّ
التنبؤ بأفكار انتحارية الحقة ،وذلك بمستوى دقة يصل إلى
 .%75ويرى أن من بين أهم تلك العوامل :كثرة الحركة في
المساء ،وهو أ
المر الذي ربما يدل على التململ أو االهتياج
في الليل ،ويصحبه ارتفاع مفاجئ في التوصيل الكهربائي
لكن نوك رفض إعطاء
للجلد ،وارتفاع معدل ضربات القلبّ ،
مزيد من التفاصيل ،ألن ورقته البحثية ال تزال قيد المراجعة
في إحدى الدوريات العلمية.
االنتقال إلى السوق

إن الشركات التجارية أقل رغبةً واستعدادا من أ
الكاديميين
ً
ّ
لكن في مارس الماضي،
لمناقشة النتائج التي توصلوا إليهاْ ،
أفادت شركة «مايندسترونج»  -التي لم يمض على بدء
شهرا  -بأنها اكتشفت مؤشرات حيوية
نشاطها سوى 16
رقمية ،عبارة عن أنماط ً تخص السحب أ
بالصابع والنقر على
ّ َّ ْ
المحرزة في اختبارات أ
الداء
شاشات الهواتف3 ،ترتبط بالدرجات ُ َ
أتمت خمس تجارب
العصبي النفسي  .تقول الشركة إنها ّ
إكلينيكية ،لم يُكشف عن نتائجها بعد ،كما أعلنت في فبراير
الماضي عن دخولها في شراكة مع شركة «تاكيدا» Takeda
أ
للدوية ،الواقعة في طوكيو؛ من أجل استكشاف مؤشرات
حيوية رقمية لبعض الحاالت المرضية ،مثل :الفصام،
المقاوم للعالج .و«مايندسترونج» لها منافسون ،إذ
واالكتئاب
ِ
تقول شركة «فيريلي» إن مشروعات التنميط الرقمي الظاهري
خاصتها تشمل مشرو ًعا يهدف إلى رصد اضطراب ما بعد
الصدمة ،باستخدام الهواتف الذكية ،وساعات اليد.
تقول «مايندسترونج» إنها في الطريق إلى تخطي مرحلة قياس
وظائف الدماغ بالهواتف الذكية ،والدخول إلى مرحلة جديدة،
هي التنبؤ بتلك الوظائف .يوضح داجوم ً
قائل" :عندما نتمكن
من فهم مسار العديد من المؤشرات الحيوية على مدار ستة
أو سبعة أيام ،يمكننا التنبؤ في المستقبل بنوبات االكتئاب قبل
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حدوثها بمدة تصل إلى أسبوع" ،لكنه امتنع عن ذكر المؤشرات
نظرا إلى أنها كانت بصدد تقديم
التي تستخدمها شركته ًّ
حالياً ،
المعتمد
التطبيق
خطة
تتلخص
العلمية.
أبحاثها إلى الدوريات
ِ
على الهاتف الذي تستخدمه «مايندسترونج» (إذ ال تستخدم
الشركة أساور المعصم) في إدخال قياسات التفاعل مع شاشة
اللمس في نظام رقمي لرعاية الصحة العقلية .والشركة
مستمرة في عرض النتائج على والية كاليفورنيا ،التي ترى
ما يكفي من إالمكانات إالكلينيكية التي جعلتها تمنح
الشركة مبلغ  10ماليين دوالر أمريكي على مدار  3سنوات
صندوق لالبتكار في مجال الصحة العقلية،
من أموال
ٍ
تديره الوالية ،وتبلغ ميزانيته  60مليون دوالر أمريكي.
ويتساءل الطبيب النفسي توم إنسل ،الذي شارك في
تأسيس «مايندسترونج» ،وكان في السابق قد دشن وحدة
عاما قضاها
الصحة العقلية في شركة أ «فيريلي» بعد ً 13
المريكي للصحة العقليةً ،
قائل:
ئيسا للمعهد الوطني
ر ً
حاليا فائدة
نجمعها
التي
البيانات
هذه
لكل
ستكون
"هل
آ ً
إكلينيكية في نهاية المطاف؟ ال ندري حتى الن".
تُ َشكِّك بيكارد في النهج الذي يتبعه إنسل في «مايندسترونج»،
حيث تقول" :أعتقد أنه أنشأ شركة ،استنا ًدا إلى فكرة لم يَ ُثبت
نجاحهاً ،
فضل عن أفكار أخرى" .وليس لدى بيكارد أو نوك حتى
آ
أي خطط تجارية بشأن تقنيتهما الخاصة بالتنبؤ بالحالة
الن ّ
(لكن إضافةً إلى شركة «إمباتيكا» ،شاركت بيكارد في
المزاجيةْ .
تأسيس شركة «أفكتيفا»  ،Affectivaالواقعة في بوسطن ،وتبيع
تقنية لتحليل تعبيرات الوجه والصوت).
يرى إنسل ّأن ثمة حاجة إلى اختبار هذه التقنية على أرض
الواقع ،إذ يقول" :نحن ال نتعلم الركض قبل السير ،ووالية
كاليفورنيا تدفع لنا ً
أموال ،لكي نتعلم كيفية السير" .ويشير إلى
موضحا" :هذه مشكلة صعبة،
له،
منافسة
عتبر بيكارد
ً
أنه ال يَ ِ
أعتقد أن أ
يستطع أحد حلها حتى آ
المر سيتطلب منا
ن.
ال
لم
ِ
الس ُبل؛ إلثبات القيمة إالكلينيكية لهذه
من
الكثير
سلوك
ا
جميع
ً
التقنية ،وأعلنها صراحة ُأنني أود أن تكون هناك على أ
القل
تدرس
 10فرق أخرى بالكفاءة نفسها لمختبر روزاليند بيكاردِ ،
جميعها مسألة التنميط الرقمي الظاهري".
تغيير السلوك

وإن كان
إن بيكارد على يقين من أن التنبؤ بالحالة المزاجية ْ -
مستخدم يوافق على ذلك -
تدريبا فرديًّا من جانب
ِ
يتطلب ً
سوف يصبح ف ًّنا متق ًنا ،لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح
نفسه ،على حد قوله ،هو :هل سيمكن استخدامه للمساعدة
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في تغيير حالة مزاجية سيئة يُتنبأ بها؟
حاليا مع عا ِلم النفس إيفان كاليمان ،من
يتعاون نوك ًّ
أيضا ،في مهمة بحثية تتمحور حول تشجيع
جامعة هارفارد ً
 150مريضا على إعادة تقييم أ
المور التي ينظرون إليها نظرة
ً
فعل تلك
ت
المعرفي.
التأطير
إعادة
تدريبات
باستخدام
سلبية
ُ
َّ

«عملية التنبؤ بالحالة
المزاجية يمكن أن
يكون لها تأثير في
مشاعر الناس».
التدريبات على هواتف المرضى عندما ترصد أجهزة المراقبة
الم َّثبتة على معاصمهم إشارات تُنبئ بأفكار انتحارية وشيكة.
ُ
وبخالف ذلك ،فإن نوك ال يعلم ما يجب فعله بالبيانات ،إذ
يتساءل ً
معرض بشدة
قائل" :إذا أفادت تنبؤاتنا بأن ً
شخصا ما َّ
لخطر أ
حتما سيقتل
إنه
نفسه
هو
يقول
أو
االنتحارية،
فكار
ال
ً
نفسه ،فماذا نفعل؟ هل نرسل إليه عربة إسعاف؟ أم نتصل
البعاد أ
بطبيبه؟ أم ال نفعل شيئا؟ إن أ
الخالقية لهذه المسألة
ً ّ
بالغة الصعوبة" .ويشير نوك إلى أنه يعلم أن أولئك الذين
يشاركون في تجربته يرغبون في تلك التقنية ،حيث يقول:
"يتحدث المرضى طيلة الوقت عن مدى النفع الذي سيعود
نظاما للتنبيه ،أو التوجيه".
عليهم ،إذا هم وجدوا ً
عتقد مورينسي أن الوقت لم يحن بعد ،كي يصبح
يَ ِ
بمقدور أجهزة الكمبيوتر تقديم المشورة بمفردها بشأن
الصحة العقلية .وتتضمن أبحاث مورينسي تعليم أجهزة
الكمبيوتر كيفية دراسة تعبيرات ولغة الوجه؛ حتى يتسنى لها
التوصل إلى ما يجول بذهن شخص ما .ويتعاون مورينسي
حاليا مع أ
الطباء النفسيين؛ إلدخال هذه التقنية في أقسام
ًّ
الصحة العقلية بالمستشفيات .والهدف من ذلك هو تمكين
الشخاص أثناء تفاعلهم مع أ
الجهزة من دراسة أ
تلك أ
الطباء؛
لمعرفة ما إذا كانت االضطرابات النفسية موجودة ،أم ال.
وال يزال أ
الطباء هم َمن يقومون بالتشخيصّ ،أما تحليل
أ
ً
مستقل ،يمكن للطباء مقارنته
تقييما
الكمبيوتر ،فيقدم
ً
بتقييمهم الخاص .يقول مورينسي" :ثمة مخاطر جسيمة

مــات كابالن صحفي ،وكاتــب علمي يقيم ف ي�
ه�تفوردشــاير بالمملكة المتحدة.
ي
1. Taylor, S. et al. IEEE Trans. Affect. Comput. https://
doi.org/10.1109/TAFFC.2017.2784832 (2017).
2. Sano, A. et al. in 2015 IEEE 12th Int. Conf. Wearable
and Implantable Body Sensor Networks. https://doi.
org/10.1109/BSN.2015.7299420 (2015).
3. Dagum, P. Digit. Med. 1, 10 (2018).
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روزاليند بيكارد ترتدي ساعة يد ترصد التوصيل الكهربائي للجلد

يمكن أن تترتب على إسناد مهمة تقديم استشارات خاصة
بالصحة العقلية إلى أجهزة الكمبيوتر .إننا نحتاج إلى مزيد من
البحاث؛ لفهم أ
أ
الثر طويل المدى لهذه التقنية".
وهناك مشكلة أخرى كذلك ،حسب قول بيكارد ،تتمثل
الجراءات الرامية إلى تحسين الحالة المزاجية
في أن إ
تختلف باختالف أ
الشخاص .ففي إحدى تجاربها ،وجدت
بيكارد أن مجموعة واحدة من الطالب الذين كانوا يحادثون
أصدقاءهم قبل الخلود إلى النوم كانوا يتمتعون بحالة
مزاجية أفضل في اليوم التالي ،في حين تعرضت مجموعة
أخرى لتأثير معاكس.
ساور باربرا فريدريكسون ،وهي عالمة نفس بجامعة نورث
يُ ِ
كاروالينا في تشابل هيل ،القلق من أن يكون للتنبؤ بالحالة المزاجية
اهتماما
تأثير على مشاعر الناس ،وتقول" :يبدو أن الناس سيولون
ً
كبيرا  -على أ
الرجح – إلى التنبؤات السلبية بالحالة المزاجية.
ً
سببا في إطالق حالة
وبالنسبة إلى البعض ،يمكن أن يكون هذا ً
مدمرا بحق".
من االنهيار السلبي العاطفي ،الذي قد يكون أ ً
المراض العقلية،
أما جاستن بيكر ،وهو باحث متخصص في
علميا لمعهد ماكلين للتكنولوجيا في مجال الطب
مديرا ًّ
ويعمل ً
النفسي ،الذي يقع في بلمونت بوالية ماساتشوستس ،فيقول:
"أعتقد أنه سيصعب علينا تحديد نوعية النصيحة التي يحتاج
ِ
إليها كل شخص ،بالقدر نفسه من صعوبة تحديد الكيفية التي
قدم بها تلك النصيحة إلى ذلك الشخص بطريقة ال تُقابَل
تُ َّ
بالتجاهل ،أو تزيد أ
المور سو ًءا".
لدى بيكارد رؤى عظيمة بشأن التنبؤ الرقمي بالحالة
المزاجية .فهي تعتقد أن تلك التقنية يمكن أن
تحسن صحة عموم الناس ،ويمكن أن تفيد الشركات
ِّ
والمؤسسات على وجه الخصوص .وتتساءل قائلة" :لماذا
ال تزال شركات رائعة كثيرة من تلك النوعية التي تمنح
موظفيها كل أنواع االمتيازات المتاحة تفقد العديد من
الموظفين الذين يسقطون فريسة لالكتئاب؟ هل يمكننا
واقعا؟" ،مع
اكتشاف التحول الوشيك ،قبل أن يصير ً
أيضا ِمن إساءة استخدام تلك
ّأن بيكارد لديها مخاوف ً
التقنية ،وترى أنه ربما تكون هناك ضرورة لوضع لوائح
تنظيمية جديدة؛ لمنع الشركات ،على سبيل المثال،
من توجيه إعالناتها إلى أ
الشخاص الذين يمكن التنبؤ
بحاالتهم المزاجية الجيدة أو السيئة الوشيكة ،أو الحيلولة
دون قيام شركات التأمين بتحديد أ
السعار ،استنا ًدا إلى
العالمات والمؤشرات الخاصة بالصحة العقلية لعمالئها.
يقول إنسل" :إن بعض الجهات السيئة التي تسيء استخدام
هذه التقنية يمكن أن يفسد الفوائد المنتظَرة للمرضى الذين
يعانون من مشكالت عقلية خطيرة" .تعمل شركة «مايندسترونج»
في الوقت الحالي  -على حد قوله  -مع مجموعة متخصصة في
أ
الخالقيات الحيوية بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا ،وتخطط
عما قريب.
لنشر ورقة بحثية بشأن تلك المسائل ّ
وترى بيكارد أن الجهود البحثية جديرة باالهتمام .وحسب
غالبا ما يكون نو ًعا من الموت
قولهاّ ،
فإن "االكتئاب إالكلينيكي ً
العاطفي البطيء ،والمؤلم .وإذا تمك ّنا من المساعدة في
التعرف على الكثير من أ
الشياء الصغيرة التي تُثقل كاهلنا
بمرور الوقت ،وتدفع بنا إلى حالة من الحزن الدائم؛ فيمكننا
كبيرا بحق"■ .
ٍ
حينئذ أن نصنع فارقًا ً

التنبؤات الصحية المبنية على التكوين الجينومي
البشري تحقق قفزة هائلة ،بيد أن «درجات المخاطر
متعددة الجينات» ال تزال محط جدل كبير.
ماثيو وارين
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قوة
األغلبية

يبحث سيكار كاثيريسان كم هائل من البقع الموجودة على الجينوم البشري ،يصل عددها إلى 6.6
مليون بقعة ،لحساب مدى احتمال إصابة أحد أ
الشخاص بمرض الشريان التاجي .وجد كاثيريسان
أن توليفات معينة من االختالفات في الحروف المفردة للحمض النووي بين شخص وآخر  -في
تلك المواقع المختارة  -يمكن أن تساعد على التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بأحد أ
السباب
الرئيسة للوفاة على مستوى العالم ،أم ال .وال يعلم أحد بالضبط ماهية العمل الذي تقوم به
غالبية الحروف تلك ( ،Aو ،Cو ،Tو .)Gغير أن كاثيريسان يرى أنه" :يمكنك تصنيف أ
الشخاص
وفق مسارات واضحة للإصابة بالنوبات القلبية ،وذلك بنا ًء على شيء يظل ثاب ًتا منذ الوالدة".
وكاثيريسان  -وهو عا ِلم متخصص في علم الوراثة بمستشفى ماساتشوستس العام في
بوسطن – ليس وحده المشغول بحصر أعداد كبيرة للغاية من المتغايرات .وتُ َعد درجات المخاطر
متعددة الجينات التي وضعها جز ًءا من نهج متطور في عملية البحث عن العوامل الوراثية التي
تسهم في أ
المراض الشائعة .وعلى مدار العقدين الماضيين ،كافح الباحثون لتفسير إمكانية توريث
الحاالت المرضية ،بما في ذلك أمراض القلب ،والسكري ،والفصام .وتجمع درجات المخاطر
متعددة الجينات إالسهامات الصغيرة ،بل ومتناهية الصغر أحيانًا ،لعشرات إلى ماليين البقع
على الجينوم ،لتقدم بعض أقوى أساليب التشخيص الجيني المتوفرة إلى آ
الن.
ِّ
وقد انطلق هذا النهج بفضل عدد من الدراسات الجماعية التي تتمتع بموارد كافية ،وكذلك
مستودعات البيانات الكبيرة ،مثل البنك الحيوي البريطاني (( ،)UK Biobankانظر العدد 562
من دورية  ،)Natureالذي يجمع كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بالصحة  -إلى جانب
الالف من أ
بيانات الحمض النووي  -من مئات آ
الشخاص .وقد تمكنت دراسات نُشرت خالل
تقريبا من دراسة أكثر من مليون مشارك ،عن طريق دمج المعلومات الواردة
العام الماضي
المر الذي من شأنه زيادة قدرة العلماء على رصد آ
من تلك المصادرً ،وهو أ
الثار الطفيفة.
يقول المؤيدون إن درجات المخاطر متعددة الجينات يمكن أن تكون الخطوة الكبيرة القادمة
في الطب الجينومي ،لكن هذا النهج أثار ً
جدل بالغً ا .إذ يطرح بعض البحوث مآزق أخالقية
بالداء أ
متعلقة بكيفية استخدام ْتلك الدرجات في التنبؤ أ
الكاديمي ،على سبيل المثال .ويشعر
أيضا بالقلق إزاء الكيفية التي سيفسر بها الناس المعلومات المعقدة ،والمبهمة أحيانًا،
النقاد ً
ونظرا إلى أن البنوك الحيوية الرئيسة تفتقر إلى التنوع العرقي
ات.
ر
االختبا
عنها
تتمخض
التي
ً
والجغرافي ،فإن الحصيلة الراهنة من أدوات الفحص الجيني ربما تستطيع التنبؤ بحاالت
المم َّثلة في قواعد البيانات فقط.
المجموعات السكانية ُ
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اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺘﺎﺟﻲ )(%

كان ً %7
مثل مصابين بمرض الشريان التاجي ،مقارنة
ومن جانبه ،يقول مارك مكارثي ،وهو عا ِلم وراثة
بنسبة  %2.7من المجموعة المتبقية .وأجرى الفريق
بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة" :يحرص
أدوات اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻴﻨﺎت
معظم أ
تحليالت مماثلة ألربعة اضطرابات أخرى ،من بينها
الشخاص على خوض نقاش محترم حول هذا
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻴﻨﺎت ﻟﻤﺮض اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺘﺎﺟﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ً
مرض االلتهاب المعوي ،وسرطان الثدي ،مع القيام
الموضوع ،لكونه يثير جميع أنواع القضايا اللوجستية،
) (CADﻟﺪى  290أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وﺟﺪوا أن ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر
واالجتماعية ،و أ
اﻟﻤﺮض ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
كل مرة بتحديد مجموعة ،كانت درجات أفرادها في
الخالقية" .ورغم ذلك ،فإن درجات
12
مجموعة النسب المئوية القصوى ،وكانوا بوجه خاص
حاليا نحو
المخاطر متعددة الجينات تسابق الخطى ًّ
أكثر عرضة للخطر.
العيادات ،ويتم عرضها بالفعل على المستهلكين من
10
قبل شركة أمريكية واحدة على أ
وقد أثنى على البحث بعض الباحثين ،كونه إثباتًا
القل.
ِ
لحقيقة أن درجات المخاطر متعددة الجينات يمكن
أما بيتر فيشر ،عا ِلم الوراثة بجامعة كوينزالند
8
مبدئيا استخدامها في العيادات .وتضاهي قدرة تلك
في أستراليا ،الذي راد المناهج التي يستند إليها هذا
ًّ
6
عال
بشكل
المعرضة
الفئات
تحديد
على
الدرجات
االتجاه ،فيشعر بتفاؤل كبير حيال ذلك النهج ،لكنه
ٍ
للخطر  -حسبما يقول كاثيريسان  -التدابير الراهنة
"إنني
مندهشا من سرعة تقدمه .ويقول:
ال يزال
ً
4
المستخدمة لقياس الخطر في مجال الطب.
نتصور".
مما
أقرب
وقت
في
سيتحقق
أنه
ا
تمام
َ
مقتنع ً
ويضيف" :ما لديك في أ
2
الساس هو عامل خطورة
جديد لمرض الشريان التاجي".
حساب المخاطر
0
عندما أكمل الباحثون المسودات أ
تَ َص َّدر عمل كاثيريسان العناوين الرئيسة
للجينوم
ولى
ال
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
البشري في أوائل العقد أ
نظرا إلى العدد
الول من القرن الحالي ،توقع
للصحف ،كما أثار بعض الجدلً ،
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻴﻨﺎت
المدرجة في درجة المخاطر.
الهائل من المتغايرات
الكثيرون أن يكون ذلك إيذانًا ببدء ثورة في الطب.
َ
اﺧﺘﺒﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺒﺆ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻴﻨﺎت ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ
تعدد أشكال
من
فحسب
صغير
جزء
يسهم
ا،
وفعلي
ومن ثم ،شرع علماء الوراثة في البحث عن االختالفات
ُّ
ًّ
ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ
النيوكليوتيدات المفردة تلك  -البالغة  6.6مليون -
بمرض
التي ربما تفسر السبب وراء إصابة شخص ما
ﻋﺎﻣﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮة اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮازﻧﺔ
50
ﻋﻠﻰ
أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﺗﺰﻳﺪ
ﺷﺨﺺ،
آﻻف
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ.
ً
في عملية التنبؤ ،كما يقول المتخصص في إالحصاء
بأي من
السكري ،أو أمراض القلب ،بينما ال يصاب آخر ٍّ
الحيوي ،نيالنجان شاتيرجي ،من كلية جونز هوبكنز
من
مجموعة
ذلك .وكانت الفكرة ببساطة هي مقارنة
60
أ
بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور بوالية ميريالند،
تعاني
ال
أخرى
الشخاص المصابين بالمرض بمجموعة
اﻟﻤﺮاﻫﻘﻮن،
واﻟﺮاﺷﺪون
50
الذي لم يشارك في الدراسة .ويرجع ذلك إلى الطريقة
منه ،والبحث عن االختالفات في الحمض النووي لكلتا
التي يتم بها حساب تلك أ
ﻋﺎﻣﺎ
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻮق ً 50
النواع من الدرجات ،حيث
عموما في شكل
المجموعتين .ظهرت االختالفات ً
40
يتم إدخال البيانات الخاصة بجميع المتغايرات في
مبادالت بين أحرف الحمض النووي ،وهو ما يعرف
خوارزمية ،ما يمنح ً
30
ترجيحيا لكل متغاير ،وفقًا
عامل
تعددات أشكال النيوكليوتيدات المفردة ،أو
باسم ُّ
ًّ
اختصارا  .SNPsفإذا كان أ
لمدى قوة صلته بالمرض .وفي الواقع ،لن يشكل
بحالة
المصابون
شخاص
ال
ٍ
ً
20
معظمها سوى خطر ضئيل ،أو ربما ال يكاد يُذكر.
مرضية ما لديهم الحرف  Tفي مكان معين ،في حين
كان لدى آ
يقول العديد من الباحثين  -بمن فيهم شاتيرجي
الخرين الحرف  Cفي المكان نفسه ،فسيشير
10
 إنه إذا تم إدراج كثير من المتغايرات ذات التأثيرتعدد أشكال النيوكليوتيدات المفردة كان
ذلك إلى أن ُّ
الضئيل ،فإن ذلك ليس أ
0
لكن هناك
المهم،
مر
بال
بآخر.
أو
بشكل
المرض
مرتبطًا بذلك
5
4
3
2
1
ْ
اﻷﻋﻠﻰ
اﻷدﻧﻰ
اﻟﺨ ْﻤﺴﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ُ
باحثون آخرون يساورهم القلق من إمكانية أن يقوض
الجينوم،
نطاق
على
تباط
ر
اال
اسات
ر
د
أصبحت
وقد
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻴﻨﺎت
تضمين ماليين المتغايرات التي ال تفعل أي شيء ثقة
لكن
للغاية،
شائعة
،GWASs
باسم
ا
اختصار
عرف
ما تُ
ْ
ً
الجمهور في الدرجات .وتقول سيسيل جانسنز ،وهي
بعد سنوات من البحث ،ال يزال كل ما بإمكان العلماء أن
عالمة أوبئة بجامعة إيموري في أتالنتا بوالية جورجيا،
يفسروه هو جزء صغير فقط من خطر التعرض الوراثي
للمراض الشائعة .وقد اتضح أن معظم تلك الحاالت المرضية كانت مرتبطة بأعداد من تعدد أشكال إنها ليست منبهرة بالدراسة .ومن أ
أ
المستخدمة
ات
ر
المتغاي
ماليين
أن
قلقها
تثير
التي
مور
ال
َ
ُّ
أ
بدرجة تم الحصول عليها من
النيوكليوتيدات المفردة تفوق بكثير ما كان يتوقعه العلماء في البداية ،حسب ما يقول علي تركماني ،لحساب النتيجة النهائية لم تحسن الداء بدرجة كبيرة ،مقارنة
ٍ
بالمرض .فإذا كانت تلك أ
 74فقط من تعدد أشكال النيوكليوتيدات المفردة أ
عالم الوراثة بمعهد سكريبس أ
النواع
القوى صلة
للبحاث في الهويا بوالية كاليفورنيا.
ُّ
ِ أ
أيضا".
جدا ،ال يمكن اكتشافه من الدرجات سوف تستخدم
خطرا
والسوأ من ذلك ،أن أغلبية المتغايرات قد أضفت
إكلينيكيا ،حسبما تقول" ،فإن مصداقية الدرجة تكون مهمة ً
صغيرا ًّ
ًّ
ً
ً
إال عند مسح مجموعات هائلة من البشر .يقول إيوان بيرني ،مدير المعهد أ
الوروبي ل ُنظُم
المعلومات الحيوية في هينكستون بالمملكة المتحدة" :لم يكن لدينا حجم العينة المطلوب مسار العمل
حقًّا للتوصل إلى تنبؤ بالجودة التي كان يعتقدها – بسذاجة  -بعض الناس" .وقبل عام  ،2007في حين ركّزت دراسة كاثيريسان – في أ
الساس  -على المخاطر الوراثية ،تبحث دراسات أخرى
َ ِ
المستخدمة
حاليا في كيفية أن تكون درجات المخاطر متعددة الجينات مكملة للتدابير الراهنة
واضحا أن
كان القلق يساور علماء الوراثة بشأن ما أطلقوا عليه اسم «التوريث المفقود» .كان
َ
ً
ًّ
جليا أن دراسات االرتباط لقياس الخطر .في عام  ،2013وجد سامولي ريباتي ،وهو عالم وراثة إحصائية في جامعة
العديد من تلك الحاالت المرضية يحتوي على جانب وراثي ،لكن يبدو ًّ
هلسنكي ،أن الجمع بين إحدى درجات المخاطر متعددة الجينات وعوامل الخطر التقليدية
على نطاق الجينوم لم تكن قادرة على فهم الكثير منه.
أما اليوم ،أ
فالمور تتغير .فمع القدرة على الوصول إلى مجموعات ضخمة من البيانات ،لمرض الشريان التاجي ،مثل مؤشر كتلة الجسم العالي ،وضغط الدم المرتفع ،قد أسهم
3
ً
أيضا من تحديد
حرز في كيفية تحليل البيانات ،يتحسن أداء العلماء في قياس تلك المخاطر في تحسين التنبؤات الخاصة َبمن سوف يصاب بالمرض  .كما تمكَّن ريباتي ً
فضل عن التقدم ُ
الم َ
مجموعة من أ
الشخاص ذوي درجات مخاطر وراثية عالية ،لوالها لكانوا قد اعتبروا فقط من
جدا ،كما يقول كاثيريسان.
الصغيرة
ًّ
أ
تعدد أشكال المعرضين لدرجة خطورة متوسطة .ويقول ريباتي إن هذه القدرة على التعرف على أفراد
ولعل خير مثال على ذلك ،السلوب الذي استخدمه كاثيريسان للوصول إلى درجة ُّ
النيوكليوتيدات المفردة ،البالغة  6.6مليون ،التي نشرها في شهر أغسطس الماضي .1وقد استمد بعيدين عن أ
النظار هي أكبر فائدة يمكن الحصول عليها من درجات المخاطر متعددة الجينات.
أيضا تحسين نظم فحص أمراض مثل سرطان الثدي.
هو وفريقه البيانات من تحليل إحصائي شمولي أُجري في عام  ،2015جمع  48من دراسات
كما يمكن لدرجات المخاطر الوراثية ً
حاليا بالبدء في إجراء تصوير الثدي الشعاعي من سن
النساء
نصح
ت
المتحدة،
الواليات
ففي
االرتباط على نطاق الجينومَ ،ض َّمت  61ألف شخص من المصابين بمرض الشريان التاجي ،إلى
ُ
 120ألف شخص .ثم ،اختبر الباحثون أداة التنبؤ متعددة الجينات  50عاما ،لكن إذا أمكن التعرف على النساء ًّ أ
المعرضات للخطر ،فإنهن قد تستفدن
ا
ن
س
صغر
ال
جانب مجموعة ضابطةَ 2ض َّمت
ًّ
ً
َّ
أ
نموذجا لسرطان الثدي ،يجمع بين كل من
طور شاتيرجي
ً
الخاصة بهم على  290ألف شخص في البنك الحيوي البريطاني؛ ووجدوا أن الشخاص الذين من الفحص المبكر .وفي عام َّ ،2016
كانت درجاتهم في مجموعة النسب المئوية القصوى كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعدة عوامل الخطر التقليدية ،ودرجة المخاطر متعددة الجينات ،التي تم حسابها من خالل حوالي
تعدد أشكال النيوكليوتيدات المفردة .4وعلى أساس تلك الدرجات ،تنبأ شاتيرجي بأن %16
مرات  -في المتوسط  -من باقي أفراد المجموعة السكانية (انظر« :أدوات التنبؤ متعددة الجينات») 90 .من ُّ
ومن بين أ
عاما تتعرضن لخطر يعادل ما تتعرض له المرأة العادية
40
العمر
من
تبلغن
الالتي
الشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات ،والذين بلغ عددهم  23ألف شخص ،من النساء
ً
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ )(%
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

عاما ،ما يشير إلى أنه من الممكن لهؤالء النساء أن تستفدن من عمليات الفحص،
ذات الـً 50
سن أ
حاليا نموذجه على مجموعات بيانات أخرى ،ولعدد
الفريق
ويختبر
ربعين.
ال
ابتدا ًء من
ًّ
تعدد أشكال النيوكليوتيدات المفردة؛ لمعرفة ما إذا كانت التنبؤات في محلها ،أم ال.
أكبر من ُّ
في الوقت ذاته ،بدأت شركة «ميرياد جينيتكس»  Myriad Geneticsللطب الشخصي
في سولت ليك سيتي بوالية يوتا بالفعل في إدراج درجة المخاطر متعددة الجينات لسرطان
الثدي في النتائج التي تقدمها إلى بعض النساء .فقد اتضح أن حوالي  %10فقط من النساء
الالتي لديهن تاريخ عائلي من إالصابة بسرطان الثدي تمتلكن واحدة من طفرات الجين المفرد
حاليا بصدد إعادة الدرجات إلى نسبة الـ%90
الضارة المرتبطة بالمرض .وعليه ،فإن الشركة ًّ
المتبقية من النساء ،حيث تفيد هذه الدرجات باحتمال إصابتهن بسرطان الثدي ،وفقًا لمزيج
من المخاطر متعددة الجينات ،وعوامل أخرى ،مثل التاريخ
المرضي ،ونمط الحياة .يقول جيري النشبري ،كبير الموظفين
العلميين بشركة «ميرياد» ،إن واحدة من مزايا الدرجات تتمثل
حاليا
في أنها تقدم نتيجة للجميع .ورغم أن التركيز ينصب ًّ
عال ،فهو يرى أنه في
على تحديد النساء المعرضات لخطر ٍ
المستقبل سوف تُستخدم تلك الدرجات لتحديد النساء
المعرضات لخطر أقل من المتوسط ،والالتي قد تستفدن من
تقليص معدل إجراء تصوير الثدي الشعاعي .يقول النشبري:
"إننا على أعتاب الدخول إلى عالَم يمكنك فيه توفير نتيجة
طبية شخصية دقيقة للجميع".

السكانية قيد الدراسة ينتمون إلى أنظمة خاصة للرعاية الصحية ،وال يتحتم بالضرورة أن تنطبق
تجاربهم على البلدان أ
الخرى؛ فقد يختلف احتمال إالصابة بأزمة قلبية بين المملكة المتحدة
تماما كما يمكن أن تتباين معايير الرعاية الصحية .ولذا،
والواليات المتحدة ،على سبيل المثالً ،
فإن درجات المخاطر قد ال تكون قابلة للتطبيق من مكان إلى آخر.
المور المقلقة .أ
وحتى مجرد إخطار الناس بتلك الدرجات يستحضر معه عددا من أ
فالطباء
ً
مدربين على العمل بعلم الوراثة ،كما يقول مكارثي ،كما أنه "ليس هناك عدد
ليسوا بالضرورة َّ
كاف من المستشارين في مجال علم الوراثة على ظهر هذا الكوكب" إلجراء المناقشات الدقيقة
ٍ
شائعا ،مفاده
التي سوف تنطوي عليها درجات المخاطر الوراثية .كما أن هناك اعتقا ًدا خاط ًئا ً
نظرا إلى أن جيناتنا ال تتغير" ،فإنها تُ َعد ق ََد َرنا الذي ال مفر من ْأن يتحقق" ،كما يقول
أنه ً
وتعبر جانسنز عن قلقها من أنه إذا اعتقد الناس أن
ني.
ر
بي
ِّ
احتمال إالصابة بمرض معين أمر متجذر في الحمض النووي
الخاص بهم ،فإنه لن يتوفر لديهم الدافع للقيام بأي شيء
حيال أ
المر.
بل وفي الواقع ،تزداد حدة القلق فيما يخص السمات
غير المرتبطة أ
بالمراض ،التي يمكن التنبؤ بها عن طريق
تلك الدرجات .حددت دراسة أُجريت على أكثر من مليون
شخص ،ونُشرت في وقت سابق من هذا العام ،درجة مخاطر
الساس بمدى بقاء أ
متعددة الجينات ،ترتبط في أ
الشخاص
في التعليم .5وقد بذل مؤلفو الدراسة قصارى جهدهم؛ من
أجل توضيح أنهم ال يقترحون أي نوع من التدخل بخصوص
أ
"أي استجابة
الشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة للغاية .فوفقًا لما كتبه المؤلفون ّ
أ
عملية  -سوا ًء على المستوى الفردي ،أم على مستوى السياسات  -لهذا البحث ،أو ل ّي بحوث
جدا ألوانه".
مشابهة سوف تكون
أمرا سابقًا ًّ
وتقول ميشيل مايرً ،عالمة أ
الخالقيات الحيوية بنظام جايسينجر الصحي ومن بين المؤلفين
المشاركين في الدراسة ،إن النتيجة ببساطة ليست قابلة للتنفيذ .فبدون ف ْهم االختالفات
حتما ستتفاعل مع
تعبر عنها الدرجات ،أو العوامل البيئية واالجتماعية ،التي ً
البيولوجية التي ِّ
تلك االختالفات ،سوف يكون من المستحيل معرفة كيفية التدخل المناسب.

«إنه يثير كل أنواع
القضايا اللوجستية،
واالجتماعية،
واألخالقية».

اإلحصاءات تقول كل شيء

واحدة من أوجه قصور درجات المخاطر متعددة الجينات هي أنها تتجاهل علم أ
الحياء لصالح
ِ
ِعلم إالحصاء .وجدير بالذكر أن درجات المخاطر متعددة الجينات وحدها لن توفر الكثير من
أ
لكن يمكن للدراسات أن توفر نقطة انطالق للغوص في المتغايرات
الفهم لتطوير الدويةْ ،
آ
أي من الجينات تؤثر عليها ،والليات التي قد تؤدي إلى إالصابة بالمرض.
الفردية ،ومعرفة ٍّ
ينتج
ات
ر
المتغاي
من
أي
مسألة
عن
الغموض
الة
ز
إ
خالل
من
الفهم
هذا
من
وسوف يأتي جزء
ِ
تعدد أشكال
يكون
أن
بالضرورة
وليس
دور.
له
ليس
منها
وأي
معينين،
ا
مرض
في الواقع سمة أو
ً
ُّ
المراض هو سبب الصابة بهذا المرض ،بل إن أ
النيوكليوتيدات المفردة المرتبط بأحد أ
المر يمكن
إ
جنبا إلى جنب مع جزء آخر من الجينوم،
أن يتمثل ببساطة في أن أالمتغاير يتم توريثه عادة ً
قدر كاثيريسان أن حوالي  6آالف فقط من
يشارك بشكل مباشر في المر .وعلى سبيل المثال ،يُ ِّ
سببيا بمرض الشريان التاجي .وكلما
ًا
ط
تبا
تعدد أشكال النيوكليوتيدات المفردة خاصته ،ترتبط ار
ُّ
ًّ
زادت أحجام العينات ،يصبح فصل تلك المتغايرات عن بعضها أسهل ،حسبما يقول مكارثي.
أيضا جزء كبير من المخاطر الوراثية ،ال يتسنى للدراسات الحالية تفسيره.
وال يزال هناك ً
وحسب تقدير ريباتي ،تعود نسبة تتراوح بين  ،30و %50من خطر الصابة بالعديد من أ
المراض
إ
الشائعة إلى عوامل وراثية ،أما الجزء أ
الكبر من النسبة المتبقية ،فيتحدد بالعوامل البيئية،
لكن مشكلة التوريث المفقود تظل قائمة ،فبحكم التجربة ،يمكن لدراسات االرتباط على نطاق
ّ
الجينوم في الوقت الحالي أن تفسر نسبة تقريبية تتراوح بين الثلث والثلثين من المخاطر
الوراثية للإصابة أ
بالمراض ،حسب قول فيشر .ومع ازدياد أحجام العينات ،سيجد الباحثون
 في الغالب – المزيد من المتغايرات التي تسهم في وجود الخطر ،كما يقول تركماني ،رغمأيضا" :عند لحظة معينة ،ستتوقف الجدوى التي تعود عليك من
انخفاض المردود .ويضيف ً
أيضا اكتشاف المزيد من المخاطر الوراثية من
تحديد عوامل الخطر الوراثية إالضافية" .ويمكن ً
خالل وضع تسلسل الجينوم الكامل ،حسبما يقول فيشر .وفي الوقت الراهن ،تُجرى بحوث
دراسات االرتباط على نطاق الجينوم في أ
الساس باستخدام مصفوفات تضع تسلسل جزء من
انتشارا،
لكن بينما تصبح عملية وضع تسلسل الجينوم الكامل أقل تكلفة وأكثر
الجينوم فقطْ ،
ً
المتغايرات أ
القل شيو ًعا ،التي تسهم في حدوث إالصابة بالمرض أكثر سهولة.
قد يصبح إيجاد
من المختبر إلى العيادة

يقول كاثيريسان إنه يأمل في أن تصبح هناك درجة مخاطر لمرض الشريان التاجي مطروحة
أ
لكن معظم الباحثين يقرون بأن هناك عقبات يجب التغلب
في السواق بحلول العام القادمّ ،
عليها ،قبل أن يصبح من الممكن استخدام تلك الدرجات على نطاق واسع .وتتمثل العقبة
الرئيسة  -كما يقول مكارثي  -في تطبيق تلك الدرجات على مختلف المجموعات السكانية .إذ
تولد درجات المخاطر ويتم التحقق من صحتها في مجموعات بيانات تتكون في أ
الساس من
يحد من مدى إمكانية
أشخاص ينتمون إلى أصول أوروبية ،مثل البنك الحيوي البريطاني ،ما ّ
تطبيق تلك الدرجات على أشخاص ينتمون إلى أعراق أخرى .وعلى سبيل المثال ،تتاح درجة
للفراد ذوي الخلفية أ
المخاطر الخاصة بشركة «ميرياد» حاليا فقط أ
الوروبية ،رغم أن النشبري
ًّ
أ
أ
أ
يقول إن الشركة بصدد تطوير درجة مماثلة للنساء المريكيات ذوات الصول الفريقية .ويقول
تحديدا بالخلفية العرقية.
مكارثي إن الهدف النهائي يتلخص في توليد درجات مخاطر تختص
ً
قائل إن العرق ليس عامل التعقيد الوحيد .أ
ومن جانبه ،يضيف بيرني ً
فالفراد في المجموعات
ِ ْ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

لنتحدث بلغة علم الوراثة

ّإن ف ْهم الكيفية التي ستكون عليها ردود أفعال الناس تجاه درجات المخاطر متعددة الجينات
قدم ريباتي وزمالؤه إلى أكثر من سبعة آالف شخص
يشكل أولوية قصوى للباحثين .إذ قد َّ
في فنلندا معلومات بشأن احتمال إصابتهم بأمراض القلب ،بنا ًء على ٍّكل من درجات المخاطر
متعددة الجينات ،وعوامل الخطر التقليدية ،مثل ارتفاع ضغط الدم .ويقول معظم المشاركين
إن الحصول على تلك المعلومات يشجعهم على إجراء تغييرات إيجابية ،حسب قول ريباتي.
الشخاص ذوي المخاطر الوراثية العالية هم أ
الولية إلى أن أ
وتشير النتائج أ
ً
احتمال التخاذ
الكثر
إجراءات معينة ،مثل خسارة الوزن ،أو إالقالع عن التدخين.
حاليا على إجراء تنميط جيني لعدد 100
وفي جمهورية إستونيا المجاورة ،يعكف الباحثون ًّ
ألف شخص ،إضافة إلى الخمسين ألفًا الذين سبق للدولة ْأخذ عينات منهم .وعلى عكس
كثير من البنوك الحيوية أ
الخرى ،يمكن للمشاركين في مشروع جمهورية إستونيا التسجيل؛
للحصول على ردود أفعال .ومن بين النتائج التي تتم إفادتهم بها :درجات مخاطر متعددة
الجينات لمرض السكري من النوع الثاني ،وأمراض القلب أ
والوعية الدموية ،حسبما تقول ليلي
ميالني ،وهي عالمة وراثة في مركز الجينوم إالستوني بجامعة تارتو في إستونيا .وعلى غرار
الدراسة الفنلندية ،تُعرض على المشاركين رسوم بيانية توضح كيف أن تغيير نمط الحياة يمكنه
أن يقلل  -أو يزيد  -من الخطر الذي يتعرضون له .وحسبما تقول ميالني ،تشير المؤشرات
أ
الولية إلى أن الناس سعداء بتلك النصائح.
أ
وفي الوقت الراهن ،يتلقى الشخاص نتائجهم من مستشارين متخصصين في علم الوراثة.
حاليا مع الحكومة إالستونية على التوصل إلى طريقة لدمج البيانات الجينومية
وتعمل ميالني
في نظام الرعاية ًّالصحية ،بحيث يمكن أ
للطباء استخدامها بصفة يومية .وتهدف البالد  -في
نهاية المطاف  -إلى إجراء تنميط جيني ألي شخص مهتم أ
ً
وصول إلى جميع سكان
بالمر،
ّ
البالد ،البالغ عددهم  1.3مليون شخص ،حسبما تقول ميالني .وتضيف" :الهدف هو بناء
شيء عظيم بدرجة تجعل جميع أ
الطباء ينصحون به ،ويدفع جميع المواطنين إلى َ
طلَبه"■.
ٍ
ماثيــو وارين يكتــب لصالح دورية  Natureمن لندن.
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العلوم في
األراضي
الفلسطينية
تتحدى كل
الصعوبات
أليسون أبوت

الباحثون الذين يحاولون بناء قاعدة علمية ُت َع ْر ِقلهم القيود
المفروضة على السفر ،وكذلك التمويل الهزيل.
جـدا لغايتها من الحياة :ما تريده هـو أن تحصل على وظيفة
لـدى دالل سـعيد تصـور واضح ً
كباحثـة أكاديميـة فـي ّمجال علـوم الكيميـاء أ
ولكن ال توجـد برامج لدراسـة الدكتوراة
رضية،
ال
ْ
في العلوم الطبيعية في أ
الراضي الفلسـطينية .لذلك ،تسـافر دالل كل يوم من أيام العمل
مـن قريتهـا الواقعـة فـي الضفـة الغربيـة عبـر الجـدار العازل بيـن وطنهـا وبين إسـرائيل إلى
الجامعـة العبريـة فـي القدس ،حيث بـدأت لتوها في بحـوث الدكتوراة.
لكن في المـرات القليلة
تبلـغ المسـافة التـي تقطعها دالل مـا يقرب من عشـرة
كيلومتراتْ ،
المنـي أ
الولـى التـي قطعـت فيها تلك المسـافة عبر الحاجز أ
أ
القرب لها والذي يشـهد اختناقًا
أ
مروريًّـا ،اسـتغرقت الرحلـة أكثـر من ثالث سـاعات .وسـرعان ما اكتشـفت أن الفضـل لها أن
تقود إلى مسـافة أبعد ،لتصل إلى حاجز أمني أكثر هدو ًءا ،لتقلص وقت الرحلة إلى النصف.
بعـد عقـود مـن الصراع ،يقاطـع كثير من الفلسـطينيين الغاضبيـن المقيمين فـي أ
الراضي
الشكال المختلفة من أ
الن أ
المحتلة آ
النشطة االقتصادية أو الثقافية مع إسرائيل ،بما في ذلك
البحـث العلمـي ،لكـن التعليـم العالي يمثل اسـتثنا ًء .تقـول دالل" :إنه قرار شـخصي ،:وهي
حتى آ
الن ترى أن طول مدة الرحلة هو التحدي الوحيد أمامها .سـاعدت المشـرفة إالسـرائيلية
أ
المعاونـة لـدالل  -وهـي عالمـة الكيميـاء الرضية إالسـرائيلية بـواز الزار  -فـي الترتيب لمنحها
ِ
تصريـح دخـول متعـدد ،لكـي تتمكـن مـن دخول إسـرائيل خلال النهـار ،إلى جانـب حصولها
علـى إذْن منحـة دراسـية من جامعة حيفا ،ومشـروع لقيـاس نظائر المعـادن الثقيلة في البحر
والراضـي المحيطـة به ،والذي يجاور حدود إسـرائيل ،والضفة الغربيـة ،أ
الميـت أ
والردن.
ِ
تشـعر دالل بانجـذاب قـوي تجـاه البحر الميت ،إذ ترعرعت بالقرب من شـواطئه ،ودرسـته
ضمن عملها على مشـروع درجة الماجسـتير ،وتقول إن حصولها على فرصة لدراسـة الدكتوراة
هـو "حلـم يتحقـق" .وهي ترغب فور حصولهـا على مؤهلها العلمي فـي أن تنتقل إلى العمل
مفتوحـا وترحـب بأي مـكان قـد تأخذها إليـه الحياة.
بجامعـة فلسـطينية ،بينمـا تتـرك البـاب
ً
وتتسـاءلَ ،مـن يـدري مـا قد يحدث في غضـون ثالث أو أربع سـنوات؟
أ
عتبرون الوضع
وهـذا سـؤال يفكـر فيه كثير من العلمـاء في الراضي الفلسـطينية .فهـم يَ ِ
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ولكن سواء انتهى االحتالل إالسرائيلي بإقامة
المتأزم الذي يعيشـونه غير عادل ،وغير مسـتقرْ ،
دولـة فلسـطينية مسـتقلة ،أَم باالسـتيالء علـى أراضيهـم داخـل دولة إسـرائيل ،يقـول هؤالء
العلمـاء إن مسـتقبلهم يعتمـد علـى وجود قاعدة فكريـة قوية ،وقدرة على إجـراء البحوث.
يتأجـج الغضـب في أ
الراضي الفلسـطينية بسـبب تأزم أحوال سـاكنيها ،وازديـاد ظروفهم
بؤسـا ،حيث يفرض الجيش إالسـرائيلي سـيطرته القوية على أمور السـفر ،والواردات.
الحياتية ً
ولذلـك ،يجـد الباحثـون أنـه مـن الصعـب  -بل ومـن المسـتحيل أحيانًـا  -حضـور المؤتمرات
الدوليـة ،أو الوصـول إلـى المختبـرات ،والحصـول على المـواد البحثية .وقـد تصاعدت حدة
التوتـرات السياسـية فـي العـام الجـاري ،وبخاصـة فـي شـهر يوليـو ،عندمـا أقـرت الحكومـة
السـرائيلية مشـروع قانـون الدولة القومية اليهوديـة ،الذي فرض وضع المواطَنـة أ
الدنى على
إ
تقريبا من عدد السكان.
%20
نسبتهم
تبلغ
الذين
العرب،
المواطنون
فيهم
بمن
اليهود،
غير
ً
أيضـا القيود المفروضـة على التحـركات .ولم
كمـا يبـدو أن الحكومـة إالسـرائيلية قـد شـددت ً
تخصص السلطات الفلسطينية سوى القليل من الدعم المالي لتطوير العلوم على أراضيها.
علـى الجانـب آ
الخـر مـن الجـدار الفاصل ،يعارض كثيـر من العلمـاء إالسـرائيليين  -وليس
أ
جميعهـم  -طريقـة التعامـل مـع النـاس في الراضـي الفلسـطينية .كما كانت هنـاك خالفات
حـادة فـي المجتمـع أ
الكاديمي ،وخاصة بشـأن الوضـع القانوني لجامعة قائمة في مسـتوطنة
يهوديـة على أ
الراضي الفلسـطينية.
ورغـم تلـك المشـكالت ،يبذل بعض الباحثيـن والمعلمين أقصى ما في وسـعهم؛ لتطوير
يعـدون مجموعـات بحثيـة للعلمـاء الشـباب،
مجتمـع علمـي فعـال فـي تلـك المناطـق ،إذ ّ
ويحاولـون اغتنـام الفـرص للتدريـب في الخـارج ،والحصول علـى منح بحثية مـن الحكومات
أ
الجنبيـة .يقـول عا ِلم الكيميـاء غير العضوية ،عبد اللطيف أبو حجلة ،رئيس جامعة بيرزيت،
التـي تقـع بالقـرب مـن رام هللا" :إننا نواجه الكثير مـن التحديات ..لكننا نعمل بجـد ،ونُ ْج ِري
تقدما".
أبحاثًا ،ونحـرز ً
ائيل على أ
الراضي الفلسـطينية  -وتشـمل منطقة القدس الشـرقية ،والضفة
اسـتولت إسـر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الغربيـة ،وغـزة  -بعـد حـرب أ
اليـام السـتة فـي عـام  1967بيـن إسـرائيل ،والـدول العربيـة
أ
المجـاورة( .تشـير أ
المـم المتحـدة وغالبيـة دول العالـم إلى هـذه المناطق باسـم «الراضي
أ
المحتلـة» ،بينمـا تدعوها إسـرائيل «الراضي المتنا َزع عليها» ).وخالل االنتفاضة الفلسـطينية
أ
كثيـرا مـا أَغلقـت قـوات الجيش
الولـى ،التـي وقعـت فـي الثمانينيـات مـن القـرن الماضـيً ،
إالسـرائيلي جامعات فلسـطينية ،بدعوى االشـتباه في أنها تدعم الهجمات على إالسـرائيليين.
وقـد أدى توقيـع اتفاقيـات أوسـلو فـي عـام  1993إلـى محادثـات سلام جادة؛ بهـدف إنهاء
زخما يتجه نحو
االحتالل .ومن ثم ،أُنشـئت السـلطة الفلسـطينية كإدارة حاكمة ،وبدا أن ثمة ً
إقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة ،إال أن المحادثات فشـلت ،وتجددت أعمـال العنف في عام
 2000بانـدالع االنتفاضـة الثانية.
أ
وش َّـيدت
منذ ذلك الحين ،امتدت المسـتوطنات إالسـرائيلية داخل الراضي الفلسـطينيةَ ،
إسـرائيل الجدار العازل ،الذي يلتف حول المسـتوطنات الجديدة؛ بغرض حمايتها .وارتفعت
حـدة التوتـرات فـي العـام الماضـي عندمـا ألقـى فلسـطينيون قنابـل حارقة ومتفجـرات عبر
السـياج الحدودي لقطاع غزة ،وأطلقوا قذائف هاون على أ
الراضي إالسـرائيلية .ور ّدت القوات
إالسـرائيلية باسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع ،والذخيـرة الحيـة ،وشـن غـارات جويـة ،فـي
تصعيـد غير مسـبوق لمسـتويات العنف منذ عـام .2014
نـادرا مـا َخصصـت
التـي
الفلسـطينية،
ولـم يم ِّثـل قطـاع العلـوم أولويـة كبيـرة للسـلطة
ً
ً
ولكن الخطة االسـتراتيجية التي وضعها وزيـر التعليم صبري صيدم
أمـوال للبحـث العلميْ ،
للفتـرة مـن  2017إلى  2022تسـعى جاهدة إلى تطوير القـدرات البحثية .في العام الماضي،
أعلنـت وزارتـه عـن صنـدوق بحثـي متواضع ،تبلـغ ميزانيته عشـرين مليون شـيكل (مـا يعادل
 5.5مليـون دوالر أمريكـي) ،وهـي أول ميزانيـة تخصـص للعلـوم منـذ  5سـنوات ،تتقاسـمها
الربـع عشـرة جامعـة القائمـة علـى أ
أ
الراضـي الفلسـطينية ،وكل العامليـن بهـا مـن أسـاتذة،
مؤشـرا" علـى
وأسـاتذة مشـاركين ،وأسـاتذة مسـاعدين ،البالـغ عددهـم " .2,200يُ َعـد ذلـك
ً
دعـم العلـوم ،حسـبما يقـول عصـام إسـحاق ،مسـاعد الرئيـس لشـؤون البحـث والتطويـر
والبـداع بجامعـة القـدس ،الكائنة في القدس الشـرقية ،وهي إحدى الجامعـات الرائدة على
إ
أ
ً
مسـتمرا؛ إليجـاد التمويل
نضال
تخوض
الجامعـات
إن
بقولـه
ويتابـع
الفلسـطينية.
اضـي
ر
ال
ّ
ًّ
أي معـدات كبيرة
اللازم لتغطيـة تكاليـف التشـغيل الخاصة بقطـاع العلوم ،والحفـاظ على ّ
في حالـة صالحة للتشـغيل.
(أما في قطاع غزة فوضع العلماء أسـوأ ،وغزة هي مسـاحة طولية من أ
الراضي السـاحلية،
َ ْ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تفصلها عن الضفة الغربية أر ٍاض إسـرائيلية .يقتصر
يستخلص الحمض النووي من عينة دم
تشـغيل التيـار الكهربائـي هنـاك على بضع سـاعات
أ
في جامعة القدس في الضفة الغربية،
سـتبعد إمكانية إجراء
فـي اليوم ،وهـو المر الذي يَ ِ
وإلى اليمين ،فلسطينيون يعبرون
معظم أنـواع البحوث التجريبية).
نقطة تفتيش قلندية العسكرية ،لدخول
الضفة
في
ْم
ل
للع
إن إهمال السلطة الفلسطينية ِ
القدس في الصباح الباكر.
الغربيـة والقـدس الشـرقية يمثـل "فجـوة كبيـرة"،
حسـبما يقـول سـاري نسـيبة ،أسـتاذ الفلسـفة بجامعـة القـدس ،وأحـد أ
الكاديمييـن البارزين
فـي المنطقـة .شـغل نسـيبة منصـب رئيـس جامعـة القدس فـي تسـعينيات القـرن الماضي،
وهـي فتـرة كانـت مفعمـة بالتفـاؤل ،حيث كان حينها يشـجع بقوة علـى تطويـر أ
البحاث ،إلى
جانب التعاون أ
الكاديمي مع إسـرائيل ،التي تُ َعد من القوى الكبرى في مجال البحوث عالمية
أ
المسـتوى .وكان يـرى حينهـا أنـه إذا حـدث وأصبحـت الراضـي الفلسـطينية دولـة مسـتقلة،
فسـوف تحتـاج إلـى قاعـدة قوية فـي مجال البحث العلمي ،وال سـيما بسـبب امتالكهـا موارد
طبيعيـة محدودة .ويقول" :بصفتنا فلسـطينيين ،فإن سـبيلنا الوحيـد للتنمية هو العمل على
تطويـر أنفسـنا ،وكلمـا زادت لدينـا روح المبـادرة ،صرنا أفضل".
بعـد أن أ ّدت موجـة العنـف التـي شـهدتها االنتفاضـة الثانيـة إلـى تـر ّدي احتمـاالت نهايـة
االحتلال ،اكتسـبت فكـرة المقاطعـة السـلمية لسـرائيل شـعبية فـي أ
الراضـي الفلسـطينية.
إ
أ
واليـوم ،يرفـض العديـد مـن أ
الكاديمييـن مـن خـارج منطقـة الشـرق الوسـط التعـاون مـع
الباحثيـن فـي إسـرائيل ،رغـم أن هـذه الحركـة أقـوى بكثيـر فـي مجـال العلـوم إالنسـانية
واالجتماعية ،بالمقارنة بالعلوم الطبيعية ،حيث تأثيرها ضئيل ،حسب قول علماء إسرائيليين.
أمـا فـي داخـل أ
أبدا مـا إذا
الراضـي الفلسـطينية ،فيقـول نسـيبة إنـه لـم يكـن
واضحا لـه ً
ً
وس ْـحب االسـتثمارات وفـرض العقوبـات
كان مـن الواجـب أن ينطبـق تأثيـر حركـة المقاطعـة َ
"ولكـن ازدادت
ال،
أم
ائيل،
ر
إسـ
مع
أكاديمية
علـى الفلسـطينيين الراغبيـن فـي إقامـة عالقـات
ْ
الضغـوط المحليـة بشـكل كبيـر لوضع حـد للتعـاون العلمي".
تحترم الجامعات الفلسطينية مسألة مقاطعة إسرائيل مؤسسيا ،ولكنها ال تمنع أ
الكاديميين
ًّ
َ ِ
ويخاطر قلة من الشـجعان بإثارة غضب الرأي العـام من خالل فعل
ـا.
مع
العمـل
مـن
كأفـراد
ً
ِ
يعلنون عنه علـى أ
المل .ويتجلـى ذلك في اسـتمرار توافد الطلبات
ذلـك ،رغـم أنهـم عـادة ال
إلـى مؤسسـة البحـوث أ
اللمانية ( )DFGبخصـوص برنامجها ثالثي المحـاور ،الذي يتعاون فيه
إلى اليسار ،عبد الرحمن سوالمة

باحثون ألمان وإسـرائيليون مع علماء فلسـطينيين ،وفقًا لما ذكره متحدث باسـم المؤسسـة.
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تمويل خارجي

تـم توزيـع أكثـر مـن  71مليون يـورو ( 81مليـون دوالر أمريكي) علـى تلك المشـروعات ،منذ
بداية عمل برنامج مؤسسـة البحوث أ
اللمانية في عام  .1995وقد أُنشـئت برامج دولية أخرى
خصيصـا لمسـاعدة الفلسـطينيين .تتضمـن تلـك البرامـج برنامـج جسـر العلوم الفلسـطيني
أ ً
اللمانـي ،وهـو برنامـج مدتـه خمـس سـنوات ،بتكلفـة تبلـغ  12.5مليون يـورو ،تدعمـه وزارة
العلـوم أ
اللمانيـة؛ لمسـاعدة طلاب الدراسـات العليـا في الحصـول على تدريب فـي ألمانيا.
نامجـا مدته أربع سـنوات ،بتكلفة
كمـا أطلقـت مقاطعـة كيبـك الكندية فـي
العام الماضـي بر ً
مليـون دوالر ،بغـرض جلـب  60باحثـا مـن أ
الراضـي الفلسـطينية إلـى المقاطعة فـي مهمات
ً
بحثيـة تتـراوح مدتها بين  3و 5أشـهر.
كبيرا على مثـل هذه البرامج الدوليـة ،رغم صغر حجمها،
ويعتمـد الفلسـطينيون
اعتمـا ًدا ً
وكذلـك علـى برامـج االتحـاد أ
الوروبـي ،التـي َح َّولـت فـي العقـد الماضـي  -أو نحو ذلـك  -ما
يقرب من ثالثة ماليين يورو إلى العلماء في أ
الراضي الفلسـطينية ،المشـاركين في مشـروعات
تعاونية مع أشـخاص مـن بلدان االتحـاد أ
الوروبي.
أ
ورغـم محدوديـة فرصهم في الحصول على تمويل ،يقـول العلماء هناك إن العائق الكبر
أمـام إجـراء البحـوث هـو االحتالل إالسـرائيلي .تتمثل إحدى المشـكالت الرئيسـة في انعدام
وكثيرا
حريـة التنقـل ،فمعظم قاطني الضفة الغربية يحتاجون إلى تصريح لدخول إسـرائيلً ،
مـا تُقابَـل طلباتهـم بالتأخير لفتـرات طويلة ،أو بالرفـض .كما يواجه العلماء فـي جميع أنحاء
أ
الراضـي الفلسـطينية مشـكالت في اسـتيراد الكواشـف والمعـدات ،ألن ذلك يتطلـب موافقة
أ
أ
ـدرج بعـض المـواد الساسـية ،مثـل سـماد نتـرات
مـن المعابـر ال أمنيـة إالسـرائيلية .كذلـك يُ َ
أ
الحماض البسـيطة ،في قائمة «االسـتخدام المـزدوج» ،ويُحظَر طلبها ،نتيجة
المونيـوم ،أو
أ
المحتمـل المزعـوم فـي السـلحة .وليس هذا فقـط ،بل ّإن عزلـة المنطقة تعني
السـتخدامها
َ
جـدا في الحجم ويعاني من نقـص التمويل بدرجة تجعله
ا
صغير
البحثـي
المجتمـع
أن يظـل
ً ًّ
غيـر قـادر علـى تقديـم برامـج الدكتوراة .ومـع ذلك ،فإن تلـك التحديات لم تقتـل الطموح.
يتجنـب بعـض العلمـاء الفلسـطينيين الذيـن يعملـون فـي بلـدان أخـرى االنخـراط فـي
وعوضـا عـن ذلـك ،يعملـون علـى تنظيم سـبل الدعم العملـي ،الـذي يأملون في
السياسـةً .
أن يسـاعد علـى خلـق رأس مال بشـري؛ لضمان إجراء بحوث عالية المسـتوى في المسـتقبل،
عنـد عودتهـم إلـى وطنهـم .مـن جانبـه يراقـب مخلـص صـوان  -وهـو عا ِلـم متخصـص في
تكنولوجيا النانو  -مختبره السـابق في القدس عن كثب من موقعه في معهد أوكيناوا للعلوم
والتكنولوجيا في اليابان .يوجه صوان طالب الماجسـتير في جامعة القدس ،ويسـاعد النوابغ
منهـم فـي االلتحـاق ببرامـج الدكتـوراة فـي بلـدان معينـة ،مثـل :ألمانيـا ،وفرنسـا ،واليابان،
بـل وحتـى فـي الجامعـة العبريـة فـي بعض أ
الحيـان .ويتفـق معظم طلاب الدكتـوراة على
العودة إلى جامعة القدس ،بعد االنتهاء من تدريبهم .يقول صوان إن إسـهامه صغير ،لكنه
تمكنـت مـن إتاحـة الفرصة لفرد واحد ،أستشـعر حينها مدى سـعادته".
مجـز ،ويضيـف" :إذا
ُ

العلْـم ،والمهنية" .ال يعترض أحـد على هذا،
ـب تركيزنـا بالكامل علـى ِ
بقولـه" :يجـب أن َ
ينص ّ
فالجـو العام مفعم بالحمـاس والترقب.
ويـرى حـرز هللا  -الـذي يبلـغ مـن العمـر  33سـنة فقـط  -أن أعضـاء المبادرة الفلسـطينية
العصاب هم النواة لمركز بحثي مستقبلي عالمي المستوى في أ
لعلوم أ
الراضي الفلسطينية،
كمـا أنـه يـدرب بعض أفراد مجموعتـه على مهارات قيـادة الفريق .يُ َعد عبد الرحمن سـوالمة،
الحاصـل بالفعـل علـى درجة علمية في الطب ،وينوي االنتقال إلـى ألمانيا في العام المقبل؛
تدريبا
إلتمام الحصول على درجة الماجسـتير ،ثم الدكتوراةً ،
واحدا من أولئك الذين يتلقون ً
على مهارات القيادة .وبمجرد أن يصل سـوالمة إلى ألمانيا ،فإنه سـوف يتواصل بانتظام  -عبر
أ
تماما كما
برنامـج «سـكايب»  -مع أفراد مجموعته في المبادرة الفلسـطينية لعلـوم العصاب ،أ ً
يفعل حرز هللا؛ وذلك من أجل مشـاركتهم المعرفة التي يكتسـبها من إالشـراف على النشـطة
البحثية ذات الصلة هناك .وبعد الحصول على درجة الدكتوراة ،يرغب سـوالمة في الحصول
أ
لكـن نيته الراسـخة هي
علـى درجـة التخصـص فـي مجـال طـب علـم العصاب فـي ألمانيـاّ ،
ائدا في فلسـطين".
العودة إلى وطنه بعد ذلك .يقول سـوالمة" :كم هو رائع أن نبني شـي ًئا ر ً
الخريـن الذيـن يناضلـون لجـراء البحـوث فـي أ
الشـخاص آ
ويجـد كثيـر مـن أ
الراضـي
إ
الفلسـطينية أنـه مـن الصعـب تجنـب الحديث فـي القضايا السياسـية .فالمشـكالت الخاصة
سـمح للفلسـطينيين
بإصـدار التصاريـح والتأشـيرات تُذكِّرهـم علـى الدوام بتلك القضايا .ال يُ َ
جوا إلى بلدان أخرى من المطارات إالسـرائيلية دون تصريح
من سـكان الضفة الغربية بالسـفر ًّ
عمليا الحصـول عليه .وعـادة ما يتعين عليهم السـفر ًّبرا
خـاص ،يقولـون إنـه من المسـتحيل ًّ
إلـى أ
الردن ً
إضافيـا إلى مـدة الرحلة.
يومـا
أول ،مـا يضيـف ً
ًّ
متاعب السفر

يُشترط على بعض سكان الضفة الغربية الحصول على تصاريح ،حتى ولو للتنقل داخل
كثيرا ما يتم إيقافهم من
الضفة الغربية نفسها .يقول العلماء الشباب من الرجال خاصة أإنه ً
المنية .طلب هؤالء العلماء
ِق َبل الجيش لتفتيشهم في المناطق الواقعة ما بين الحواجز
حجب أسمائهم؛ خشية من إدراج أسمائهم في القوائم أ
المنية إالسرائيلية .ويقول أحدهم:
َ ْ
"إن الوضع يزداد سو ًءا بصفة يومية" ،وهو شعور يتردد صداه في العديد من المناسبات.
ّ
صرح حسن الدويك ،وهو عا ِلم في كيمياء البوليمرات ،ونائب رئيس جامعة القدس
وقد َّ
لشؤون العلم والمجتمعً ،
قائل" :نحن في سجن كبير".
الجانـب إلـى تأشـيرة من إسـرائيل لدخول أ
يحتـاج أ
الراضي الفلسـطينية المحتلة .وحسـبما
تفيد تقارير الجامعات الفلسـطينية ،فإن هناك زيادة مفاجئة في عدد أعضاء هيئة التدريس
الذيـن واجهتهـم مشـكالت مـع التأشـيرة .وكشـفت دراسـة اسـتقصائية أَ ْجرتهـا وزارة التعليم
الفلسـطينية أن أكثـر مـن نصـف أعضاء هيئة التدريـس أ
الجانب في الجامعات الفلسـطينية،
عضـوا ،قـد واجهـوا مشـكالت تتعلـق إمـا برفـض التأشـيرات ،أو تأخيـر
البالـغ عددهـم 64
ً

«بصفتنا فلسطينيين ،فإن سبيلنا الوحيد للتنمية هو العمل على
تطوير أنفسنا ،وكلما زادت لدينا روح المبادرة ،صرنا أفضل».
أمـا عالـم أ
العصـاب محمـد حـرز هللا  -باحـث مـا ْبعـد الدكتـوراة بجامعـة روتجيـرز فـي
ِ
أ
بيسـكاتاواي بوالية نيوجيرسـي – فيتعاون مع المبادرة الفلسطينية لعلوم العصاب ( )PNIفي
طالبا يرغبون
حاليا أكثر مـن ً 30
جامعـة القـدس ،التي أسسـها في عـام  .2009تضم المبادرة ًّ
فـي أن يصبحـوا علمـاء ،ويُ ْجـرون مشـروعات بحثية تحت إرشـادات عن بُ ْعد مـن حرز هللا.
يتعلق أحد المشـروعات ببيولوجيا «االكتئاب» ،الذي يبلغ معدل انتشـاره حوالي  %30في
أ
حصـل المبادرة
الراضـي الفلسـطينية ،أوهـي واحدة من أعلى ال ِّن َسـب على مسـتوى العالم .تَ ُ
تبرع خاصة ،ومـن معاهد الصحة
الفلسـطينية لعلـوم العصـاب على دعم مالي مـن جهات ُّ
أ
حاليا مـع علماء في ألمانيا علـى تقديم طلب للحصول
الوطنيـة المريكيـة .ويعمـل حـرز أهللا ًّ
علـى الدعـم مـن وزارة البحـوث اللمانيـة؛ لبناء مختبـر لصالح المبـادرة الفلسـطينية لعلوم
أ
العصـاب ،يتيـح للطلاب الفلسـطينيين فحـص االختالفات في النشـاط الكهربائـي للمخ بين
البشـر المصابين باالكتئاب ،وغيـر المصابين به.
ويجتمـع طلاب المبـادرة الفلسـطينية لعلـوم أ
العصـاب حول طاولـة كبيـرة ،إلطالع حرز
تقدمهـم الفردي ،من خلال اجتماعات أسـبوعية
هللا علـى أحـدث المسـتجدات فيمـا يخـص ُّ
عبـر برنامـج «سـكايب»  ،Skypeتُجـرى قبل طلـوع النهار في نيوجيرسـي.
متأخرا ،أو
تتسـم المناقشـات بالحيوية ،بيد أن حرز هللا ال يتسـاهل مع أي شـخص يأتي
ً
هين ،أو يهمل في كتابة رسـالة بريد إلكتروني .كذلك يمنع حرز
يتخطى موعد تسـليم شـيء ّ
هللا أي نقـاش سياسـي فـي مختبره ،ويقول إنه قد يشـتت االنتباه ،ويسـبب مشـكالت .ويتابع
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حصولهـم عليهـا ،دون تفسـير ،وذلـك خلال العاميـن الدراسـيين الماضييـن .وفـي مؤتمـر
صـرح صيدم ً
قائلا إن هذه المشـكلة "تهـدم جودة
صحفـي ُعقـد فـي شـهر يوليـو الماضيّ ،
برامـج التعليـم والبحـث العلمي فـي جامعاتنا".
لـم تسـتجب منظمـة  COGATإالسـرائيلية (منظمة تنسـيق أعمال الحكومة فـي المناطق)،
المسـؤولة عـن التأشـيرات ،لطلبـات دوريـة  Natureللحصـول علـى تعليقـات منهـا بشـأن
المشـكالت المحـددة التـي يقابلهـا أ
الكاديميـون ،ولكنهـا أبلغـت الدوريـة أنـه لـم يطـرأ أي
تغييـر علـى سياسـة التأشـيرات الخاصـة بهـا ،وأن "كل حالـة يُنظـر فيهـا بموضوعيـة تامـة".
تقـول جامعـة بيرزيـت إن  8مـن أصـل  20مـن أعضـاء هيئـة التدريـس أ
الجانـب بهـا لـم
يتمكنـوا مـن الحصـول علـى تأشـيرات دخول فـي العامين الماضييـن ،وهو أ
المـر الذي يصفه
نسـبيا
أبـو حجلـة بالمشـكلة الكبيـرةّ .إن وجـود علماء دولييـن يُ ِبقي تلـك الجامعات المعزولة ًّ
علـى اتصـال بالعالـم ،كمـا يقـول" ،لكـن مسـألة صعوبـة الحصـول علـى تأشـيرة تجعـل من
جـدا قـدوم هـؤالء العلمـاء واالحتفـاظ بهم".
الصعـب ًّ
ورغـم كل التحديـات ،نجحـت الجامعـات فـي زيـادة نتاجهـا مـن البحـوث .وفقًـا لقاعدة
معدل المنشورات العلمية الصادرة من جامعات فلسطينية
بيانات «سكوبس»  ،Scopusفإن َّ
منخفضا،
تقريبا في العقد الماضي ،رغم أن المسـتوى العام ما زال
ً
قد تضا َعف ثالث م أرات ً
تعـاون دولـي كبيـرة فـي القطـاع
لمشـروعات
نتـاج
هـو
المنشـورة
وأن العديـد مـن العمـال
ُ
الصحـي (انظر« :إحصائيـات العلوم»).
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ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ زﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﺳﻜﻮﺑﺲ«  Scopusﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﺗﻐﻄﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
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اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 %14اﻟﻄﺐ
 %10اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ
 %10اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
 %8اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
 %7ﻋﻠﻢ ﺧﻮاص اﻟﻤﺎدة
 %7اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 %6اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 %4اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

 %6اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻋﻠﻢ
اﻟﻮراﺛﺔ،واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ
 %4ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،وﻋﻠﻢ اﻟﺴﻤﻮم،
واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺪواﺋﻴﺔ

أﺧﺮى %24

تُ ِلقـي التوتـرات الناتجـة عن االحتالل وعن غياب التقدم نحو السلام بظاللها في كل مكان
والنتاج العلمي
علـى العلمـاء في إسـرائيل ،التي يزيد فيها الدعـم المالي الحكومي للبحـوث إ
عـن متوسـط االتحـاد أ
الوروبـي .تحتـل إسـرائيل المركـز الثاني بعد سويسـرا فيمـا يخص عدد
أ
الم َنـح المرموقـة التي يحصل عليها علماؤها من المجلس الوروبي للبحوث ،وذلك بالتناسـب
ِ
مـع عـدد سـكانها .وتلتـزم المنظمـات والمؤسسـات العلميـة  -بمـا فيهـا الجامعـات  -بالحياد
الحذر بشـأن القضايا السياسـية ،كما يفضل كثير من العلماء أ
الفراد تجنب إثارة المشـكالت.
ِّ
ومـع ذلـك ،الجميـع ليسـوا متحفظيـن بهذه الدرجـة .يقول إيالي بـوالك  -وهـو عا ِلم في
أيضا عضو في مجلـس التعليم العالي
الفيزيـاء بمعهـد وايزمـان للعلوم في رحوفـوت ،وهو ً
إالسـرائيلي  -إن الهجمـات إالرهابيـة الفلسـطينية بعـد االنتفاضـة الثانيـة ،والخطر المسـتمر
المتواصـل ،ولـو بدرجـة أقـل ،يبـرران حالة اليقظـة والحذر بشـكل دائب من جانـب منظومة
وتأييـدا قويًا لمسـألة تعزيز
دعمـا
ً
الدفـاع إال أسـرائيلية .كذلـك أظهـر الـرأي العـام إالسـرائيلي ً
نتانياهو على أكبر عـدد من أ
الصوات
التدابيـر المنيـة .وقـد حاز حـزب رئيس الوزراء بنياميـن
فـي انتخابـات عـام  ،2015بفضـل برنامج انتخابي يرتكـز على النواحـي أ
المنية.
وبالخـص الحساسـة منهـا ،التـي تمـس أ
ومـع ذلـك فـإن القـرارات الحكوميـة  -أ
الوسـاط
آ
أ
الكاديمية  -تكشـف عن انقسـامات بالغة داخل المنظمات العلمية .يُ َعد عا ِلم الحاسـب اللي
أيضا في معهد وايزمان ،من أشـد المنتقدين للسياسـة إالسـرائيلية
ديفيد هاريل ،الذي يعمل ً
التـي تـؤدي  -حسـب قولـه  -إلـى إقامـة دولـة عنصريـة تفصـل بيـن الشـعبين الفلسـطيني
واليهـودي ،وتحـرم الشـعب الفلسـطيني مـن الحصـول على كثير مـن الحقوق أ
الساسـية.
انتقـد ناشـطون فـي مجـال حقـوق إالنسـان كذلك بشـدة سياسـات الحكومـة إالسـرائيلية
أ
تعامـل القادة الفلسـطينيين
فـي الراضـي الفلسـطينية ،وثـارت مخـاوف ً
أيضا بشـأن طريقـة ُ
مـع الشـعب فـي هـذه المنطقـة .فقد ذكـر تقرير منظمـة «هيومـن رايتس ووتـش» Human
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 Rights Watchفي شـهر أكتوبر الماضي أن السـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية ،وحركة
المقاومة إالسلامية «حماس» في غزة تسـحقان المعارضة باسـتخدام العنف واالعتقال ،مما
يحـد مـن حرية التعبيـر في تلـك المناطق.
ّ
أمـا فـي إسـرائيل ،فقـد أثـارت عـدة قـرارات حكوميـة فـي العـام الماضـي موجـة مـن
االحتجاجـات مـن جانـب العامليـن فـي المجال أ
الكاديمـي .تَ َب َّنـى وزير التعليـم نفتالي بينيت
قانونًا في فبراير الماضي ،من شـأنه إنشـاء جامعة جديدة في أرئيل ،وهي كبرى المسـتوطنات
فـي الضفـة الغربيـة ،تحت رعايـة مجلس التعليـم العالي إالسـرائيلي .يُ َعد القانـون المقترح
بمثابة سـابقة ليس لها مثيل ،ويحمل أهمية سياسـية كبيرة ،إذ تقع أرئيل خارج سيادة الحدود
لض ّم تلـك البلدة.
إالسـرائيلية ،ويـرى البعـض ذلك القانون كبـادرة َ
والنسـانيات
اعتبـر هاريـل  -الـذي يشـغل منصب نائـب رئيـس أكاديمية إسـرائيل للعلوم إ
آ
أ
خطرا على سلامة قطاع
 وبعـض أعضـاء الكاديميـة الخريـن أن تلـك الخطـوة ًأيضـا تشـكل ً
نظـرا إلى أنها تسـببت في اسـتياء زمالئهم على المسـتوى الدولي .رأى
العلـوم فـي إسـرائيل،
ال ًكاديمية إصدار بيـان معارضة ،لكن رئيسـة أ
هاريـل أنـه ينبغـي علـى أ
الكاديميـة نيلي كوهين
خالفتـه فـي الـرأي" .إنـه قرار سياسـي مـن الحكومـة السـرائيلية ،أ
والكاديمية ال تتخـذ مواقف
إ
بشـأن القضايـا السياسـية" ،كمـا تقـول ،وهي محاميـة في جامعة تـل أبيب.
ومـن ثـم أعـد هاريـل خطابـا عامـا ،وقَّـع عليـه  51مـن أصـل  115عضـوا فـي أ
الكاديمية،
ّ
ً ًّ
ً
محـذرا فيـه مـن أن ذلـك القانـون المثيـر للجـدل قـد يؤدي إلـى تشـديد إجـراءات المقاطعة
ً
للوسـاط أ
الدولية أ
أي حال تم إقرار القانون في  12فبراير.
الكاديمية في إسـر
ائيل ،ولكن على ّ
الونـة أ
وفـي صـراع آخـر نشـب فـي آ
الخيرة ،رفـض وزيـر العلوم أوفيـر أكونيس فـي يوليو
الماضـي ترشـيح عالمـة أ
العصـاب يائيـل أميتـاي لعضويـة اللجنة العلميـة التابعة للمؤسسـة
أ
اللمانيـة إالسـرائيلية للبحـث العلمي والتنميـة ( ،)GIFالتي تمنح ما يقرب مـن  12مليون يورو
سـنويًّا لمشـروعات التعـاون البحثـي .يقـول أكونيس إنه اسـتبعد أميتاي على خلفيـة توقيعها
فـي عـام  2002عريضـة تدعم فيهـا أعضاء هيئة التدريـس وطالب الجامعـة الرافضين ألداء
الخدمـة العسـكرية فـي أ
الراضـي الفلسـطينية .أثـارت تلـك القضيـة موجة مـن االحتجاجات
فـي إسـرائيل وألمانيـا .فـي إسـرائيل ،وقَّـع أكثـر مـن  1,300مـن أعضـاء هيئـة التدريـس على
ال ِْتمـاس يحتجـون فيـه علـى أن ذلك القرار يمثـل ً
سياسـيا في الشـؤون العلمية ،ودعوا
تدخل
ًّ
إلـى مقاطعـة المؤسسـة أ
عين أميتاي.
ت
أن
إلـى
والتنمية،
العلمـي
اللمانية إالسـرائيلية للبحث
ُ
ِّ
أ
كمـا اسـتقال اثنـان من أعضـاء اللجنـة العلمية اللمـان في المؤسسـة ذاتها.
وقدمـت رابطـة رؤسـاء الجامعـات فـي إسـرائيل دعـوى إلـى محكمـة العـدل العليـا ،مـن
أجـل تحديـد مـا إذا كان رفـض ترشـيح العالمـة المذكـورة مـن ضمن حقـوق أكونيـس ،أم ال.
وذكـر أكونيـس أنـه فعل ذلك ،ليس بسـبب آراء أميتاي ،بـل ألن العريضة التـي قدمتها كانت
تشـجع علـى "رفض الخدمة العسـكرية فـي صفوف قوات الدفـاع إالسـرائيلية" .وفي الحادي
المقدمة ضد قـرار أكونيس تتضمن
بـأن الدعوى َّ
عشـر مـن نوفمبر الماضـي ،قضت المحكمة ّ
فصل فـي القضية.
ي
حتى
آخـر،
شـخص
تعيين
أسـبابًا موضوعيـة وجيهـة .وال يحـق ألكونيس
ُ َ
أ
ال شـك أن سياسـات االحتلال تزيد مـن تعقيد المور بالنسـبة إلى العلماء الفلسـطينيين،
أيضـا .يقول
عتبـران مـن منغصـات الحيـاة ً
ّ
لكـن الدعـم المالـي المحـدود ،وعـدم انتظامـه يُ َ
مختبرا في أحـد أركان الحرم الجامعي المركزي
معتـز القطـب  -وهـو عا ِلم في الكيمياء ،يدير
ً
أ
ولكـن يتحتم عليه أن
النيـق لجامعـة القـدس  -إنـه ال يمكنه االلتـزام بأجندة بحثية واضحةْ ،
سـتخدم
ِ
أي فرصـة للتمويـل قد تظهر من حين إلـى آخر ،ويكون من الممكن أن يَ
يتأقلـم مـع ّ
فيهـا أجهزتـه ومعداتـه القديمـة .ويناضـل القطـب لتشـغيل مطيـاف الكتلـة الـذي يقتنيـه،
والـذي اشـتراه بأمـوال منحـة ألمانية ،وكذلك أحواض السـمك التي يسـتخدمها في دراسـات
أ
والصالح .وشـارك
علـم السـموم ،لنـه ال يسـتطيع إيجـاد تمويـل لتغطيـة تكاليـف الصيانـة إ
أ
القطـب فـي مشـروعات االتحـاد الوروبـي بشـأن التنـوع الحيـوي فـي قريـة من قـرى التراث
العالمـي بالقـرب مـن بيـت لحـم ،كما حلـل المعـادن الثقيلة فـي إمـدادات الميـاه المحلية،
والتلـوث الناجـم بشـكل جزئـي عـن اقتصـاد إعـادة تدويـر النفايـات إاللكترونية غير الرسـمي
الـذي نشـأ فـي أ
الراضي الفلسـطينية .ويقول" :لسـنا أحـر ًارا في القيـام بما نريـد ،لكننا نأمل
في بنـاء مسـتقبل أفضل".
وفـوق ذلـك كلـه ،يجب علـى العلماء التعايش مع كثيـر من المضايقات الناتجـة عن البيئة
الفقيـرة فـي المنطقـة ،وال سـيما ضعـف البنيـة التحتيـة العامة ،بما فـي ذلك الطـرق التي ال
تخضـع للصيانـة والمليئـة بالحفر ،التي تسـهم في بطء الحركة المروريـة ،بصرف النظر حتى
المصطفّـة على الحدود.
عـن الطوابير الطويلة ُ
في العام الجديد ،سـوف تقل  -إلى حد ما  -معاناة دالل سـعيد من تلك الطرق المتهالكة،
حيـث حصلـت علـى تصريـح يتيـح لهـا المبيـت فـي القـدس الغربيـة ،ممـا يخلِّصها مـن أعباء
السـفر اليومـي .تتقـدم دالل خطـوة بخطـوة ببـطء ،ولكـن بخطًى ثابتـة نحو تحقيـق هدفها،
الـذي يتلخـص فـي أن تصيـر "باحثـة مـا بعد الدكتـوراة ،لكـي تصبح أسـتاذة جامعيـةْ ،إن لم
تكـن في فلسـطين ،ففـي أي مـكان آخر"■ .
أليســون أبوت كب�ة مراســ� دورية  Natureللقارة أ
الوروبية.
ي
ي
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وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗُ َﻌ ّﺪ
ّ
اﻟﺨﺎص ﻟﻘﺮاءة أﺣﺪث اﻷﺑﺤﺎث ،وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
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بحوث طبية استكشاف الدم
وسببا للعدوى وما
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مجموعة من األطفال من مستخدمي األطراف الصناعية ،والقائمون على رعايتهم يتحدثون إلى الباحثين وممثلي الصناعة بشأن تحسين األطراف الصناعية.

اإلنتاج المشترك ِمن المقت َرح
إلى الورقة البحثية
ثالثة أمثلة تبين كيف يمكن توسيع نطاق المشاركة العامة في البحوث في
كل مرحلة من العملية البحثية؛ من أجل إنتاج معرفة مفيدة

جاري هيكي

خمس طرق لتقاسم
السلطة

كب� مديري المشاركة العامة ف ي� «إنفولف»
ي
استشاري للبحوث الصحية �ف
 ،INVOLVEوهو فريق
ي
المملكة المتحدة
الم�وع الذي يجري إنتاجه بشكل ت
يمكن تعريف ش
مش�ك بأنه
ش
م�وع يتقاسم فيه الباحثون والعاملون وجمهور العامة
السلْطة والمسؤولية عن العمل ف ي� جميع مراحله .و"أسباب"
ُّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ض
فالمر� والجمهور لهم الحق
عملية المشاركة هذه بديهية؛
أ
ف
ف� أن يكونوا ث
ين
مشارك� ي� البحاث ،ومشاركتهم
أك� من مجرد
ي
ش
المثال،م�وع
قد تؤدي إىل نتائج أفضل .لنأخذ ،عىل سبيل
الطراف الصناعية أ
البح� بشأن أ
التعاون ث
للطفال .لقد جمع
ي
أ
ن
ن
ذلك ش
وب� دائرة
الم�وع يب� الطفال وأرسهم من ناحية ،ي
والوساط أ
الصحة الوطنية وقطاع الصناعة أ
الكاديمية من ناحية
ن
أخرى ،وقد قام بتمويل ش
الوط� للبحوث
الم�وع المعهد
ي
الصحية ف ي� المملكة المتحدة ( .)NIHRتمخض هذا ش
الم�وع
الطفال أ
عن ابتكارات وتحسينات تعكس ما يحتاج إليه أ
وال ُ َس.
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺒﺤﻮث

ﻋﺪد ﺧﺎص ﻣﻦ دورﻳﺔ Nature
nature.com/collections/coproduction

ف� الغالب ،لم يسبق للخ�اء أ
ين
كاديمي� الذين يتولون تطوير
وال
ب
أ
أ
يأ
الطراف الصناعية أن سمعوا من الرس والطفال كيف يمكن
لطرف يغ� مناسب ،أو يغ� جذاب ،أن يقيد الطفل ف� نز
الم�ل،
ي
ف
ف
و� أماكن اللعب.
و� قاعات الدرس ،ي
ي
ت
وضوحا.
من جهة أخرى ،تبدو "كيفية" إالنتاج المش�ك أقل
ً
ين
ين
تعاونت مع زمالء
الماضي� ونصف العام،
العام�
عىل مدار
ُ
ن
الوط� للبحوث الصحية وخارجه من أجل وضع
المعهد
من
ي
توجيهات إرشادية بشأن إالنتاج ت
المش�ك ،وإنشاء شبكة دولية
لدعم مشاركة ض
المر� والجمهور ف ي� البحوث الصحية .يتمثل
أ
ف
عمل ي� «إنفولف»  -وهو قيادة المجموعة
ساس من ي
الجانب ال ي
الوط� للبحوث الصحية �ف
ن
االستشارية الوطنية بالمعهد
ي
ي
ت
إنجل�ا - ،ف ي� تعزيز مشاركة العامة ف ي� بحوث مجال الصحة
الرعاية االجتماعية .عقد فريقنا ورشات عمل ،ومناقشات
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كث�ا من المشاورات ،إىل
مائدة مستديرة متكررة ،وأجرى ي ً
جانب استعراض المؤلفات العلمية؛ من أجل توصيف
ت
المش�ك .رأى أعضاء من الجمهور أن العديد من
إالنتاج
ن
ن
والممارس� يزعمون أن عملهم قد أُجري بصورة
الباحث�
ي
ي
ت
قدرون أن معرفة
مش�كة ،ولكنهم مع ذلك ،ال زالوا ال يُ ِّ
أ
المريض لها القدر نفسه من القيمة والهمية ،أو يبذلون
جهدا؛ لضمان أن يكون لصوت المريض ُسلْطة حقيقية.
ً
ت
ال� تسهم ف ي� تعريف
حددنا مجموعة قليلة من المبادئ ي
ت
السلطة،
إالنتاج المش�ك .وكان أهمها هو مبدأ تقاسم ُّ
ن
ن
ن
الممارس� اتخاذ
الباحث� أو
حكرا عىل
ي
ي
بمع� أنه لم يعد ً
جميع القرارات الرئيسة ،أو االضطالع بجميع المسؤوليات.
السلطة عىل بناء شبكة عالقات فيما
يَ ِ
تقاسم ُّ
عتمد ُ
ين
ين
ين
ين
المشارك� ف ي�
والممارس� ،وأفراد الجمهور
الباحث�،
ب�
المجموعة البحثية ،إىل جانب الحفاظ عىل استمرارية تلك
التفك� المستمر ف ي� التفاوت ف ي�
يش� هذا إىل
ي
العالقات .ي
السلطة ،والتعامل مع ذلك التفاوت؛ لبناء الثقة .فعىل
ُّ
سبيل المثال ،قام أعضاء الفريق ف ي� ش
م�وع دراسة لزيادة
عدد االستجابات تجاه ردود أفعال ض
المر� عىل شبكة
ال تن�نت بإعداد الكعك ،والتواصل باستخدام شبكات
إ
التواصل االجتماعي؛ إلبعاد الناس عن جو العمل .ف ي�
مقدور الجميع المشاركة ف� تلك أ
النشطة الودية ،وإتاحة
ي
فرصة للناس ألن يتجاذبوا أطراف الحديث ،ويخففوا من

حدة التوتر .إذن ،ال بد من تخصيص الوقت لبناء ِفرق
العمل بشكل واضح ف ي� دورة البحث .هذا ،ويساعد عقد
االجتماعات ف ي� بيئة محايدة ،مثل المكتبة المحلية ،وإتاحة
الفرص الستقبال ردود أ
الفعال بشكل دوري عىل بناء عالقات
ن
مفتوحة وقائمة عىل الثقة يب� أعضاء الفريق.
كما يجب إدراج جميع وجهات النظر ،والمهارات ذات
ث
ش
بح� ،ينبغي عىل فريق العمل
الصلة .فففي بداية أي م�وع آ ي
والخ�ات ،والمهارات
اء،
ر
وال
المعرفة،
التفك� ي� مجاالت
ب
ي
المطلوبة ،وكيفية ضمان التنوع والشمول .ويجب عىل
سؤال جماعيا :ما آ
أعضاء الفريق أن يطرحوا ً
الراء يغ�
ً
المم َّثلة حول المائدة؟
ُ
االح�ام والتقدير للمعرفة ت
العراب عن ت
ال�
ينبغي إ
في
يمتلكها جميع أعضاء الفريق ،فعىل سبيل المثال ،ي�
م�وع لتحديث مراجعة منهجية للعالج الطبيعي ض
ش
لمر�
السكتات الدماغية (أجرته وحدة بحوث التمريض وتوليد
النساء والمهن الصحية المساعدة ف ي� جامعة جالسجو
كالدونيان بالمملكة المتحدة) ،وضع الفريق العامل الذي
أشخاصا نجوا من السكتة الدماغية ،ومقدمي الرعاية،
ضم
ً
أ
ين
ين
والمعلم� مجموعة من
خصائي� ف ي� العالج الطبيعي،
وال
فلك يَس ُهل عىل الجميع إيصال أصواتهم ،لن
القواعد .ي
يسمح ألي شخص بإقحام نفسه ف ي� المناقشة الجماعية،
أول .ومن أجل تفادي هيمنة بعض أ
دون رفع يده ً
الشخاص
سمح ألحد بالحديث بشكل
ي
لم
المناقشات،
عىل دفة
ُ َ
ين
دقيقت�.
متواصل لمدة تزيد عىل
ال شك أن المنفعة المتبادلة أمر حتمي؛ إذ يُ تف�ض أن
ش
�ء مقابل العمل ف ي�
يشعر الجميع بأنهم يحصلون ض عىل ي
م�وع ي ن
ش
المر� ،قد تتمثل تلك المنفعة
مع� .فبالنسبة إىل
ف
أك� وأفضل ،أو حصولهم
اجتماعية
شبكات
�
مشاركتهم
ف ي�
ب
ي
ف
عىل تدريب ،أو مشاركتهم ي� ش
الن� والتقديم ،أو تعزيز
بالسهام ف ي� الصالح العام،
ثقتهم بأنفسهم ،أو إحساسهم إ
بل وكسب المال .ومثال عىل ذلك ،استهدف ش
م�وع أَ ْجرته
ين
المصاب�
جامعة نيوكاسل تطوير وسائل؛ لمساعدة الصغار
بإعاقات عصبية عىل المشاركة ف� أ
النشطة تال�فيهية .وقد
أي
ض
والفنان�ن
ين
والطفال المت�رين
الباحث�
شاركت مجموعة من
ي
ف ي� إنتاج فيلم رسوم متحركة؛ لمشاركة النتائج .ويواصل
صناع الفيلم المعروفون باسم« »AniMatesإنتاج أعمال
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حاليا مع ي ن
فنية عن ش
باحث�،
م�وعات بحثية ،ويتعاونون ًّ
ِوفرق استشارية أخرى.
ين
السلطة
قد يكون من الصعب عىل
الباحث� تقاسم ُّ
حقًّا عندما تكون الجامعات ف ي� الغالب هي الجهة الرئيسة
المتلقية للمنح البحثية ،ويكون أ
ين
المسؤول� ف ي�
الكاديميون
أ
نهاية المطاف عن كيفية إنفاق أ
الموال .ويمكن لنواع جديدة
من ش
مولَت
ال�اكات تقديم يد العون ،فعىل سبيل المثالَّ ،
الخ�ية «بحوث الكحول ف ي� المملكة المتحدة»
المؤسسة
ي
ت
ش
بيدفوردش� ف ي�
المش�ك الخاص مع جامعة
م�وعها
ي
لوتون؛ الستكشاف معاناة كبار السن ف ي� المراكز الداخلية
إلعادة تأهيل ن
مدم� الكحولياتً ،
بدل من تسليم الزمام
ي
بشكل كامل إىل إحدى الجهات المتلقية للمنح.
لن يتحقق إالنتاج ت
المش�ك لمجرد أنه أمر جيد؛ فالطريقة
ت
حاليا تمويل البحوث وتنظيمها تشكل عقبة
ال� يجري بها ًّ
ي
أمام تحقيق هذه المبادئ ،وينبغي عىل صانعي السياسات،
وج َهات التمويل ،والمؤسسات ،والدوريات العلمية،
ِ
والمدافع� عن حقوق ض
ين
تغي� ممارساتهم
وغ�هم ي
المر� ي
وثقافاتهم؛ من أجل تفعيل مسألة إقامة العالقات
ض
السلطة.
ال�ورية،
ي
وتيس� عملية تقاسم ُّ

تيسا ريتشاردز

كيف نجعل المرضى
يراجعون األوراق البحثية
كب� محررين بـ«الدورية الطبية بال�يطانية» The
ي
ض ت
ش
ال�
 ،BMJورئيس مبادرة ال�اكة مع المر� ي
ش
تبا�ها الدورية
ف ي� دوريتنا إالكلينيكية« ،الدورية الطبية بال�يطانية» ،يلعب
ض
دورا ً
فعال ف ي� صنع القرارات
المر� والمدافعون عنهم ً
ف
ض
اليومية .ولطالما أيّدت الدورية ش
ال�اكة مع المر� ي� مجال
الرعاية الصحية .وقبل خمس سنوات ،ك ّثفنا منارصتنا لتلك
القضية .ولعل ما َح ّفزنا عىل القيام بذلك هو القلق ت ز
الم�ايد
وغ� المنصفة ،ال�ت
بشأن النظم الصحية الغربية المرسفة ي
ي
فشلت ف� خدمة ض
المر� بشكل ُم ٍرض.
ي
ض
دوليا يضم مجموعة من المر�
أَ ّسسنا فريقًا
ًّ
ين
والمدافع� عنهم ،وسألناهم عما ينبغي علينا القيام
أ
به ،لك ت
"ن�جم القوال إىل أفعال" فيما يخص ش
ال�اكة
ي
ف
مع ض
المر� ي� عمليات التحرير الخاصة بالدورية .وقد
ئ
زمال� ف ي� هيئة التحرير،
ك ُ
ُلفت بالعمل مع الفريق ومع ي
لوضع وتنفيذ ت
اس�اتيجية خاصة بالدورية الطبية بال�يطانية
لل�اكة مع ض
ش
المر�.
اجتذب أ
أسبوعيا إىل
نستمع
فنحن
ا؛
كب�
ا
اهتمام
مر
ال
ًّ
ً يً
ض
ين
والعامل� ف ي� مجال الصحة ،وصانعي السياسات
المر�،
ت
من ش� أنحاء العالم ممن يشاطروننا حماسنا لمسألة
ال�اكة .ويحرص هؤالء أ
ش
الشخاص عىل لفت االنتباه إىل
عملهم ،وإىل معرفة المزيد عما نفعله.
كان قيامنا بإدراج مراجعة ض
المر� والجمهور إىل جانب
أ
تغي� أدخلناه ،حيث
عمليات مراجعة القران التقليدية أول ي
أ
طبقناه ف ي� البداية عىل الوراق البحثية ،ثم عىل المقاالت
ّ
أيضا .إننا نقدم دعوة
التثقيفية ،ومقاالت التعليقات العلمية ً
ت
ال� تضم
مفتوحة إىل
الناس ،لالنضمام إىل قاعدة بياناتنا ،ي
اجع� من ض
مر ي ن
المر� ومن الجمهور .وبالفعل قام ما يقرب
من  700شخص بالتسجيل .كما ينشد المحررون الحصول
عىل تعليقات من المر ي ن
اجع� الذين تتطابق تجاربهم الحياتية
 قدر المستطاع  -مع أالوراق البحثية قيد النظر.

ِومن المخطط إجراء دراسة رسمية للمبادرة ،حيث كانت
ردود أ
الفعال يغ� الرسمية مشجعة .وينوه المحررون إىل أن
ض
ن
اجع� من المر� والجمهور يقدمون وجهات نظر ِّقيمة
المر ي
ال� يقدمها المراجعون أ
مكملة لتلك ت
الكاديميون .وتشمل
ي
نظرة متعمقة بخصوص التأث� أ
تلك آ
الوسع نطاقًا
الراء
ي
للمرض ،من النواحي البيولوجية ،والنفسية ،واالجتماعية،
و"عبء" العالج ،وكيفية تعامل أ
الشخاص مع حالتهم
الصحية بأنفسهم ،وما إذا كانت التدخالت ممكنة من
الناحية العملية ،أم ال .وقد طلب بعض المر ي ن
اجع� من
ض
ت
ين
ال� ال تدعمها أدلة
المر� من
المؤلف� تعديل البيانات ف ي
ض
قوية؛ وذلك لتجنب إثارة آمال يغ� بم�رة ي� مجتمع المر�.
كما أشاروا إىل االستخدام يغ� المقصود لعبارات مسيئة
تنطوي عىل انتقاص ض
للمر� ،مثل "المريض فشل ف ي�
آ
أخ�نا المؤلفون أنهم الن يفكرون بشأن كيف
العالج" .وقد ب
اجع� من ض
أع� المر ي ن
يمكن رؤية أبحاثهم من خالل ي ن
المر�.
وجدت دراسة استقصائية شملت مراجعينا من ض
المر�
كث�ا الفرصة الممنوحة لهم
والجمهور أنهم يُ ِّ
قدرون ي ً
للتعليق عىل أ
الوراق البحثية الخاصة بالدورية الطبية
ف
بال�يطانية ،والمشاركة ي� عملنا (S. Schroter et al. BMJ
الكث�ون أنها وسيلة
 .)Open 8, e023357; 2018ويرى ي
الستخدام تجربتهم مع المرض ف� مساعدة آ
الخرين.
ي
تعلمنا كذلك أننا بحاجة إىل ش�ح عمليات التحرير بشكل
ث
وضوحا ،والتواصل مع المر ي ن
أك� .لذا،
أك�
اجع� بصورة ب
ً
آ
ن
اجع� (عىل سبيل المثال،
تتناول توجيهاتنا الن مخاوف المر ي
توضيح أنه ال بأس من رفض دعوة للمراجعة) ،كما أننا
نرسل شن�ات إخبارية منتظمة ،نشكر فيها المر ي ن
اجع� عىل
طلعهم عىل أحدث التطورات.
دعمهم ،ونُ ِ
يساعد المحررون من ض
المر� ،وكذلك الحوار المتواصل
المفعم بالحيوية الذي نجريه مع فريق ض
المر� لدينا عىل
ت
ت
ويأ� ف ي� الصدارة ش
ال�ط الذي
تنفيذ جميع جوانب اس�اتيجيتنا .ي
ض
بحثية
يق� ْ
بأن يحدد المؤلفون الذين يتقدمون بمخطوطة ٍ
ي
ف
ض
ما إذا كان المر� قد شاركوا ي� إعداد سؤال البحث ،وتصميم
الدراسة ،وتنفيذها ،وتعميمها ،أم ال ،إىل جانب تحديد الكيفية
ال� تمت بها تلك أ
المور .هذا ،ويكتب ض
ت
المر� والمدافعون
ي
ف
ف
عنهم ي� دوريتنا ،ويشاركون ي� مجلس التحرير ،ويتمتعون
ت
ال� ننظمها ،ويشاركون
فبعضوية اللجان االستشارية للمؤتمرات ي
ت
ال� تتوىل تحكيم جوائزنا السنوية.
ي� فرق العمل ي
ت
التغي�ات ال� استحدثناها ش
حاليا
وجدير بالذكر أن ي
تنت� ًّ
ي
بشكل تدريجي بع� مجموعة الدوريات المختلفة الخاصة
ال�يطانية .وقد اتخذت بضع دوريات
بالدورية الطبية ب
أخرى خطوات مماثلة ،مثل دورية طب النساء والتوليد
( ،)BJOGكما استجاب ض
المر� من خالل وضع ميثاق يدعو
إىل إدراج ض
المر� ف ي� عمليات التحرير الخاصة بالدوريات
الطبية (انظر .)https://patientsincluded.org :و�ف
ي
اعتقادنا أن إدراج ض
المر� سوف يساعد عىل ي ن
تحس� نوعية
أ
البحاث الصحية.

جيف شيهي

اسأل المرضىّ ..
أي األبحاث
تستحق التمويل؟
عضو مجلس إدارة معهد كاليفورنيا للطب
التجديدي ،الواليات المتحدة أ
المريكية
ف ي� عام  ،2004خصص الناخبون ف ي� كاليفورنيا مبلغ ثالثة
أمريك ف ي� شكل سندات؛ إلنشاء معهد
مليارات دوالر
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تـعـليــقات
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آن كالين (الثانية من اليمين) هي واحدة من ضمن المدافعين عن المرضى في فريق ُيج ِري تجربة إكلينيكية على ابنها إيفريت شميت (أقصى اليمين) المصاب بالعوز المناعي المشترك الوخيم.

كاليفورنيا للطب التجديدي ( ،)CIRMالذي يتوىل تمويل
أ
البحاث؛ من أجل إنتاج عالجات من الخاليا الجذعية.
ض
ويملك المدافعون عن المر�  -عىل يغ� المعتاد ،وأنا
منهم  -سلطة رسمية ف� المعهدِ .ومن ي ن
ب� أعضاء مجلس
ي
مقعدا
الدارة ،الذين يبلغ عددهم 29
إ
عضوا ،هناك ً 12
ً
ض
ين
المر�  ،بما ف ي� ذلك رئيس
للمدافع� عن
مخصصا
ً
المجلس ونائبه .ويشارك أعضاء المجلس ف ي� مراجعة
أ
الم َنح ،بما ف ي� ذلك طلبات المنح الخاصة
القران لجميع ِ
بالمرحلة إالكلينيكية .وبمجرد اكتمال المراجعات الرسمية،
نُجري عملية تصويت بشأن الموافقة النهائية عىل جميع
المدافع� عن ض
ين
المر�
أيضا من وجود أحد
المنح .وال بد ً
ف
الكلينيكية ،البالغ
ي� كل فريق من الفرق االستشارية إ
ت
عددها  68فريقًا ،ال� توجه ش
م�وعات المراحل المتأخرة،
ي
مثل تجربة يمولها المعهد ،وتهدف إىل دراسة العوز
ت
المش�ك الوخيم.
المناعي
ن
ت
أن� مصاب
عىل
حال�
تشخيص
تم
،1997
عام
ف ي�
ي
ي
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ( .)HIVوعىل مدار
ي
ين
الناشط� ف ي� مجال
العقود الثالثة الماضية كنت من
الدفاع عن حقوق أ
الشخاص الذين ينتمون إىل أقليات
والمثلي�،ن
جنسية ،وإىل تلك المتعلقة بالنوع (المثليات،
ي
ين
وغ�هم
ا،
والمتحول�
الجنس،
ومزدوجي الميل
جنسي ي
ًّ
ي
من أ
القليات ذات الصلة) ،بل وقمت بتنسيق عصيان
ف
ن
يعيا ي� سان فرانسيسكو ،وكنت
مد�.
ُ
منصبا شت� ً
شغلت ف ً
ي
اليدز بجامعة كاليفورنيا
مدير التواصل ي� معهد بحوث إ
ف� سان فرانسيسكو .وعندما تم ن
تعيي� ف ي� مجلس إدارة
ي
ي
لدي أي رغبة
فمعهد كاليفورنيا للطب التجديدي ،لم تكن َّ
أن أصبح مجرد مشجع ،أو أن أصدق بشكل يآل عىل
ي� ْ
قرارات يمكن أن تؤثر عىل حياة الناس.
معارضة؛ ش
فالت�يع الذي
وكنت أتوقع وجود أصوات ِ
تم بموجبه إنشاء معهد كاليفورنيا للطب التجديدي أتاح
ض
ين
يع�وا عن آرائهم ،ولكن العلماء
للمدافع� عن المر� أن ب ِّ
خ�ة االضطرار إىل إالصغاء .لقد شكك العديد
يفتقرون إىل ب
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المدافع� عن ض
ين
ين
المر� يمكنهم حقًّا
الباحث� ف ي� أن
من
المشاركة ف ي� عملية صنع القرار ،ولكن مع مرور الوقت
وب� المر ي ن
المدافع� ي ن
ين
تطورت العالقات ي ن
اجع�
ب� هؤالء
من العلماء ،وهدأ التشكيك.
إن للزمن أ
واللفة دورا رئيسا ف
فغالبا ما تستغرق
ذلك؛
�
ّ
ً
فً ً ي
عملية مراجعة المنح ي� معهد كاليفورنيا للطب التجديدي
معا أثناء
بضعة أيام ،حيث يلتقي الناس ويجلسون ً
االجتماعات والوجبات.
وقد أُتيحت لنا الفرصة «المدافعون عن
للتعرف عىل بعضنا المرضى أكثر ً
ميل
بعضا خالل مناقشات واستعدادًا لتأييد العلوم
ً
مختلفة
ج
ه
ن
بشأن
قوية
ُ
ُ
الخارجة عن المألوف».
إزاء ماهية البحوث ت
ال�
ي
ينبغي تمويلها ،وعىل سبيل المثال ،أ
المراض الشائعة بشدة
أ
أ
ف
ت
ال� تهملها ش�كات الدوية .وبعد
ي� مقابل المراض النادرة ي
عاما من هذه اللقاءات والتجمعات ،نَ َمت عالقة صداقة
ً 12
ن
ين
وغ�ي
إسهامي
إىل
ينصتون
وصاروا
،
اجع�
ر
الم
من
كث�
ي
ي
ب� ي
ض
ن
المدافع� عن المر� ،بل ويرحبون بها.
من
ي
ال تبدو تلك النقاشات ذات طابع أكاديمي بالنسبة
غالبا ما
لنا؛ فالمراجعون العلميون من ذوي ب
الخ�ة ً
الكب� للفشل ،أما المدافعون
يركزون عىل االحتمال ي
عن ض
المر� ،فهم ث
أك� ً
ميل واستعدا ًدا لتأييد العلوم
مستن�ة
الخارجة عن المألوف .وبمقدورنا اتخاذ قرارات
ي
لقبول المخاطر العالية ،إذا كان ذلك متوازنًا مع إمكانية
ن
ول
الحصول عىل مكافأة ي
فإن� أُ ِ ي
كب�ة .وعىل سبيل المثال ،ي
خاصا لطلبات المنح ت
ال� تحصل عىل درجات
ً
اهتماما ًّ
ي
ن
تأث�نا  -ف ي�
ويظهر
.
اجع�
ر
الم
ل
ب
ق
من
التباين
شديدة
ي
ي
ف َِ
بعض أ
الحيان  -ي� شكل تمويل منحة محفوفة بالمخاطر
ث
عىل حساب منحة أخرى أك� أمانًا ،وحاصلة عىل متوسط
درجات أعىل.
الخ�اء
يكون
قد
كلينيكية،
ال
التطبيقات
يخص
وفيما
إ
ب
حماسا عندما تكون أفضل نتيجة ممكنة هي مجرد
أقل
ً

ن
يعا� من إصابة ف ي�
نتيجة جزئية ،مثل أن يتمكن شخص ي
فاقدا
الحبل
الشوك من إعادة استخدام ذراعيه ،ولكنه يظل ً
ي
ئ
ش
الجز� كفيل بأن
التحسن
ذلك
لكن
،
الم�
عىل
القدرة
ي
ي
يسمح لذلك الشخص باالنتقال ِمن كرسيه المتحرك وإليه
من أجل استخدام سيارة ،كما يتيح له القدرة عىل الكتابة،
وإرسال الرسائل النصية ،وأن يعيش حياة مستقلةً ،
بدل
من احتياجه الدائم إىل الرعاية عىل مدار الساعة .أعتقد
أنه عندما يتعلق أ
المر بالمناقشات الخاصة بالتمويل ،فإننا
ض
للتأث� عىل المر�.
فهما أوضح ي
نقدم ً
للمدافع� عن ض
المر� أن يكونوا ث
ين
أك�
أيضا
يمكن ً
ت
ت
اعتبارا للفسيولوجيا
ال� تعطي ً
تشككًا بشأن االس�اتيجيات ي
ت
ش
الب�ية ،لكنها تهمل السلوك .وتشمل تلك االس�اتيجيات
عالجات يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ،المسماة "ا�ض ب،
ف
ت
ت
وال�
ال� تحظى بالدعم ً
عموما ي� أوساط العلماء ،ي
واقتل" ،ي
الف�وس ،ولكنها ال تفعل شي ًئا لمنع
تعمل عىل التخلص من ي
تكرار إالصابة بالمرض.
تص َّدر الناشطون ف ي� مكافحة متالزمة نقص المناعة
لقد َ
ض
المر� بطرق
(اليدز) مجال الدفاع عن
المكتسبة إ
عديدة ،ويشار إىل هذا المجال رسميا آ
الن ف ي� أوروبا
أ ًّ
ت
الشخاص الذي يعيشون
المش�ك" .يوفر
"النتاج
باسم إ
تحت وطأة ظروف صحية معينة ،وكذلك الذين يتولون
رعايتهم ،السياق والنقاط المعاكسة للحكمة العلمية
يغ� القابلة للنقاش.
وخالل تف�ة عمل معهد كاليفورنيا للطب التجديدي،
قدم المعهد ما يقرب من  1000منحة ،ووفر التمويل
لعدد  49تجربة إكلينيكيةً ،
فضل عن تجارب العالجات
ت
ين
ال� أنقذت حياة ش
مصاب�
ع�ة أشخاص
الجينية ي
ف
بأمراض مختلفة نادرة ي� الجهاز المناعي .لقد واجه
ف
الكث� من الجدل بالتأكيد ،ولكن
مس�ته ي
المعهد ي� ي
ض
ن
المدافع� عن المر� ساعدوه عىل
ف ي� اعتقادي أن
ي
الصمود أمام تلك العواصف ،وتجاوزها ،وعىل توجيه
الدفة نحو المسار أ
الفضل.
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صورة لحشرة بق الفراش تحت الفحص المجهري اإللكتروني.

علوم بيئية

غابة في سريرك

يغوص ويليام فوستر في كتاب عالم أ
الحياء روب دان عن الكائنات الحية التي تعيش
ِ
داخل منازلنا ،وعلى أجسادنا.

يدعونـا عالـم أ
يرصد من
الحيـاء روب دان إىل رحلة بريـة،
أِ
الـ� تعج بها أجسـادنا ،وكل ُ ركن �ف
الحيـاء بال�ية ت
خاللهـا
ي
ي
منازلنـا .ويعتقـد أن تلـك الكائنـات ت
الـ� ش
تنتـر حول رسة
ي
تثر لدينـا نو ًعـا مـن
إالنسـان ،وتحـت دش االسـتحمام ،ي
ت
الـ� يشـعر بهـا معظمنا فقط لـدى رؤية
الدهشـة كتلـك ي
ت
الـ� تقطن منطقة فوهـة نجورونجورو المحمية
فالكائنـات ي
ف
ن
ت
� نز
المرجـا� العظيم ي� أسراليا .ودان
ت�انيـا ،أو الحاجـز
ي
ي
ٍّ
ومسـل ،فهـو بمثابـة ديفيـد
ليـس مجـرد معلِّـق ُمطلـع
أتينبـارا مجـال التنـوع الحيـوي للكائنـات أ
الليفـة .وهـو
عا ِلـم ،توصلت مجموعته البحثية ف ي� جامعة والية كارولينا
الشمالية بمدينة رال أ
المريكية إىل العديد من االكتشافات
ي
ف
نز
الموصوفة ف ي� كتابه الرائع والمفيد "لسنا وحدنا ي� الم�ل"
.Never Home Alone
اسـتخدم دان وزملاؤه مفاهيـم وتقنيات علـم البيئة
همـل ف ي�
المجتمعـي؛ ب
لسر غـور وظيفـة نظـام بيئ ي ُم َ
النسـان .ويرث ي بحثهـم ف ْهمنا
الغالـب؛ أال وهـو منز ل إ
لوظيفـة النظـام البيئ  ،ويقـدم لنـا – بطريقـة أكرث
ي
تأثر تفاعالتنـا مـع الكائنات
تشـويقًا – لمحـة عـن كيفيـة ي
الحيـة ت
الـ� تعيـش ف ي� المسـاكن العائليـة على صحتنـا
ورفاهتنـا .ي يتمحـور الكتـاب حـول الموائـل الفرعيـة �ف
ي
منازلنـا ،أال وهـي أجسـادنا ،وغ َُرفنـا ،ومصـادر الميـاه،
وحيواناتنـا أ
الليفـة ،وطعامنـا .كمـا يتطـرق إىل مجموعـة
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الطبعة العربية

مذهلـة مـن الكائنـات الحيـة ،بدايـة مـن النبـت الفطري
ً
وصـول إىل
الغن ي الـذي ينمـو فـوق أيـدي الخبازيـن،
يرقـات الذبـاب المتنوعـة ف ي� مصارفنـا.
صنابر دش االسـتحمام الدافئـة
ونكتشـف كذلـك أن
ي
الرطبـة هـي بيئـة مثاليـة
لنمـو الطبقـات الحيويـة
ت
الـ� تحتـوي على تريليونات
ي
أ
البكت�يـا ،ومنهـا النـواع
مـن ي
المتفطرة ""Mycobacterium
الـ� ض
ت
تـر بصحـة إالنسـان.
ي
إذ دعـا دان وزملاؤه آالف
ين
المتطوعـ� على مسـتوى
العالـم إىل إرسـال عينـات
"لسنا وحدنا في
مـن دورات الميـاه الخاصـة
المنزل" :من
بهـم .ووجـد الباحثـون ،الميكروبات إلى
على سـبيل المثـال ،أنـه كلما الديدان ألفية
تمـت معالجة مصـادر المياه األرجل ،وصراصير
ـدة لقتـل الكهف ،ونحل
بمـواد كيميائيـة ُم َع َّ
العسل ،ينبثق التاريخ
الميكروبـات؛ ازدادت أعـداد
الطبيعي للمكان
أ
السلاالت
ِّ
المسـببة للمراض الذي نعيش فيه.
أدركنا
وقـد
ات.
ر
المتفطـ
مـن
روب دان
أن ثمـة صلة قوية ي ن
بـ� أعداد بيزك (.)2018

أنـواع النباتـات والفراشـات ف ي� حدائقنـا ،وقـوة مجتمـع
اص�
الميكروبـات الموجـود على شب�تنـا؛ وأن بعـض الرص ي
أ
تطـور بحيـث يسـتطعم الجلوكـوز على أنه
اللمانيـة قـد َّ
وبالتال تج َّنب الطُعم المسـموم .كما
مـادة ُمرة المـذاق،
ي
والبكت�يا النافعة
القلبية
الدودة
اج
ر
اسـتخ
أدركنا أنه يمكن
ي
مـن ميكروبيومـات أمعـاء الـكالب.
إن رسـالة كتـاب "لسـنا وحدنـا ف ي� المنز ل" واضحـة،
ّ
وتتلخـص ف ي� أن صحـة النظـام البيئ ي تعتمـد عىل تنوعه
البيولوجـي .وهـذا ينطبـق على منازلنـا ،بقدر مـا ينطبق
على مسـتنقعات المانجروف االسـتوائية .وهناك عامالن
يشر دان إىل أهميتهمـا؛ أ
الول  -وقـد كان عـن طريـق
ي
نز
الصدفـة وحدهـا  -يُ َر َّجح أن يشـتمل الم�ل الذي يحتوي
على المزيـد مـن أ
النواع الحية على المزيد مـن الكائنات
الـ� تُعتر أساسـية �ف
ت
العضويـة (خاصـة الميكروبـات)
ب
ي
بـث الحيـاة ف� أجهزتنـا المناعية .ي ن
والثـا� :يُ َر َّجح أن يكون
ي
ي
النظـام البيئ ي الذي يحتوي عىل أوسـاط معينـة مأهولة
بالنـواع المتنوعة ،صامـدا ومقاوما لغزو آ
بالكامـل أ
الفات
ً
ًِ
أ
ومسـببات المراض.
ِّ
نخ� ،ألسـباب وجيهة ،عدد قليـل من ش
إننـا ش
الح�ات
الـ� يمكـن أن ض
ت
نز
والبكت�يا
تـر بنا ،مثـل القمـل،
ي
الم�ليـة ي
تعتر جميـع الطـرق
لكـن ال
ب
الفيلقيـة ْ ،Legionella
الكيميائيـة لمواجهتهـا دفا ًعـا ً
فعـال ،إذ تجتـث ف ي� طريقها
النـواع أ
آالف أ
الخـرى ،ف� ي ن
المسـتهدف
ح� يكتسـب النوع
َ
ي
رسيعـا؛ وينمـو مجـد ًدا على البيئـة الفارغـة ال�ت
مقاومـةً
ً
ي
تفكر .وتبـدو هـذه القصـة مألوفـة
دون
لـه
مناهـا
قد
ي
ّ
ف
الفـراط ف ي� اسـتخدام المضـادات الحيويـة،
ي� سـياق إ
ف
والمبيـدات ش
سـباقًا ي� إلقاء
الح�يـة ،لكـن يُ َعد كتاب دان ّ
نز
البكت�يا
من
لية،
الم�
ية
ال�
الحياة
سـياق
الضوء عليها ف ي�
ي
ب
إىل بـق الفـراش.
ودان رجـل ذو رؤيـة؛ إذ يعقـد العـزم عىل اسـتقطاب
اص� الكهف"
آخريـن إىل برنامجه البحث ي  ،للبحث عن "رص ي
ف
ت
ت
الـ� تنمو
ي� أقبيـة المنـازل ،وإرسـال ِّ
عينـات مـن البك�يا ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب وفنون تـعـليــقات

ين
العجـ�
تحـت إالبـط ،أو سـوس الوجـه ،أو بادئـات
ين
المواطنـ�،
المخمـر للفحـص .وهـو يدافـع عـن ِعلْـم
ين
المواطنـ� فضـول واهتمـام .إذ يبـدأ
طالمـا كان لـدى
غر متخصـص،
ـم
ل
لعا
ائـع
ر
بنمـوذج
الكتـاب وينتهـي
ي
ِ
هـو رجـل أ
ن
أنتـو� فـان ليفينهـوك
الهولنـدي
عمـال
ال
ي
الـذي عاش ف ي� القرن السـابع ش
عـر ،وراد مجال الفحص
ف
البكت�يـا
المجهـري ،حيـث كان لـه الفضـل ي� اكتشـاف ي
الوليـة ،فاتحـا بذلـك آفـاق علـم أ
والكائنـات أ
الحيـاء
ً
المجهرية .واكتشـافات ليفينهوك  -المسـتندة إىل المواد
المتاحـة بشـكل يومـي ف� نز
م�لـه ف ي� مدينـة دلفـت ،مثـل
ي
اللعاب  -والتسـاؤالت ت
ال� أثارتها فيه تلك االكتشـافات،
ي
تلَخص أ
الفكار الواردة ف� كتاب "لسـنا وحدنا ف� نز
الم�ل".
ُ ِّ
ي
ي
لقـد عجـز دان عـن إقناعنـا بحجـة واحـدة فقط من
حججـه ،فهـو يؤكـد أن بعـض الكائنـات العضويـة -
مثـل ذبـاب الفاكهـة ،وفرئ ان المنـازل – يمثـل أهميـة
كبرة ،إمـا ألنه أصبح يمثل أ
الشـه�ة
النواع النموذجية
ي
ي
أ
مصدرا للدوية،
المختر ،أو الحتمال كونـه
لحيوانـات
ب
ً
كمـا هـو الحـال مـع فطـر البنيسـيليوم .وهو يـرى أنه
اصر الكهـف" نز
الم�لية،
مـن خلال فهـم بيولوجيا "رص ي
ت
الـ� تتغـذى على نظـم غذائيـة
على سـبيل المثـال  -ي
وتكسر
ضعيفـة  -قـد نتعلـم طرقًـا جديـدة لتحليـل
ي
مـواد مسـتعصية ،مثـل البالسـتيك .وهـذا صحيـح إىل
حـد مـا؛ لكن ال ش
�ء من ذلك يعتمد عىل حقيقة وجود
هـذه الكائنـات ف� ي المنـازل؛ فعلمـاء أ
الحيـاء يجـدون
ي
حيوانـات مفيـدة ف ي� كل مـكان ،مـن قنفـذ البحـر إىل
سـمكة الجريـث ،وضفـدع القيطـم.
عتر نتائـج ش
الم�وعـات الـورادة ف ي� الكتـاب ذات
وتُ ب
نزل
�
الم
الحيـوي
المجتمـع
مجـال
أن
كمـا
ة،
كبر
أهميـة ي
ي
متحـرة ،ف
ض
ش
و� معظـم
أنـواع
البـر
إن
ضخـم.
مجـال
ي
المدن يتعدى مجموع مساحة أرضيات المنازل والشقق
السـكنية المسـاحة أ
الرضيـة البينيـة خارجهـا .وإذا أردنا
أ
ت
الـ� تعيـش معنا،
خلـق منظومـة متناغمـة مـع النـواع ي
الكثر عنها.
فنحـن بحاجـة إىل ف ْهـم ي
أك� ،حيث إننا َسـل َّْمنا،
داللة
أعتقد أن هذا البحث له
ب
ِ
منـذ اشـتعال الثورة الداروينيـة ،بأننا – من منظور حيوي
أ
ن أ
ت
– مـا إال نـوع واحـد من ي ن
ال�
بـ� ي
ماليـ� النواع الخـرى ،ي
تخضع لقو ي ن
ان� التطور نفسها بموجب االنتقاء الطبيعي.
أيضا
تماما أننا َسـل َّْمنا بالخضوع ً
اضحا ً
ومـع ذلـك ،ليس و ً
للقو ي ن
ان� البيئية نفسها ،إذ نعلم ّأن بإمكاننا السيطرة عىل
ف
وتدم�هـا ،لكننـا
النظـم البيئيـة ي� العالَـم ،وتعطيلهـا ،ي
نتخيـل أننـا نفعل ذلك مـن داخل فقاعة شـخصية
عـادة ُّ
محكمـة الغلـق .وبإعـادة النظـر إىل منازلنـا وأنفسـنا عىل
التفكر ف ي� كيفية
أننـا نظـم بيئيـة ،فنحـن مضطـرون إىل
ي
التأقلُـم مـع المجتمـع المعقـد مـن الكائنات الحيـة ت
ال�
ي
تشاركنا حياتنا.
أخرة؛ مفادهـا أن لدينا علماء
رسـالة
الكتاب
يقـدم
ي
بيئـة "بعيـدي النظـر"( ،حسـب مصطلـح دان) ،ممـن
يوجهـون أنظارهـم صـوب النظـم البيئيـة البعيـدة،
المطرة والشـعاب المرجانية ،لكننا
والسـاحرة للغابات
ي
آخريـن
علمـاء
أيضـا إىل
"قريـ� النظـر" ممـن
بحاجـة ً
بي
سيدرسون عن قرب المجتمعات الخفية جز ًّئيا ف ي� منازلنا.
وهـذا الكتـاب هـو بمثابـة صيحتهم ف ي� هـذه المعركة.
فوس� أ
ت
ال ي ن
ال� ف ي� لقسم ش
م� ش
الح�ات ف ي�
ويليام
ف
كام�يدج ي� المملكة
بجامعة
الحيوان
علوم
متحف
ب
ين
الخريج� بقسم علوم
المتحدة ،ومدير عالقات
كل�.
الحيوان ،وزميل كلية ي
ال�يد إ ت ن
و�waf1@cam.ac.uk :
ب
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات كتب
هكذا سينتهي العالم

چيف نيسبيت – دار نشر توماس دون ()2018

تغير
علميا على الكيفية التي يؤثر بها ُّ
يقدم الخبير البيئي جيف نيسبيت نظرة عامة غنية ًّ
المناخ على الموارد الطبيعية في الوقت الحالي .ويكشف نيسبيت كيف أن التغيرات
البحرية والجوية تؤدي إلى فقدان أ
النواع ،بداية من الحشرات الملقحة ،حتى العوالق
الجهاد
النباتية ،وكيف أن موجات الحرارة القاتلة قد أصبحت أنماطًا سائدة
إقليميا ،وأن إ
ًّ
المائي قد يؤدي إلى إطالق موجات جديدة من الهجرة الجماعية .وخطة نيسبيت للنجاة
من هذه المشكالت المنهجية – وهي خطة ترتكز على كفاءة استخدام الموارد ،واالبتكار،
ً
ً
تحليل
إجمال -
والبنية التحتية – يمكن القول إنها تشوبها السطحية ،إال أن الكتاب يُعتبر -
مقن ًعا ألزمة وشيكة الحدوث.
ِ
األوبئة وإشكالية التقدم

توماس چيه .بوليكي – دار نشر مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()2018

المراض المعدية – بدايةً من مرض شلل أ
لم تعد أ
الطفال ،حتى السل – السبب الرئيس
للوفاة في أي منطقة على وجه أ
الرض .ومع ذلك ،يمثل هذا االنتصار في مجال الصحة
العامة إشكالية ،حسب الطرح الذي يدفع به توماس بوليكي في هذه الدراسة الثاقبة
والغنية .يوضح بوليكي – وهو مدير برنامج الصحة العالمية في المجمع الفكري أ
المريكي
جدا من البلدان منخفضة الدخل ،يقابل
«مجلس العالقات الخارجية» – أنه في الكثير ًّ
تدن في نظم الرعاية الصحية ،ووجود أنظمة ُحكْم
أي مكاسب تتعلق بالصحة العامةٍّ ،
وتفش في التوسع العمراني ،وانفجار في أعداد
غير ليبرالية ،وانخفاض في فرص العملٍّ ،
تذكيرا متعمقًا بالتعقيدات االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية
السكان .يُ َع ّد الكتاب
ً
المتأصلة في مجال الصحة العامة المستدامة.
سباق والي فونك إلى الفضاء

سو نيلسون – دار نشر ويستبورن ()2018

نجوما بارزين من رواد الفضاء ،كان مشرفهم الطبي
في عام  ،1961بيمنا كانت وكالة ناسا تصنع ً
سرا؛ إلعدادهن للسفر إلى الفضاء.
ويليام راندولف الڤليس الثاني ِّ
يدرب  13من رائدات الطيران ًّ
جذاب ،تكشف
ولم يقوض إلغاء برنامج  Mercury 13طموحات المتدربة والي فونك .ففي ٍ
سرد ٍ
الصحفية المتخصصة في مجال الفضاء سو نيلسون كيف أصبحت فونك (التي اقترب عمرها
آ
عاما) أول امرأة تعمل مفتشة لسالمة الطيران في الواليات المتحدة ،وكيف
الن من الثمانين ً
صارت صديقة لنجمات بارزات ،مثل رائدة الفضاء إاليطالية سامانثا كريستوفوريتي ،وكيف تتلقى
آ
للمشاركة في أولى رحالت الفضاء التي س ُتط ِْلقها شركة  .Virgin Galacticوكما تشير
تدريبا
َ
الن ً
وضع خاطئ".
نيلسون" :يا لها من حياة تلك التي عاشتها فونك وهي تحارب لتصويب ْ
متأصل
ِّ

كيڤين چيه .ميتشيل – دار نشر مطبعة جامعة برينستون ()2018

العصـاب ،وعلم الوراثـة قـد يكتنفها الغمـوض ،لكن أ
العالقـة بيـن علـم أ
المر
ليـس كذلـك فـي الدراسـة التي أجراهـا عا لم أ
العصـاب كيڤين ميتشـيل عـن التنوع
ِ
البشـري ،وهـي دراسـة تُحلِّـل بوضوح واعتـدال كيف يـؤدي التنوع فـي برنامجنا
الجينـي إلـى تنـوع فـي المحصلـة النهائية .ويكشـف ميتشـيل عـن أن التأثيرات
البيئيـة عـاد ًة مـا تزيـد مـن الفـروق المتأصلةً ،
تحد منها .ويسـتخدم
بدل مـن أن ّ
الدراك ،وحاالت
الطـار لفحـص مجاالت نفسـية معينـة ،مثل إ
ميتشـيل هـذا إ
الخالقيـة واالجتماعية الشـكالية لـ أ
مرضيـة مثـل الفصـام ،وكـذا الـدالالت أ
"الطفال
إ
صمميـن" ،وغيرهـا مـن االتجاهـات السـائدة .ويأتي هـذا الكتـاب بمثابة ترياق
الم ِّ
ُ
قـوي لفكـرة الحتميـة الوراثية.
التاريخ
َ
غيرت المنسوجات
الخيط الذهبي :كيف ّ

كاسيا سانت كلير – دار نشر چون موراي ()2018

َحبك المنسوجات خيوطَها في ثنايا التاريخ البشري؛ بدءا من طريق الحرير ،حتى أ
النوال
ُ
ً
ُْ
ستكشف الكاتبة المتخصصة في
الميكانيكية التي ظهرت إبّان الثورة الصناعية .وفي هذا الكتاب تَ ِ
التصميمات كاسيا سانت كلير دور المنسوجات في تشكيل التاريخ عبر  13قصة ِحيكَت بأسلوب
رائع ،ومعها نزور كهفًا في جبال القوقاز في جورجيا ،حيث اك ُت ِشفَت ألياف مصبوغة ،يزيد عمرها
على  30ألف سنة؛ ونحدق في النسيج المنشى المعقد ألطواق الرقبة المكشكشة ذات أ
الربطة،
ُ َ َّ
التي تعود إلى القرن السادس عشر؛ ونجفل من الحفّاضات التي يستخدمها رواد الفضاء ،وحقائب
عملت أثناء البعثات القطبية المبكرة؛ ونستمتع بفكرة المواد المغزولة من
النوم المبللة ،التي اس ُت ِ
مبهجا من النصوص ،والمنسوجات .باربرا كايزر
مزيجا ً
ِش َباك العناكب .هذا الكتاب يقدم ً
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تـعـليــقات كتب وفنون
بحوث طبية

التدفق العالمي للدم
استكشاف مثير لهذا السائل الحيوي الديناميكي.
بالبحار في
تستمتع تيلي تانسي إ
ٍ
أيضــا .ويتأرجــح
الــدم يعـن ي الحيــاة ،ويعـن ي المــوت ً
كتــاب المؤلفــة روز جــورج عــى نطــاق واســع  -وعــى
نحــو مقلــق ف� أغلــب أ
ين
الحيان  -بـ ي ن
النقيض�.
ـ� هذيــن
ي
تستكشــف جــورج الــدم بوصفــه دوا ًء منقــذً ا للحيــاة،
ش
ً
متاحــا بســهولة
مســببا للعــدوى،
وعامــا
ومــؤ�ا ً
ً
ً
والصابــة ،وبوصفــه أحــد
للداللــة عــى المــرض إ
ف
و� كل الســياقات
المحرمــات ،وبوصفــه
ً
ســاحا ،ي
هــو ســلعة تُشـ تـرى ،أو تُبــاع ،أو تُســتخدم ،أو يُســاء
اســتخدامها ،أو يتــم التحكــم بهــا.
ت
ـ� تناولــت ف ي� ُك ُتبها الســابقة
تســتعرض جــورج (الـ ي
أمــور الشــحن ،والنفايــات ش
الب�يــة) كل موضوع من
خــال سلســلة مــن الحكايــات والرحــات الشــخصية
المثــرة .تبــدأ قصــة نقــل الــدم "مــن وريــد إىل
ي
وريــد" ف ي� مستشــفى ســانت جــورج بجنــوب لنــدن،
ت
مليلــرا مــن الــدم.
تتــرع المؤلفــة بـــ470
حيــث ب
ً
و"تتابــع" جــورج هــذه الكميــة مــن الــدم حــىت
ِ
وصولهــا إىل إحــدى منشــآت المعالجــة ،التابعــة
إلدارة الخدمــات الصحيــة والتـ بـرع بالــدم وزراعــة
أ
العضــاء ( )NHSBTف ي� جنــوب غــرب إنجلـ تـرا ،حيــث
ـرع واحــد بالــدم أن يوفــر مجموعــة مــن
يمكــن لتـ ب ُّ
المنتجــات .وتشــمل هــذه المنتجــات ك ـرات الــدم
ال� ِديَّــة
والرســابَة ب َ ْ
الحمــراء ،والصفائــح الدمويــةُ ،
( )cryoprecipitateلعــاج اضطرابــات التجلــط،
إضافــة إىل الــدم الكامــل بعــد تخليصــه مــن خاليــا
الــدم البيضــاء ،لنقلــه إىل الرضــع أصحــاب أ
الجهــزة
أ
نمــوا ،وكذلــك البالزمــا الجديــدة
المناعيــة القــل ً
المجمــدة ،لنقلهــا لتعويــض الــدم المفقــود .وقــد
للمت� ي ن
ع�
علمنــا أنــه منــذ عــام  2003ثمــة "تفضيــل ب
الذكــور" ف ي� بريطانيــا؛ فبالزمــا النســاء  -المحملــة
بفائــض مــن الهرمونــات ،ف� أغلــب أ
الحيــان بســبب
ي
حبــوب منــع الحمــل والعــاج بالهرمونــات البديلــة
فحصــا ومعالجــةً أك ـرث بكثـ يـر مــن بالزمــا
– تتطلــب ً
الرجــال ،وعــاد ًة مــا يجــري التخلــص منهــا.
ف
الحصــاءات
وتعــرض جــورج ي� كتابهــا بعــض إ
ِ
ـاث ثــوان ،يتلقــى شــخص مــا �ف
الصادمــة .فــكل ثـ
ٌ
ي
العالــم نقــل دم (ويع ـن ي هــذا  2.5مليــون وحــدة
دم يجــري نقلهــا ســنويًّا ف ي� بريطانيــا ،و 16مليــون
وحــدة ف ي� الواليــات المتحــدة) ،غـ يـر أن ً
دول عديــدة
 ومنهــا جميــع دول أفريقيــا – تفشــل ف ي� الوصــولإىل الهــدف الموضــوع مــن ِقبــل منظمــة الصحــة
العالميــة ،المتمثــل ف ي� أن يتـ بـرع بالــدم مــن واحــد
ف
و� الســويد ،أدت
إىل ثالثــة ف ي� المائــة مــن
الســكان .ي
ف
مبــادرة بســيطة بــدأت ي� عــام  2012إىل زيــادة
المشــاركات ،وذلــك ببســاطة عــن طريــق إرســال
للمت� ي ن
عــ� ،إلخبارهــم بــأن الــدم الــذي
رســالة ب
بت�عــوا بــه تــم اســتخدامه؛ وقــد حــذت بريطانيــا
حــذو الســويد ف ي� ذلــك.
أيضــا أن
المنقــذة للحيــاة يمكــن ً
وتلــك ب
الت�عــات ِ
تحمــل ف ي� طياتهــا المــوت والمــرض .فقــد صــارت
قصــص التلــوث المثـ يـرة للقلــق مــن جميــع أنحــاء
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بفــروس نقــص
العالــم – خاصــة تلــوث الــدم ي
الب�يــة ( ،)HIVوااللتهــاب الكبــدي الوبـ ئ
المناعــة ش
ـا�
ي
«س » – قصصــا ذائعــة آ
الن .فعــى ســبيل المثــال،
ً
ي
ض
ين
والمــر�
المصابــ� بالهيموفيليــا،
كثــر مــن
ي
الذيــن خضعــوا لعمليــات جراحيــة ،أ
والمهــات
ت
بن
أنجــ� حدي ًثــا والذيــن تلقــوا منتجــات
الــا�
ي
ف
الــدم ي� الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات مــن
القــرن ش
الع�يــن ف ي� بريطانيــا ،قــد أصيبــوا دون
علــم أيضــا بعــدوى ،وكانــت ف� أ
الغلــب عــدوى
ً
ي
فــروس نقــص المناعــة ش
الب� يــة ،وااللتهــاب
ي
ئ
«س » .وال يــزال العديــد مــن
الكبــدي
ي
الوبــا� ي
هــؤالء يطالــب باالهتمــام والتعويــض .وقــد أدى
بالمت�عـ ي ن
ـ�
اســتحداث معايـ يـر أك ـرث رصامــة خاصــة
ب
إىل القضــاء عــى هــذه المشــكالت ف ي� إمــدادات
الــدم ف ي� بريطانيــا .وثمــة إج ـراءات فعالــة ف ي� هــذا
الج ـراءات هــو رفــض التـ بـرع
الشــأن .أحــد هــذه إ
مؤخــرا مناطــق ش
تنتــر
اروا
ز
بالــدم مــن أشــخاص
ً
فيهــا أ
المــراض المنقولــة بالــدم ،مثــل المالريــا،
وحمــى غــرب النيــل ،وفـ يـروس زيــكا .وثمــة إج ـراء
آخــر ،هــو فحــص الــدم بح ًثــا عــن مجموعــة كبـ يـرة
فــروس االلتهــاب
الف�وســات ،مــن بينهــا ي
مــن ي
ئ
وفــروس نقــص
»،
و«س
»،
«�
الوبــا�
الكبــدي
ي
ي بي
ي
المناعــة ش
الب�يــة ،والزهــري( .ومــن المفارقــات أن
ن
بال�يونــات
ـا� يحمــل خطــر التلــوث ب
الــدم ب
ال�يطـ ي
المســببة للحالــة العصبيــة التنكســية كروتزفيلــد-
ِّ
جاكــوب ،وال يُقبــل التـ بـرع بــه خــارج البــاد ).وتظل
هنــاك مخاطــر أكـ بـر ف ي� أماكــن أخــرى مــن العالــم.
الصابــة بعــدوى نقــص المناعــة ش
الب�يــة
فاحتمــال إ
مــن نقــل الــدم يزيــد  3آالف مــرة ف ي� الهنــد مقارنــة
ف
و� جميــع أنحــاء العالــم،
بالواليــات المتحــدة .ي
الصابــة
ُــد َر أن مــا يصــل إىل  %10مــن حــاالت إ
ق ِّ
الب�يــة تـ ت
ش
ـأ� مــن
ـة
ـ
المناع
ـص
ـ
نق
وس
ـر
ـ
ف
ـدوى
بعـ
ي
ي
منتجــات الــدم.
وهنــاك المزيــد مــن
القصــص المقلقــة .فنحــن
نستشــعر ذعــر الفتاة رادا،
ربيعــا ف ي�
ذات الســتة عـ شـر ً
غــرب نيبــال :بينمــا تكــون
ف ي� فـ تـرة الحيــض ،يتحتــم
تســر وحيــدة
عليهــا أن
ي
كل مســاء إىل كــوخ بعيــد
لتنــام فيــه .وهــذا إ
الجـراء تسعة باينتات :رحلة
 المســمى «تشــاوبادي» عبر أسعار الدم، – chaupadiيجعــل رادا والعالج المتعلق به،
وآالف مــن المراهقــات وخباياه
روز جورج
أ
الخريــات عرضــة لالعتداء
ميتروبوليتان ()2018
ـ� مــن ِقبــل الرجــال
الجنـ ي
قصصــا
ـا
ـ
أيض
ـورج
ـ
ج
ـروي
ـ
وت
ـق.
ـ
المناط
ـك
ـ
تل
ســكان
ً
ً
عــن الفقـراء المعدمـ ي ن
ـ� ف ي� الواليــات المتحــدة ،الذين
ن
قانــو� مر ي ن
تــ�
يبيعــون بالزمــا دمائهــم عــى نحــو
ي

أ
ورو� هــو  24بت� ًعــا ف ي� الســنة)؛
ً
أســبوعيا (الحــد ال ب ي
ف
ليكســبوا مــن دوالريــن إىل ثالثــة دوالرات ي� اليــوم.
أيضــا المجتمعــات الريفيــة ف ي� الهنــد،
وهنــاك ً
ت
ـ� أصبــح فيهــا الــدم نو ًعــا مــن الســلع .وتقــول
الـ ي
ف
جــورج إن هــذا قــد أدى إىل إســاءة مروعــة ي� حــق
حبســون باعتبارهــم "عبيد دم"،
المهاجريــن ،الذين يُ َ
ســت�ف دماؤهــم مقابــل المــال.
وتُ نز َ
ويمتــ�ئ كتــاب «تســعة باينتــات» Nine Pints
أيضــا بحكايــات أ
البطــال والبطــات .فهنــاك جانيــت
ً
ت
اعت�تهــا مديــرة مدرســتها "أغـ بـى مــن أن
ـ�
ـ
ال
ـون،
فـ
ي ب
تحظــى بالتعليــم" ،والـ ت
ـ� نالــت شــهادة ف ي� الطــب ف ي�
ي
ع�ينيــات القرن ش
منتصــف ش
الع�يــن ،وتخصصت ف ي�
اضطرابــات الــدم ف ي� مستشــفى ف ي� لنــدن .قامت فون
بتصنيــع مســتخلصات كبديــة خــام؛ لعــاج فقــر
الــدم الخبيــث باســتخدام مفــارم لحــم اســتعارتها
ت
ـ�
مــن أصدقائهــا ،ومــن بينهــم يف�جينيــا وولــف (الـ ي
جمعتهــا بهــا عالقــة قرابــة بعيــدة) .وبحلــول أواخــر
ثالثينيــات القــرن ش
الع�يــن ،كانــت طبــول الحــرب
تــدق ،منــذرة بالحاجــة إىل الــدم .ومــع معرفتهــا
ف
جمــع الــدم
بالتقــدم الــذي تَحقَّــق ي أ� عمليــات ْ
الســبانية ،أنشــأت
وتخزينــه خــال الحــرب الهليــة إ
فــون العديــد مــن مســتودعات الــدم الفعالــة؛
ف
ف
دائمــا مــا
وكان أحدهــا ي� حانــة ي� ســاو ،كانــت ً
ن
المت�عـ يـ� .اســتحدثت فــون خدمــة متنقلــة
تجتــذب ب
باســتخدام عربــات آ
اليــس كريــم؛ لتجميــع وتوصيــل
ين
المعلق�
الــدم ف ي� جميــع أنحــاء البــاد .واعتـ بـر أحــد
المعارصيــن ،وهــو اللــواء دبليــو .إتــش .أوجلفي ،أن
ـ� تَح َّقــق إبــان الحــرب العالميــة
أعظــم تقـ ُّـدم طـ ب ي
الثانيــة ليــس البنسـ ي ن
ـل� ،وإنمــا خدمــة نقــل الــدم.
و� تقديــري ،فــإن البطــل أ
ف
البــرز هو أروناشــاالم
ي
مبتكــر منتجــات صحيــة
موروجانانثــام ،وهــو ِ
عتــر
ي
المنطقــة
هــذه
مــن جنــوب الهنــد .ففــي
ُ ب
وقــذرا ،وال تســتطيع نســاء
أمــرا مخزيًــا
ً
الحيــض ً
المن َتجــة تجاريًّــا،
الفــوط
تكلفــة
ــل
تحم
ي
ُ
كثــرات ُّ
كمــا أن المراحيــض العامــة قليلــة للغايــة ،والميــاه
الجاريــة نــادرة .ويمكــن أن يــؤدي االفتقــار إىل
العــادات الصحيــة أ
الساســية ،واســتخدام  -وإعــادة
غــر مالئمــة ،وقابلــة
ــرق قُمــاش ي
اســتخدام ِ -خ َ
إلعــادة االســتخدام بعــد الغســل ،إىل فقــدان
البنــات والنســاء فــرص التعليــم والتوظيــف،
والصابــة بعــدوى أ
المــراض النســائية.
إ
الحــظ موروجــا – وهــو االســم الــذي يُعــرف بــه
– أن زوجتــه تســتخدم الجرائــد والقمــاش أثنــاء
الحيــض؛ فقــرر أن يجــرب بعــض البدائــلَ .ح َمـ َـل
كــرة قــدم مليئــة بــدم الماعــز تحــت مالبســه ،حـ تـى
يتمكــن مــن إخـراج الســائل أثنــاء تحركه ،واستشــعار
ت
ـ� تعانيهــا النســاء .ورغــم
الصعوبــات العمليــة الـ ي
تعرضــه للســخرية ،ت
حــى مــن أفــراد أرستــه ،فقــد
ثابــر ،وتم َّكــن مــن تصميــم ماكينــات لتصنيــع فــوط
صحيــة بأســعار زهيــدة ،وشــجع البلديــات المحليــة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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والمصانــع عــى إنتــاج وبيــع هــذه الفــوط .ظهــرت
قصــة موروجانانثــام ف ي� فيلــم وثائقــي للمخــرج
ن
مــا� ف ي� عــام  2013بعنــوان «رجــل
أميــت يف� ي
ف
ئ
روا� مــن
و� فيلــم ي
حائــض»  ،Menstrual Manي
بالــ� ف ي� عــام 2018
إنتــاج بوليــوود للمخــرج آر.
ي
بعنــوان «رجــل الفــوط الصحيــة» ( Pad Manانظــر:
.)S. Priyadarshini Nature 555, 27–28; 2018
يُ َعــد كتــاب «تســعة باينتــات» كتابًا ســهل القـراءة،
وثريًّــا بالمعلومــات ،إال أن أســلوبه المفــرط ف ي� المـزاح
مزعــج ف� بعــض أ
الحيــان ،كمــا أن ثمــة القليــل مــن
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

حــاالت التك ـرار المســتفزة .كمــا أن عنــوان الكتــاب –
ف
النســان ،وهو
الــذي يشـ يـر إىل حجــم الدم ي� جســم إ
جامدا
حجــم متغـ يـر ،ومرتبــط بحجم الجســد  -يبــدو ً
ـ�
عــى نحــو غريــب بالنســبة إىل ســائل حيــوي ديناميـ ي
لــه العديــد مــن الجوانــب النابضــة بالحيــاة.
تيل تانس أستاذ فخري
الط� وعلوم
ي
للتاريخ ب ي
الصيدلة ف ي� معهد ويليام ف
هار� للبحوث التابع لجامعة
ي
ي
كوين ماري ف ي� لندن.
ال�يد إ ت ن
و�t.tansey@qmul.ac.uk :
ب
اللك� ي
الطبعة العربية |
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كيف نما أدب الخيال العلمي؟

يستعرض روب الثام  -باستمتاع  -الحكاية المتشابكة ألربعة رجال أعادوا تشكيل هذا النوع من الكتابة.
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غالف عدد مايو  1947من مجلة «أستاوندنج ساينس فيكشن».

كث�ا ما استشهد كامبل بهذه القصة للإشارة
وبعد انتهاء الحرب ،ي
إىل قدرة هذا النوع من ً أ
لمستقبل
مقنعة
صورة
عكس
عىل
دب
ال
َ
متخيل ،باستخدام حقائق علمية معروفة.
َّ
ف ي� الواقع ،أ ّدت التطورات التكنولوجية يغ� المسبوقة للحرب
وبالتال رفع المكانة
إىل إذكاء حب الجمهور للعلم والتكنولوجيا،
ي
الثقافية للخيال العلمي .وكانت
أواخر أ
الربعينيات والخمسينيات
ت
من القرن ش
الع�ين ف�ة ازدهار
لهذا النوع من أ
الدب .وعزز
ذلك من أس ُهم «أستاوندنج»،
ت
ال� بدأت تتخصص ف ي� قصص
أي
ين
النووي� .كما
الزمة والرصاع
منافسة،
مجالت
أدى إىل ظهور
ِ
«جاالكس» ،Galaxy
مثل مجلة
ي
فانتاس أستاوندنج :جون
أوف
ماجازين
و«ذا
ي
آند ساينس فيكشن»  Theدابليو .كامبل،
 Magazine of Fantasy andوآيزيك أسيموف،
وروبرت إيه.
 ،Science Fictionإ
بالضافة هاينالين ،وإل .رون
الخيال
إىل توسيع سوق كتب
هوبارد ،والعصر
العلمي بشكل عام .وبدأ آخرون الذهبي للخيال
محاولة استقطاب موهبة كامبل .العلمي
أليك نيفاال لي
ويتتبع نيفاال يل بحرص
ديي ستريت ()2018
ت
ال� نشأت ف ي�
االنقسامات أ ي
ت
كب� باهتمام كامبل ز
الم�ايد
المجموعة الساسية ،مدفوعة إىل حد ي
بأفكار علمية زائفة ،مثل محرك دين (الذي تأ� به ت
المخ�ع نورمان
ينتج قوة دفْع من دون رد فعل،
دين ،والذي ادعى أنه يمكنه أن ِ
وهو ما يُ َعد انتهاكًا لقو ي ن
ان� الحركة).
أعم ،لطالما كان كامبل دائم الهوس بإمكانية تطوير
وبشكل ّ
علم نفس ب ن
م� عىل أسس علمية بحتة ،ظ ًنا منه أنه ستكون
ٍ
الخيال ف ي� سلسلة
النفس
له قوة تنبؤية عىل غرار علم التاريخ
ي
ي

روب الثام محرر ت
مجل� «ذا أكسفورد هاندبوك أوف
ي
ساينس فيكشن» The Oxford Handbook of Science
 ،Fictionو«ساينس فيكشن كريتيسز م» Science
كب�
منصب
عاما ف ي�
ي
 .Fiction Criticismوعمل لمدة ً 20
محرري الدورية العلمية «ساينس فيكشن ستاديز»
.Science Fiction Studies
ال�يد إ ت ن
و�rob@lareviewofbooks.org :
ب
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

GRANGER HISTORICAL PICTURE ARCHIVE/ALAMY

ت
يأ� كتاب أليك نيفاال يل «أستاوندنج»  Astoundingوكأنه لوحة
ي
معا ،أو بشكل
جماعية رائعة تستعرض أربعة رجال ساعدوا – ً
منفرد  -عىل تشكيل النوع الحديث من روايات الخيال العلمي.
السطورة جون دابليو .كامبل أ
هؤالء هم أ
الصغر  -رسيع الغضب
ت
 الذي عمل لف�ة طويلة كمحرر لمجلة «أستاوندنج ساينسفيكشن» ( Astounding Science Fictionومعناها بالعربية" :خيال
وسميت الحقًا «أنالوج»  ،)Analogوثالثة من
علمي مدهش"ُ ،
الكُ تاب أ
ال ي ن
ساسي� لديه .وقد أصبح الكاتبان آيزيك أسيموف،
ّ
أ
ف
ف
َ� � هذا النوع من الدب � ،ي ن
ن
ح�
ي
وروبرت إيه .هاينالين عمالق ي ي
النتاج لقصص الخيال العلمي
كان إل .رون هوبارد راويًا غزير إ
(ومؤس ًسا  -فيما بعد  -لكنيسة العلمولوجيا).
رديئة الجودة
ِّ
ف
و� ظل رئاسة كامبل التحريرية ،تحولت مجلة
ي
ف
الع�ين وح�ت
«أستاوندنج» ي� أواخر ثالثينيات القرن ش
أربعينياته من مساحة لعرض قصص رديئة عن الفضاء إىل
ش
المستقبل ،يكتب فيها عاد ًة علماء
الست�اف
منصة جادة
ّ
َ
ت
مح�فونِ ،من أمثال عا ِلم الكيمياء الحيوية ،أسيموف،
ال ت
لك�ونيات جورج أو .سميث .وقد ُعرفت هذه
ومهندس إ
أ
ت
بالعرص
الزمنية
الف�ة
الذه� لدب الخيال العلمي .ويقدم
بي
أ
نيفاال يل  -وهو نفسه من ُك ّتاب هذا النوع من الدب  -قصة
جذابة للصعود الواعد لهذا النوع ،وسقوطه المخزي.
ف
التأث� الهائل
وقد لعب الدور المحوري ي� هذا التحول ي ُ
الذي دام ً
طويل للحرب العالمية الثانية عىل المجلة و ُك ّتابها،
الذين انجرف العديد منهم للعمل ف ي� البحوث العسكرية.
شارك أسيموف ،وهاينالين ،وزميلهم الدائم ف ي� المجلة
س�يج دي كامب  -ف ي� اختبار مواد الحرب
«أستاوندنج»  -إل .ب
ف ي� ترسانة فيالدلفيا البحرية ف ي� بنسلفانيا من عام .1942
وقد قاد كامبل  -تحت شإ�اف قسم بحوث الحرب بجامعة
ين
المؤلف�؛ لمراجعة الكتيبات الفنية
كاليفورنيا  -فريقًا من
الرشادية؛ الستخدامها ف� المجال العسكري .كما ت
اش�ك مع
إ
ي
هاينالين ،ودي كامب ف� عصف ن
ذه�؛ بح ًثا عن ردود أفعال
ي
ي
مبتكرة؛ للتصدي لعمليات كاميكازي االنتحارية .ومن ي ن
ب� ردود
أ
كشف الطائرات ت
المق�بة باستخدام الصوت.
الفعال تلكْ ،
أ
ت
ش
ال� تتناول الشكال الجديدة
ورغم معرفته بأن ن� القصص ي
المحتملة للتكنولوجيا العسكرية سوف يتعارض مع الرقابة
َ
المفروضة ف� زمن الحرب ،فهذا ي ن
ع� ما فعله كامبل – عنيد الطبع
ي
 ف ي� مارس عام  .1944وجاءت قصة كليف كارتميل «ديدالين»تصورا ت
الخ�اع قنبلة نووية باستخدام نظائر
 Deadlineلتضع
ً
ئ
اليورانيوم .وقام كامبل  -وهو ي ز
الكث�
ف�
يا� محنك ،كان يساوره ي
ي
من الشك ف ي� كون الحكومة تعمل بالفعل لتطوير سالح كهذا -
بترسيب تفاصيل تقنية إىل كارتميل ،الذي رسم حبكة القصة،
وكأنها تدور عىل كوكب آخر( .وقد أطلق كارتميل بدهاء عىل
اسمي «سيكسا»  ،Sixaو«سيال»
الكائنات الفضائية المتحاربة َ
 ،Seillaوهما القراءة المعكوسة ت
لكلم� «أكسيس»  ،Axisي ز
و«آل�»
ي
 ،Alliesوترجمتهما" :المحور" ،و"الحلفاء" ،عىل ت
ال�تيب).
متوقعا ،جذبت القصة انتباه وكالة االستخبارات
وكما كان
ً
ال� اشتبهت ف
المضادة الوطنية ،ت
ترسيبا ما حدث من
أن
�
ّ
ً
ي
ي
ين
ش
الموظف� ف ي� موقع
كب�ة من
م�وع مانهاتن .وكانت أعداد ي
ش
الم�وع ف ي� لوس أالموس بوالية نيو مكسيكو من عشاق قصص
الخيال العلمي .وتم استجواب كامبل بعنف من ِق َبل أحد عمالء
وو ِض َعت المراسالت الشخصية لكارتميل تحت
المخابراتُ ،
ال�يدية.
المراقبة ،وأوشكت «أستاوندنج» عىل فقد امتيازاتها ب

ت
ال� كتبها أسيموف .وعليه ،عندما
«فاونديشن»
 ،Foundationي
قام هوبارد ف� أواخر أ
الع�ين ش
الربعينيات من القرن ش
بن�
ي
ت
الذا�" الخاص به،
أفكار أصبحت فيما بعد "نظام المساعدة ي
«ديانيتيكس»  ،Dianeticsالتقط كامبل الطُّعم .واستحوذت
ت
ال� يُ تف�ض أنها كامنة لدى الجميع
رؤية هوبارد للقوى الخارقة ي
 بمجرد أن يمروا بعملية "فحص" ،ويخرجوا منها "أنقياء" -عىل عقل كامبل ،فقام بمساعدة هوبارد عىل تسويق كتابه
«ديانيتيكس»  Dianeticsف ي� عام  .1950ويدعي نيفاال يل أن
اليمان ببعث المخلّص ف ي� آخر الزمان ،الكامن ف ي� لب الخيال
إ
العلمي  -و"حلمه المستمر بمجتمع مغلق للعباقرة"  -قد ساعد
ت
ال� أصبحت فيما بعد تُعرف باسم
عىل دعم فكرة هوبارد ،ي
كب� من كتاب
العلمولوجيا ( .)Scientologyوقد اعتنق عدد ي
الخيال العلمي مذهب «ديانيتيكس» ،إذ خضعوا للفحص ،أو
اقب� ُم ي ن
أصبحوا هم أنفسهم مر ي ن
حكن� .فقد ترك إيه .إي .فان
فوجت وظيفته ككاتب ت
قص�ة ،من أجل إدارة فرع من
لف�ة ي
المؤسسة ف ي� لوس أنجيليس بوالية كاليفورنيا.
كانت موهبة هوبارد ف� تال�ويج لتلك أ
الفكار الغريبة أساسية �ف
ي
ي
نرجس مصاب
شن� مذهبه ،ويُ َعد تصوير نيفاال يل له كشخص
ي
بجنون االرتياب ،ومتالعب ماهر بعقول آ
قاسيا،
الخرين،
تصويرا ً
ً
ف
أيضا النتقاد الذع؛ لدوره الداعم ي� ميالد
بيد أن كامبل تعرض ً
مذهب «ديانيتيكس» ،وإطالق العنان له .وقد شعر هاينالين،
اعت�اه احتضانًا للشعوذة يغ� قابل
وأسيموف بنفور بسبب ما ب
لالنتقاد ،ولجآ للكتابة ف ي� مجاالت أحدث ،وعادة ما تكون مربحة
أ
ث
خ�ة من الكتاب الهبوط المطرد للمجلة،
أك� .وتتناول الفصول ال ي
ح� وصلت إىل مجلة من الدرجة الثانية ،وتحول كامبل (الذي تو�ف
ت
َّ
ي
ف ي� عام  )1971إىل مخبول رجعي ،له آراء عنرصية.
كب�ا من القصة المطروحة ف ي� الكتاب كان قد
ورغم أن جز ًءا ي ً
النواع أ
َبل ف� كتابات تتناول تاريخ أ
الدبية،
سبقت روايته ِمن ق ي
و� الس� الذاتية ،والمذكرات الخاصة أ
ف
بالشخاص الر ي ن
ئيس�
ي
ي
ف
ف ي� القصة ،فإن نيفاال يل قام بعمل ممتاز ي� تجميع الخيوط،
وتضف�ها بأبحاث أرشيفية مكثفة ،مثل المراسالت ي ن
ب� كامبل،
ي
عمل متعدد أ
ً
وهاينالين .فكانت النتيجة ً
ومفصل بشكل
الوجه،
كث�ا ما انحرف عن مساره بالتفاته إىل بعض
ر أائع ،إال أن الكاتب ي ً
اس� هاينالين)،
الحداث التافهة (انظر حكاياته البشعة عن بو ي
وكذلك انبهاره بقصص الحب الرسية للشخصيات ،وزيجاتهم
جدا ،ال تسمح
الفاشلة .وهو ً
أيضا يفرد لفان فوجت مساحة ضيقة ًّ
له بالدفاع عن نفسه ،وهو من أبرز اكتشافات كامبل ،ومن ث
أك�
الكُ ّتاب شعبية لدى عشاق المجلة ،حينما كانت ف ي� أوج شهرتها،
بينما لم تحظ كتاباته باالهتمام الذي تستحقه.
جانبا تلك المآخذ البسيطة ،فإن الكتاب يُ َعد
وإذا وضعنا ً
تحول فريق
كيفية
تكشف
وشيقة،
غنية
وتاريخية
دراسة ثقافية
ُّ
الموهوب� ف
ن
بعض من
إىل
وثانوي
تجاري
أد�
نوع
�
صغ� من
ي
ي
ٍ
بي
ي
تأث�ا ف� النصف ن
ث
الثا� من القرن ش
الع�ين.
الشخصيات
أك�
ي
ي
ً ي

أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

سلوك البشر هل تختار
المركبات ذاتية القيادة من يعيش ومن
يموت؟ ص54 .

علم اإلنســان حياة إنسان
النياندرتــال كانت أقل عنفًا مما كان
معتقدا ص57 .
ً

علم المناخ تغير مناخ
المستقبل بسبب ذوبات الجليد في
أنتراكتيكا ص57 .

ETHAN MILLER/GETTY

الشكل  | 1محطة إيفانباه لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الس فيجاس .إن محطات الطاقة الشمسية المركزة  -مثل هذه المحطة  -تقوم بتوليد الحرارة من خالل تركيز أشعة الشمس
على برج مركزي باستخدام المرايا ،ثم تُستخدم الحرارة لتشغيل دورات إنتاج الكهرباء؛ من أجل توليد الطاقة الكهربائية .وقد أعلن كاسيا وزمالؤه 1عن مادة مركّبة من المعادن والسيراميك،
مصممة لتصنيع مبادالت حرارية تعمل عند درجات حرارة مرتفعة ،وهي أجهزة الزمة لتمكين دورات إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية المركَّزة في المستقبل.
َّ
علم خواص المادة

مادة ُم َّ
ّ
تتحمل الحرارة
ركبة
أنتج العلماء مادة مم ّيزة ،هي بمثابة مركّب من المعدن والسيراميك ،يمكنها أن تساعد على تطوير الجيل القادم من محطات توليد الكهرباء ،وقد تلعب دو ًرا
أيضا في عالج العالَم من إدمانه للوقود أ
الحفوري.
ً
كريج تورشي

ط ُّورت المواد المركّبة التي تجمع بين المعادن والسيراميك؛
المختلفة،
من أجل
استخدامها في العديد من التطبيقات ُ
مثل سطوح أ
المحركات،
اء
ز
وأج
،
للتآكل
مة
مقاو
دوات
لل
ُ
ِ
وحتى حشو أ
السنان .وفي بحث
والمكونات الكهربائية،
نُشر في أكتوبر الماضي بدورية  ،Natureأعلن كاسيا
وزمالؤه 1عن ُمركب من المعدن والسيراميك ،له مجموعة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تماما ،وذلك
من الخصائص تجعله
مناسبا لتطبيق مختلف ً
ً
في أ
الجهزة المعروفة بالمبادالت الحرارية ،التي ال بد
أن تعمل عند درجات حرارة مرتفعة في محطات توليد
الكهرباء .وبتمكين االنتقال الحراري عالي الفعالية ،قد
تسمح المادة الجديدة بالوصول إلى عملية توليد للكهرباء
فعالة من حيث التكلفة ،يتم تطويرها في الوقت الحالي
ّ
على أساس حالة سائلة من ثاني أكسيد الكربون ،يُعرف
الح ِرج.
فيها بثاني أكسيد الكربون فوق َ

إن المعادن ونوعيات السيراميك موجودة منذ قرون،
ٍّ
ولكل خصائصه وتطبيقاته المميزة ،فعلى سبيل المثال..
المقاومة للصدمات،
من
جيد
بقدر
والحديد
البرونز
يتسم
َ
كما يتميزان بمرونة كافية لتشكيلهما على هيئات معقدة،
مثل الخوذات ،وحدوات أ
الحصنة .أما السيراميك ،مثل
َ ْ
المواد التي تُستخدم في صناعة الفخار ،فيمكن تشكيله على
هيئات بسيطة ،تتميز بمقاومتها للحرارة والتآكل .ولذلك..
فإن ًّكل من هاتين الفئتين من المواد وجدت طريقها إلى
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تطبيقات متباينة ،وسارت كل منها لمدة طويلة على درب
تكنولوجي منفصل.
في منتصف القرن العشرين ،أدى اختراع المحركات
النفاثة إلى ظهور الحاجة إلى مواد لديها مقاومة عالية
للحرارة والتأكسد ،ومقدرة على التعامل مع التغيرات
السريعة في درجات الحرارة ،وصالبة ميكانيكية ممتازة،
وم َّولت القوات الجوية
تتجاوز خصائص المعادن المتاحةَ .
أ
المريكية البحوث لصناعة مركّبات من السيراميك والمعادن،
يرمت" .ومنذ ذلك
وسميت
بـ"الس ْ ِ
ِّ
تتمتع بتلك الخصائصُ ،
الحين ،طُورت مواد السيرمت الستخدامها في تطبيقات
متعددة ،لكنها في أغلب الحاالت استخدمت لصناعة أ
الجزاء
ُ
آ
علن كاسيا وزمالؤه عن نوع
الصغيرة أو السطوح .أما النُ ،في ِ
تحمل درجات الحرارة القصوى،
من السيرمت ،يستطيع ُّ
ودرجات الضغط العالية ،والتدوير الحراري السريع.
ولتصنيع هذا النوع من السيرمت ،بدايةً  ،أنتج الباحثون
ً
أوليا ،هو بمثابة مادة سالفة تحتاج إلى مزيد من
شكل ًّ
المعالجة؛ لتتحول إلى الجسم النهائي المطلوب ،فيما
يماثل وعاء الفخار الذي لم يُعالَج بالنار بعد .وقام
الباحثون بضغط مسحوق كربيد التنجستن ()WC؛ ليتخذ
وس َّخنوه عند درجة
الشكل التقريبي للجسم المطلوبَ ،
حرارة  1400درجة مئوية لمدة دقيقتين؛ لربط الجسيمات
ببعضها البعض ،ثم قاموا بتشغيل الجسم أ
ال ّو ِلي
المسامي؛ للحصول على الشكل النهائي المرغوب.
ّ
وبعد ذلك ..سخن الباحثون الجسم أ
ال َو ِلي وسط أجواء
َ ّ
كيميائيا (خليط يحتوي على  %4من الهيدروجين
مختزلة
ًّ
في ِ أ
الرجون) عند  1100درجة مئوية ،وغمروه في وعاء

من الزركونيوم والنحاس السائل ( )Zr2Cuعند درجة
أخيرا عند 1350
الحرارة نفسها ،وذلك قبل إزالته وتسخينه ً
درجة مئوية .تجعل هذه العملية الزركونيوم ّ
يحل محل
التنجستن في كربيد التنجستن ،لينتج عن ذلك كربيد
جبر النحاس
الزركونيوم ( ،)ZrCوالتنجستن ،والنحاس .ويُ ِ
السائل على الخروج من مصفوفة كربيد الزركونيوم ،بينما
تتصلب المادة ،بحيث يتكون الجسم النهائي من  %58من
سيراميك كربيد الزركونيوم ،و %36من معدن التنجستن،
مع كميات صغيرة من بواقي كربيد التنجستن والنحاس.
وتكمن روعة هذه الطريقة في كون الجسم أ
المسامي
ال ّو ِلي
ّ
مكون من كربيد الزركونيوم
يتحول إلى مركّب أغير ّ
مسامي َّ
(التغير إالجمالي في الحجم
نفسها
والتنجستن ،وله البعاد
ّ
تقريبا).
ً %2-1
كملة لطريقة
م
النهائي
ج
ت
للمن
القوية
الخصائص
وتُ َعد
َ
ُ ّ
التصنيع الذكية تلك .وقد وجد كاسيا وزمالؤه أنه عند 800
درجة مئوية ،يستطيع سيرمت كربيد الزركونيوم والتنجستن
توصيل الحرارة على نحو أفضل بـ 2.5إلى  3مرات من
والمستخدمة
السبائك القائمة على الحديد أو النيكل،
َ
حاليا في المبادالت الحرارية التي تعمل عند درجات حرارة
ًّ
أ
حسن من كفاءة هذه
م أرتفعة ،وهو المر الذي من شأنه أن يُ ِّ
الجهزة .وإضافة إلى ذلك ،فإن القوة الميكانيكية لسيرمت
كربيد الزركونيوم والتنجستن تكون أعلى منها في السبائك
القائمة على النيكل ،التي تُستخدم عادة في التطبيقات
التي تعمل عند درجات الحرارة المرتفعة ،كما أنها ال تتأثر
بدرجات الحرارة حتى  800درجة مئوية على أ
القل ،حتى
عندما كان السيرمت قد خضع قبل ذلك إلى  10دورات من
التسخين والتبريد بين درجة حرارة الغرفة ،وعند  800درجة
المقاوم للصدأ) ،وسبائك
مئوية .أما سبائك الحديد (الفوالذ
ِ
النيكل ،فتفقد  %80أو أكثر من صالبتها عند درجات حرارة
بين  500و 800درجة مئوية (المرجع .)2
تقوم مبادالت الحرارة بنقل الطاقة الحرارية الناتجة عن
محطة توليد للكهرباء إلى سائل التشغيل في محرك حراري
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(توربين بخاري ً
يحول الحرارة إلى طاقة ميكانيكية.
مثل ) ّ
والطاقة الميكانيكية تُستخدم بدورها في توليد الكهرباء.
تُعرف العملية الكلية لتحويل الحرارة إلى كهرباء بدورة إنتاج
أ
جنبا إلى
حاليا ً -
الكهرباء .وتعمل وزارة الطاقة المريكية ًّ
جنب مع شركائها الصناعيين  -على بناء مرفق اختبارات
ستخدم ثاني
بقدرة  10ميجاوات لدورة إنتاج الكهرباء التي تَ ِ
أكسيد الكربون فوق الحرج ،باعتباره سائل التشغيل (انظر:
 .)go.nature.com/2pi50mtوتَ ِعد دورة إنتاج الكهرباء هذه
بأن تصبح لمحطات توليد الكهرباء المستقبلية تكاليف أقل،
ْ
ومستوى أعلى من الكفاءة ،مقارنة بدورات إنتاج الكهرباء
حاليا ،لكنها تتطلب مبادالت حرارية عالية
َ
المستخدمة ًّ
بحث كاسيا وزمالئه على المبادالت الحرارية
الكفاءة .ويركّز ْ
التي يمكن أن تُستخدم في دورة إنتاج الكهرباء هذه في
ستخدم أشعة
المركّزة (التي تَ ِ
محطات الطاقة الشمسية ُ
المركّزة بالمرايا؛ لتوليد الكهرباء؛ الشكل  ،)1لكن
الشمس ُ
أيضا في محطات
المبادالت الحرارية يمكن استخدامها ً
الطاقة النووية المتقدمة ،ومحطات توليد الكهرباء من
حرق الوقود أ
الحفوري.
ويتعلق واحد من التحديات التقنية التي ينبغي التعامل
معها بقدرة السيرمت الجديد على مقاومة التأكسد ،حيث إن
المادة ُمعرضة للتأكسد في الهواء عند درجات حرارة مرتفعة،
كتلك التي يمكن التعرض لها في المبادل الحراري بمحطة
توليد للكهرباء .ويُعد ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج ً
عامل
قادرا على إحالل السيرمت .وقد
ً
مؤكسدا ضعيفًا ،لكنه يظل ً
أعلن كاسيا وزمالؤه أن تأكسد السيرمت يمكن منعه لمدة

عال
تصل إلى ألف ساعة عند  750درجة مئوية ،وضغط ٍ
(قدره  20ميجا باسكال) ،عندما يتم طالء المادة بطبقة
وأيضا إذا تم خلط كمية صغيرة من
رقيقة من النحاسً ،
أول أكسيد الكربون ( 50جز ًءا من المليون) بثاني أكسيد
الكربون فوق الحرج .ومع ذلك ..يظل من الضروري إثبات
متانة المادة على المدى الطويل.
وأخيرا ،تشير التقديرات أ
الولية لمؤلفي البحث إلى أن
ُ
التكلفة ًالمجمعة للمواد أ
الولية والمعالجة المطلوبة لتصنيع
ُ
مبادل حراري من سيرمت كربيد الزركونيوم والتنجستن
المستخدمة في تصنيع مبادل حراري
ستكون أقل من تلك
َ
مماثل من سبيكة نيكل تقليدية .وإضافة إلى ذلك ..فإن
الجهاز المصنوع من السيرمت من شأنه أن يوفر ِضعف
كثافة الطاقة الكهربائية ،أي أن حجمه يمكن أن يكون نصف
نظيره المصنوع من سبيكة النيكل .واستخدام مثل تلك
المبادالت الحرارية قد يساعد على خفض تكاليف الطاقة
منافسة اقتصاديًّا
المركّزة المتجددة؛ ما يجعلها
الشمسية ُ
ِ أ
المستمدة من الوقود الحفوري■ .
الكهربائية
للطاقة
َ
كريج ش
تور� من أفراد مجموعة العلوم الحرارية
ي
ن
الوط� للطاقة المتجددة ،جولدن ،كولورادو
بالمخت�
ب
ي
الواليات المتحدة أ
المريكية.
،80401
ال�يد إ ت ن
و�craig.turchi@nrel.gov :
ب
اللك� ي
1. Caccia, M. et al. Nature 562, 406–409 (2018).
2. ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section II,
Part D (2013).

التكنولوجيا الحيوية

أداة كريسبر ُتخرِج الحمض
الريبي إلى العلن
النووي
ّ

النووي المرجعية لتتابعات
البكتيري كريسبر-كاس تخزين قصاصات الحمض
يستطيع النظام الدفاعي
ّ
ّ
ومؤخرا ،استفاد باحثون من نظام كهذا في
وجودها.
يتصادف
التي
الفيروسي
الريبي
الحمض النووي
ً
ّ
الجيني الذي يحدث على مدار الوقت في البكتيريا.
تسجيل التعبير
ّ
تشيس إل .بايزل

لخلية ما أمر ضروري لف ْهم
يُعتبر تحديد نمط التعبير
الجيني ّ
ّ
السلوكيات الفيزيائية لهذه
و
اص
و
الخ
الكيفية التي تنشأ بها
ّ
النووي الخاص بها .تتضمن المقاربة
الحمض
الخلية من مخطط
ّ
ّ
حاليا تقنيات تعيين تسلسل الحمض
مة
المستخد
التقليديّة
َ
ًّ
المفردة ،وهي تقنيات تُ ِنتج
النووي
الريبي ،أو أ تصوير الخلية ُ
ّ
الجيني ،إال أن هذه التقنيات
التعبير
نماط
ل
اضحة
و
لقطات
ّ
تلتقط مثل هذه أ
النماط في لحظة التحليل فقط ،وتقتل الخاليا،
الجيني سريعة الزوال،
يصعب من التقاط أنماط التعبير
مما ِّ
ّ
أو تلك أ
تقدم صورة كاملة عن الخاليا التي تخضع
التي
نماط
ال
ِّ
بيئية كبرى .في العدد الصادر في 18
سلوكية أو
لتغيرات
ّ
ّ
َّ
أكتوبر الماضي من دورية  ،Natureأشار شميت وآخرون 1إلى
ما أحرزوه من تقدم في التغلّب على هذه العقبة ،عن طريق
بكتيري قادر على إنشاء ّ
سجل حمض
دفاع
ّ
استخدام نظام ٍ
خلية ما.
في
الريبي
النووي
للحمض
نة
معي
ّ
ّ
النووي لتسلسالت َّ
ّ
لعل أشهر ما تُعرف به أنظمة كريسبر-كاس الدفاعية

البكتيرية هو تطبيقاتها في الهندسة الوراثية ،حيث تضطلع
معينة من الحمض النووي .2لكن ثمة خاصية
بقص
تسلسالت ّ
أخرى لهذه أ
النظمة ،تتمثل في قدرتها على دمج قصاصات
النووي المأخوذ من دخالء غير مرغوب فيهم،
من الحمض
ّ
في جينوم إحدى الخاليا البكتيرية .تقدم هذه التسلسالت
المخزنة "ذاكرة" مستديمة عن العدوى؛ أ
المر الذي قد يتيح
ُ َّ
ظهور استجابة دفاعية ،إذا تم التعرض لهذه التسلسالت
نفسها مرة أخرى .تُضاف النيوكليوتيدات إلى الحمض النووي
تسمى «مصفوفة كريسبر» .ويتناوب تسلسل
للخلية في هيئة َّ
ّ
المصفوفة بين تسلسالت تكرارية متطابقة ،والقصاصات
دمجة ،التي تُ َس َّمى بالفواصل .ومع اكتساب الفواصل
الم َ
ُ
تستطيل المصفوفة ،ويعكس تموضع الفواصل في المصفوفة
الترتيب الذي تم إدخالها به.3
تقريبا مواد جينية
تكتسب جميع أنظمة كريسبر-كاس
ً
دخيلة ،عن طريق التقاط الحمض النووي مباشرة من أحد
أ
الخاصية
الجسام الغازية .وقد استغلَّت أبحاث سابقة هذه
ّ
في أنظمة كريسبر-كاس؛ لتسجيل معلومات على هيئة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تسلسالت نيوكليوتيدية مكتسبة ومخ َّزنة .وعلى سبيل المثال،
المعتمد على
استخدمت إحدى المقاربات 5،4االكتساب
ِ
الم َصطنع ،الذي يتم توفيره
كريسبر-كاس للحمض النووي ُ
من مصدر خارجي اللتقاط التسلسالت بترتيب محدد .وبعد
ذلك ،تم "فكّ تشفير" الترتيب المحدد للنيوكليوتيدات في
الفواصل ،لربط ّكل مصفوفة كريسبر ِببكسالت في مجموعة
صور تتابعية .5واستخدمت دراسة أخرى 6إشارات كيميائية
من البيئة؛ لتحفيز التعبير عن جين يتحكَّم في وفرة نوع
يسمى البالزميد .ومع زيادة
النووي
من الحمض
الدائريّ ،
ّ
ّ
المفضل
الخلية ،أصبح البالزميد المصدر
في
البالزميد
وفرة
َّ
ّ
المستخدمة في الفواصل
النووي
الحمض
لقصاصات
َ
ّ
الجديدة .وقد ربط هذا وجود إالشارة الكيميائية ،بفاصل
النووي البالزميدي .مهدت هذه
مخزن يضاهي الحمض
َّ
ّ
تحديدا الطريق أمام استخدام كريسبر-كاس؛ في
الدراسة
ً
لكن لم
تسجيل التعبير عن جين واحد ،أو بضعة جيناتْ ،
واضحا كيف يمكن توسيع هذه المقاربة ،بحيث تقدم
يكن
ً
ً
ً
الجيني لخلية ما.
التعبير
لنمط
شامل
سجل
ّ
ابتكر شميت وزمالؤه ًّ
إبداعيا يتمثل في التركيز على
حل
أًّ
الريبية
النووية
حماض
ال
تلتقط
أنظمة كريسبر-كاس التي
ّ
بدل من أ
الدخيلةً ،
الحماض النوويّة( 7شكل  .)1aتحتاج
هذه أ
النظمة إلى بروتي َنين فقط لتحقيق هذا إالنجاز ،بحيث
حمض نووي من تسلسل
يصنع أحد هذين البروتينين نسخة ٍ
الريبي ،وهذه النسخة تُصبح هي الفاصل.
الحمض النووي
ّ
وقد كشفت القدرة على توليد الحمض النووي من الحمض
النووي الريبي عن إمكانية استخدام هذا الحمض النووي
لتوثيق هويّة نُ َسخ الحمض النووي الريبي ،ووفرتها ،وبالتالي
لخلية ما.
التقاط نمط التعبير الجيني ّ
والستخدام أنظمة كريسبر-كاس هذه ،تعين على الباحثين
أول التغلب على عقبتين تقنيتين .كانت العقبة أ
ً
الولى هي
لتقطة للحمض النووي
م
فعالة
كاس
بروتينات
على
العثور
ُ ِ
الريبي ،حيث إن البروتينات الموصوفة سابقًا لم تكن فعالة
المهمة .اختبر الباحثون مجموعة كبيرة ومتنوعة
في أداء هذه ّ
جينيا من بروتينات كاس ،وتمكنوا من تحديد بروتينات فعالة بال
ًّ
منازع ،استخلصت من بكتيريا أ
المعاء البشريّةFusicatenibacter
ُ
 .saccharivoransأما العقبة الثانية فقد تمثلت في القدرة على
إجراء تسلسل للحمض النووي ،يركِّز على مصفوفات كريسبر
القليلة ،التي سبق لها اكتساب فاصل جديد ،حيث إن غالبية
تغيرت ،وهي العقبة التي تغلَّب عليها
المصفوفات لم تكن قد َّ
انتقائيا مصفوفات كريسبر
تعزل
بسيطة
بتطوير وسيلة
الباحثون
ًّ
ٍ
مؤخرا.
اصل
و
ف
اكتسبت
التي
ً
بعد تحقيق هذه القفزات ،واصل الباحثون عملهم بتطوير
«ريكورد-سك» Record-seq؛ اللتقاط
طريقة ،أطلقوا عليها
ِ
اثيا بكتيريا إالشريكية
ر
و
الباحثون
ل
عد
الجيني.
أنماط التعبير
ّ
ًّ
القولونية  ،Escherichia coliبحيث تحتوي بروتي َن ْي اكتساب
المستخلصين من .F. saccharivorans
الريبي
الحمض النووي
َ
ّ
ثم تأكد الباحثون من أن هذين البروتينين تمكنا من دمج
لخلية  ،E. coliوأن تسلسالت
الفواصل في المعلومات الوراثية ّ
النووي – قد حددت
الحمض
الريبي – وليس
الحمض النووي
ّ
ّ
الحمض النووي الفاصل المرجعي.
«ريكورد-سك» ،يتم التعبير عن بروتي َني اكتساب
في طريقة
ِ
الجيني .وفي
التعبير
نمط
تسجيل
أثناء
الريبي
النووي
الحمض
ّ
عينة من التجمع الخلوي ،وتُ ْع َزل
تؤخذ
الفترة،
هذه
نهاية
ِّ
مؤخرا ،وتُوضع تسلسالتها،
استطالت
التي
كريسبر
مصفوفات
ً
وتُضاهى الفواصل بالتسلسالت الجينومية المرجعية.
تمثلت الخطوات التالية في إثبات أن هذه الطريقة قادرة
الجيني ،وتحديد ما يمكن تمييزه
بكفاءة على إنشاء سجل للتعبير
ّ
توصل الباحثون إلى أن
التسجيل.
بشأن البيئة الخلوية أثناء فترة
طريقة «ريكورد-س ّك» استطاعت تسجيل ما ّ بين المئات و آ
الالف
ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ

آﻟﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ
ّ

ب اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺠﺮﻋﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺑﺎراﻛﻮات

ج اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺠﺮﻋﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎراﻛﻮات

ﺣﻤﺾ ﻧﻮوي رﻳﺒﻲ
ﻗﺼﺎﺻﺔ ﺣﻤﺾ
ﻧﻮوي رﻳﺒﻲ

ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﺗﻜﺮاري

ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﺾ
ي
اﻟﻨﻮو ّ

ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ

يسجل شميت وزمالؤه 1تطويرهم لتقنية تراقب
شكل ٌ | 1
نظام لتعقب مسار التعبير عن الحمض النووي الريبي في الخالياِّ .
الجيني عن طريق تخزين – ومن ثم تحديد – تسلسالت الحمض النووي المرجعية لتسلسالت الحمض النووي الريبي،
التعبير
ّ
آلية اكتساب
ي
ن
بروتي
عن
ر
تعب
بحيث
،Escherichia
coli
بكتيريا
بتعديل
الباحثون
قام
:a
البكتيرية.
الخاليا
في
عنها
الم َع َّبر
ُ
َ ّ
ِّ
كريسبر ،تم استخالصهما من بكتيريا  .Fusicatenibacter saccharivoransيستطيع هذان البروتينان التقاط نُ َسخ الحمض
النووي الريبي ،وقطع قصاصة قصيرة من الحمض النووي الريبي ،تُستخدم لصنع نسخة حمض نووي من التسلسل ،وهي
نسخة تعمل كفاصل .يُ ْد َمج هذا الفاصل بين التسلسالت التكرارية للحمض النووي؛ لتكوين مصفوفة كريسبر :b، c .اختبر
النووي الملتقَطة تلك يمكن استخدامها أم ال ،لتوثيق وفرة نُ َسخ الحمض النووي الريبي
الباحثون ما إذا كانت أنماط الحمض
ّ
وتوصل الباحثون إلى أن التقنية
السام.
اكوات
ر
با
جزيء
من
مختلفة
لجرعات
التعرض
مثل
مختلفة،
المتولدة ،كرد فعل لظروف
َّ
استطاعت التقاط "بصمة" لنمط التعبير الجيني ،كان من شأنها أن تُ َم ِّيز الظرف المحدد الذي تعرضت له الخلية.

الخلية
من نُ َسخ الحمض النووي الريبي المختلفة الموجودة في ّ
في أي وقت .وعلى الرغم من وجود ميل كبير اللتقاط ال ُّن َسخ
معينة – كما
عالية التوافرّ ،
فإن توافر نُ َسخ أحماض نووية ريبية َّ
تحدد من خالل وضع تسلسل الحمض النووي الريبي – ارتبط
العينة.
ً
عموما بمدى تكرار اكتساب تسلسل فواصل مرجعية في ِّ
عالوة على ذلك ،تمكَّ نت مجموعة الفواصل من تشكيل نمط
النمو التي ُز ِرعت فيها الخاليا ،وهو
معين ،اعتما ًدا على ظروف ّ
ما سمح للباحثين باستخدام "بصمة" هذا النوع من الفواصل
مرت بها الخاليا.
كوسيلة لتمييز الظروف التي َّ
المهمة تمثلت في أن الباحثين حددوا
واحدة من النتائج ّ
الخصائص التي يبدو أنها تحكم انتقاء قصاصات الحمض
النووي الريبي (التي يبلغ متوسط طولها في المعتاد حوالي
عملية
ً 40
زوجا قاعديًّا) ،باستخدام آلية اكتساب كريسبر أثناء ّ
تولِّيد الفواصل .وجد شميت وزمالؤه أن القصاصات كانت
غالبا تأتي من
غنية بنيوكليوتيدات أدينين وثايمين ،وأنها كانت ً
ّ
أي طرف من طرفي نسخة الحمض النووي الريبي .وعلى خالف
ً
واضحا لتسلسالت
تفضيل
متوقعا ،لم يجد الباحثون
ما كان
ً
ً
المستخدمة
الريبي
النووي
الحمض
مناطق
م
تتاخ
بعينها
َ
ِ
لصنع قصاصات الحمض النووي الريبي .فهذه التسلسالت
جاورة للفاصل
غالبا ما يُطلق عليها
«الصيغ ُ
َ
المتاخمة – التي ً
الم ِ
أ
ال َ ّو ِل ّي» ( ،Protospacer-adjacent motifs (PAMsضرورية
التعرف التي تُ َمكِّن دفاعات كريسبر-كاس من القص
ّ
لعملية ُّ
المستهدف المطلوب في الجسم الدخيل،
للتسلسل
الدقيق
َ
وعدم قص التسلسل نفسه الموجود في المصفوفة.8
وبالتالي ،قد يولِّد النظام بعض الفواصل التي ال تتيح إطالق
فعالة ،ألن التسلسالت المرجعية المستهدفة
مناعية َّ
استجابة ّ
صيغة مجاورة للفاصل أ
َ
مكانية
ال
هذه
تثير
.
ي
ل
و
ال
تاخمها
إ
ال تُ ِ
ّ
ِّ ّ
– وكذا قدرة بروتي َن ْي اكتساب الحمض النووي الريبي على
حمض نووي ريبي من ال ُّن َسخ الخاصة
اكتساب قصاصات ٍ
تساؤالت بشأن ما إذا كانت هذه أ
النظمة
بخلية البكتيريا –
تدافع بفعالية عن الخاليا ضد الدخالء غير المرغوب فيهم،
أم ال ،وكيف يحدث هذا أ
المر ،إذا كان الجواب بـ"نعم".
يمكن القول إن أهم دليل على فعالية الطريقة التي
ابتكرها الباحثون ظهر حينما أجروا مقارنة بين طريقة
«ريكورد-سك» ،وطريقة وضع تسلسل الحمض النووي
ِ
قيم
الريبي بشكل مباشر .في إحدى التجارب المهمةَّ ،

النسخية
الباحثون مدى جودة التقاط كل تقنية لالستجابات
ّ
السام لفترة
تعرضها لجزيء باراكوات ّ
للخاليا البكتيريّة عند ُّ
«ريكورد-سك» وحدها
طريقة
أن
الباحثون
قصيرة .اكتشف
ِ
هي التي تمكنت من التقاط ٍّكل من الخصائص العابرة
النسخية
والخصائص المعتمدة على الجرعة ،لالستجابة
ّ
للتعرض للباراكوات (شكل .)1b,c
أرسى شميت وزمالؤه أ
السس العملية الستخدام طريقة
«ريكورد-سك» لمراقبة أنماط التعبير الجيني المعقَّدة التي
ِ
تحدث على مدار الوقت ،على الرغم من أنه ال تزال هناك
أوجه قصور تقنية مباشرة يجب التغلّب عليها .وأحد أوجه
حاليا هو أن عملية اكتساب الفواصل ال
القصور الموجودة
تزال منخفضة الكفاءة ًّبشدة ،حيث إنها تتطلب على أ
القل 10
ماليين خلية بكتيرية ،لتسجيل نمط التعبير بدقّة .أحد العيوب
أ
الخرى هو أن الباحثين اختبروا نظامهم في الخاليا البكتيرية
«ريكورد-سك»
فقط ،في حين أن الكثير من إمكانيات طريقة
ِ
الحيوانية والنباتية.
مالئما للخاليا
في المستقبل قد يكون ً
ّ
«ريكورد-سك» لوضع تسلسل
وأخيرا ،اس ُت ْخ ِد َمت طريقة
ِ
ً
مصفوفات ال تحوي سوى فاصل واحد أو اثنين ،وذلك
ألسباب تتعلق بالطريقة التي تم بها عزل المصفوفات حديثة

التقنية ،بحيث
االستطالة ،ووضع تسلسالتها .وإذا تم تعديل ّ
تحلل مصفوفات أطول ،فإن هذا قد يقدم طريقة لتمييز
وشدة أكثر من حدث خلوي واحد أثناء فترة التسجيل
توقيت ّ
المعتمدة على
كريسبر
لتقنيات
الناجح
التطبيق
نفسها .إن
ِ
الحمض النووي في مجموعة متنوعة من الكائنات عديدة
الخاليا – ً
فضل عن التطور المستمر في تصميم بروتينات
كاس – 11–9يعطي أ
المل في إمكانية أن تتغلب طريقة «ريكورد-
ِسك» على هذه الصعوبات ،وأن تصبح في نهاية المطاف
تقنية ُمحكمة ،وواسعة االستخدام.
«ريكورد-سك» ،قد
لطريقة
مع المزيد من التطوير
ِ
تظهر لها تطبيقات عديدة .فهل يمكن استخدامها في
التغيرات المكانية الزمانية في أنماط التعبير
تتبع مسار أ ّ
النظمة عديدة الخاليا ،وكذلك في تسليط
الجيني لدى
النسجة ،أ
الضوء على نمو أ
والعضاء الحيوانية والنباتية؟
لعله يمكن استخدام هذه التقنية في مراقبة المجتمعات
الميكروبية في البيئات المتقلبة بالغة الصغر ،أو مراقبة
المسبب المرضي وعائله أثناء العدوى.
التفاعالت بين
ِّ
الطبعة العربية |
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وأخيرا ،هل سيكون من الممكن استخدام الخاليا
ً
«ريكورد-سك» في مراقبة
عدلة بحيث تنفذ طريقة
الم َّ
ِ
ُ
التعبير الجيني في البيئات التي يصعب الوصول إليها،
النسان ،أو في تحديد أنماط التعبير الجيني
مثل أمعاء إ
إن تقنية شميت وزمالئه قد
اختالل؟
أو
،
لمرض
ّ
الم َم ِّيزة ٍ
ُ
تُ ْح ِدث ً
تحول في طرق مراقبة أنماط التعبير الجيني في
خاليا النسيج الحي ،كما أنها تسلط الضوء على جانب
آخر من أنظمة كريسبر-كاس ،يمكن استغالله للخروج
بتقنيات فعالة■ .

تز
هيلمهول� ألبحاث
يعمل تشيس إل .بايزل لدى معهد
الري� ،وكذلك لدى
العدوى المرتبطة بالحمض النووي ب ي
جامعة يف�تسبورج 97080 ،يف�تسبورج ،ألمانيا.
ال�يد إ ت ن
و�chase.beisel@helmholtz-hiri.de :
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السرطان

ٌ
الجيني
االختبار
إلى
المختصرة
الطرق
من
آالف
ّ
المشَ فِّرة للبروتين في جين  BRCA1المسؤول عن
الجيني في وقتنا
يُستخدم التحرير
الحالي إلدخال كل طفرة ممكنة وحيدة النيوكليوتيد إلى المناطق الرئيسة ُ
ّ
ّ
الصابة بهذا المرض.
االستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان ،للتعرف على المتغيرات المرتبطة بخطر إ
ستيفن جيه .تشانوك

علـى مـدار عقود ،حاول علمـاء الوراثة السـرطانية تحديد
التغيـرات فـي تسلسـل الجيـن  ،BRCA1التـي تجعـل
أ ّ
الفـراد الحامليـن لهـا عرضـة للإصابـة بسـرطان الثـدي
أو المبيـض .وقـد ركَّـزت الجهـود المكثفـة علـى تفسـير
الجينيـة الكثيـرة فـي  ،BRCA1وذلك من خالل
المتغيـرات
ّ
سـمح
ي
ات
ر
المتغيـ
أي
لتحديـد
كلينيكيـة؛
ال
المالحظـات
إ
ُ َ
ّ
علـى أساسـه تقديـم المشـورة للمريـض ،عـن خيـارات
التدخـل
العالجـي .1وبشـكل عـام ،تص َّنـف متغيـرات
ّ
ّ
 BRCA1إلـى ثلاث فئـات :3،2متغيـرات حميـدة ليسـت
ً
احتمال
تسـبب
مدعـاة للقلـق؛ ومتغيـرات ّ
ضـارة يمكن أن ِّ
مسـتقرة تُ َس َّـمى
غير
ووسـائط
تفعا للإصابة بالسـرطان؛
مر ً
الهميـة ( .)VUSأمـا ّ أ
بالمتغيـرات غيـر معروفـة أ
الصعـب
ّ
نـادرا ،والتـي
تصنيفًـا ،فهـو آالمتغيـرات التـي ال تظهـر إال ً
توجـد منهـا الالف فـي  .BRCA1وعـاد ًة مـا كان العلمـاء
الجيني علـى العائالت أو المجتمعات
يركِّـزون في التحري
ّ
تفع ،على نحو
ر
م
ل
بمعـد
نة
معي
ات
ر
طفـ
التـي تظهـر فيها
َّ
ّ
ٍ
لكن
ة،
الضـار
ات
ر
المتغيـ
آثـار
عن
يكشـف
اسـتثنائي ،ممـا
ْ
ّ
فـي العـدد الثانـي فـي شـهر أكتوبر مـن دوريـة ،Nature
معملية مبتكرة؛ لدراسـة
سـجل فينـدالي وزمالؤه 4مقاربـة
ّ
َّ آ
الم َشـفِّرة
تأثيـر الالف مـن المتغيـرات علـى المناطـق ُ
للبروتيـن فـي جيـن .BRCA1
يعـد بروتيـن  BRCA1مثبطًـا رئيسـا أ
ً
وعاملا
لل�ورام،
َُ
ً
الصالح
مسار إلصالح الحمض
يسمى إ
النوويَّ ،
ّ
ًّ
أساسـيا في ٍ
أدت الطفـرات التـي تعطِّـل هذه
الموجـه بالتناظـر .وقـد ّ
َّ
الوظيفـة إلـى مـوت خاليـا بشـريّة مزروعـة مـن سلالة
تسـمى ( HAP1المرجع  .)5اسـتغل فينـدالي وزمالؤه هذه
َّ
بمهارة
الخاصية التي تتمتع بها خاليا  HAP1واسـتخدموها
ٍ
ّ
الضارة.
فائقـة فـي البحـث الدقيـق عـن متغيـرات BRCA1
ّ
تسـمى
،
الجينـي
اسـتخدم الباحثـون وسـيلة للتحريـر
ّ
ّ
كريسـبر-كاس)CRISPR-Cas9( 9؛ لتحويـل ّكل نيوكليوتيـد
أساسـية ُم َشـف ٍِّرة للبروتيـن (إكسـونات) مـن
فـي  13منطقـة
ّ
ّ
بمعدل
بدقة،
ممكنة
أخـرى
قاعدة
كل
إلـى
الجيـن BRCA1
َّ
يسـمى
،
ـن
ض
م
أسـلوب
وهـو
مـرة،
كل
واحـد
نيوكليوتيـد
ْ
ٍ
ّ
ُ ٍ
بالتشـبع ( .)SGEفـي ّكل تجربـة ،حـرر
الجينـوم
تحريـر
ّ
خلية
مليـون
20
في
BRCA
1
مـن
ا
واحـد
ا
ن
إكسـو
الباحثـون
ً
ً
ّ
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 HAP1فـي ٍآن واحـد ،ثـم تركـوا الخاليـا تنمو فـي المختبر
الم َح َّـرر؛ لقياس
يومـا ،وعينوا تسلسـل إ
الكسـون ُ
لمـدة ً 11
ّ
تجمع الخاليا .وصنف الباحثون
في
غاير
م
كل
َّ
ّ
معـدل تكرار ُ
 مـن خلال هذه البيانـات  -المتغيـرات بأنهـا وظيفية (إذاالموجـه
الصلاح
كانـت نسـبة تكرارهـا قـد أشـارت إلـى أن إ
َّ
بالتناظـر كان نشـطًا في الخاليا التي تحمـل ذلك المتغير)،
أو غير وظيفية (إذا كانت نسـبة تكرارها ّ
المتوسـط،
أقل من
ِّ
مـا يُشـير إلـى أن المتغيـر قـد أدى إلى مـوت الخاليـا) ،أو
وسيطة (شـكل .)1
وجـد فينـدالي وزملاؤه أن نتائجهم تتسـق مـع النتائج
تكميلية كانت
تجربـة
توصـل إليها باحثـون آخرون من
ٍ
التـي ّ
ّ
الموجـه بالتناظـر
صلاح
ال
كان
إذا
مـا
معرفـة
إلـى
تهـدف
إ
ّ
طبيعيا في الخاليـا المتطفرة في جين  ،BRCA1أم
يحـدث
ًّ
بحثية ُمر ِافقة منشورة في
ال ،وقد سبق تلخيصها في ٍ
ورقة ّ
دوريـة «ذا أمريـكان جورنـال
َّ
ِ
المرجح أن يتم
"من
أوف هيومـان جينيتكـس»
 The American Journal ofإدماج النتائج في
 .Human Genetics6وقـارن الجهود الحالية؛
الباحثـون نتائجهـم كذلـك لشرح متغيرات
بمجموعـة
ٍ
معتـرف بهـا ًّ
دوليـا ."BRCA1
َ
مـن متغيـرات BRCA 1 7
ضـارة ،أو غيـر معروفة
المشـروحة ،المص ّنفـة حميـدة ،أو ّ
أ
الكلينيكية ،أو (على أسـاس
هميـة ،على أسـاس البيانات إ
ال ّ
الكلينيكيـة ،فـي حالـة العديـد مـن
عـدم توافـر البيانـات إ
المتغيـرات غيـر معروفة أ
هميـة) .واكتشـف الباحثون أن
ال
ّ
بشـكل مذهـل ،رغم أنها
النتائـج التـي توصلّوا إليها دقيقة
ٍ
غير مثالية .وفي العموم ،تطابقت المتغيرات التي ص ّنفها
فينـدالي وزملاؤه فـي بحثهـم علـى أنهـا غيـر وظيفيـة مع
ضـارة.
المتغيـرات الموصوفـة فـي قاعـدة البيانـات بأنهـا ّ
تقريبا
وممـا يدعـو لالطمئنـان أن كل المتغيـرات الوظيفيـة ً
تطابقـت مـع تلـك الموصوفـة بأنهـا حميـدة.
البحثيـة أنـه يمكـن
وهكـذا ،اسـتنتجت المجموعـة
ّ
اسـتخدام طريقتهـم لتسـليط الضـوء علـى المتغيـرات
أ
همية،
العديـدة المزعجـة ،المصن
فة بأنهـا غير معروفـة ال ّ
والتـي تقـض مضطجـع َّ أ
وقـدم
كلينيكييـن.
ال
طبـاء
ال
ّ
إ
َّ
الباحثـون أدلـة علـى أن بعـض متغيـرات  BRCA1غيـر
أ
فرعيـة،
هميـة ال وظيفـة لهـا .وهـي مجموعـة ّ
معروفـة ال ّ

ً
قـدم الباحثـون
مسـتقبل.
تجـب متابعتهـا بدقّـة
وأخيـراَّ ،
ً
مهمة عن مدى قدرة المتغيرات في التسلسلات
معلومات ّ
المجـاورة للإ كسـونات علـى تشـويش وظيفـة البروتينـات،
ُ
وهـو أ
المـر الـذي يزيـد مـن قدرتنـا علـى تفسـير وظيفـة
المزيـد مـن أجـزاء الجينـوم.
تتميـز الدراسـة الحاليـة بنطاقهـا الواسـع ،حيـث تتيـح
َّ
المقاربـة المسـتخدمة فيـه تحليـل حوالـي  4000متغيـر
محتمـل لــ BRCA1بالتـوازي .ومـن المفتـرض أن تنظـر
َ
الدراسـة الالحقـة فـي مناطـق مـن  BRCA1خـارج الثالثـة
عشـر إكسـونًا التي تناولتها هذه الدراسـة ،خاصة تلك التي
أ
هميـة.
ضـارة ،ومتغيـرات غيـر
تحمـل طفـرات ّ
معروفـة ال ّ
المتغيـرات غيـر معروفـة أ
هميـة ،حيـث
ال
وحاليـا ،تتراكـم
ّ
ًّ
معدل تجميع تسلسلات جديدة لـ BRCA1من المرضى
إن َّ
الكلينيكيـة المطلوبـة
يتجـاوز بكثيـر تراكُـم المعلومـات إ
لتصنيـف المتغيـرات .وتم ِّثـل مقاربـة فينـدالي وزمالئـه ما
تحـول كبيرة في دراسـة المتغيرات
يحتمـل أن
يكـون نقطة ُّ
ُغيـر معروفـة أ
لكـن سـيكون من المهـم ً
أول جمع
ـة،
همي
ال
ْ
ّ
صحـة
المزيـد مـن البيانـات إ
الكلينيكيـة؛ للتصديـق علـى ّ
النتائـج المثيـرة لهـذه الدراسـة.
تقدما
ل
ث
تم
فقـد
التقنية،
هذه
وإن تـم التصديـق علـى
ِّ
ْ
ً
كبيـرا ،مقارنـة بالجهـود السـابقة لدراسـة تأثيـر المتغيرات
ً
أ
هميـة فـي المختبـر .فعاد ًة مـا كانت تمزج
غيـر معروفـة ال ّ
المعملية
الحوسـبية ،والتجـارب
تلـك الجهـود بين النماذج
ّ
ّ
علـى التفاعالت بين البروتينات وبعضها ،أو على حساسـية
أ
الدويـة ً
مثلا .وطوال العقـد الماضي ،بـدأت إضافة هذه
التغيـر
اتيجيات الشـرح ،إال أن وتيـرة ّ
التحليلات إلـى اسـتر ّ
كبيـرا بشـأن مقـدار
ًـا
ف
خال
هنالـك
كانـت بطيئـة ،كمـا أن
أ ً
أ
الدلّـة ،8إال أن حجـم
هميـة الـذي يجـب منحـه لتلـك
ال ّ
دراسـة فيندالي وزمالئهً ،
يبشـران
فضل عن دقّتها الظاهرة ّ
ً
مسـتقبل فـي تصنيـف متغيـرات .BRCA1
بإمكانيـة دمجهـا
المرجح أن تُ ْد َمج النتائج في المسـاعي الحالية لشـرح
ومن ّ
7
"تحـدي BRCA
مـن
ا
ء
جـز
ـد
ع
ت
التـي
BRCA
1
متغيـرات
ُ
ّ
َ
ً
الدولـي" (.)http://brcaexchange.org
ّ
ولكـن ال بـد مـن إمعـان التفكيـر؛ للتوصل إلـى الطريقة
أ
المثـل لدمـج تجربـة فينـدالي وزمالئـه فـي تصنيـف

الجينـي هـو توافـر بيانـات
المتغيـرات .وأسـاس االختبـار
ّ
معيـن.8،7
بمتغيـر
الخطـورة
إكلينيكيـة كافيـة؛ لربـط
َّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث
اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي

ﺧﻼﻳﺎ
ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻧﻤﻮ ﻷﺣﺪ
ﻳﻮﻣﺎ
ﻋﺸﺮ ً

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ

ﻃﺒﻴﺐ إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺗﺠﺎرب
ﻣﻌﻤﻠﻴﺔ
ّ
أﺧﺮى

?

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻏﻴﺮ وﻇﻴﻔﻴﺔ
وﺳﻴﻄﺔ

شكل  | 1اختبار تأثير المتغيرات الجين ّية على وظيفة بروتين  .BRCA-1زرع فيندالي وزمالؤه 4خاليا بشرية في مزرعة ،واستخدموا
تسمى "كريسبر-كاس"9؛ لتعديل جينومات الخاليا ،بحيث صار كل اختالف وحيد النيوكليوتيد في منطقة
وسيلة للتحرير
الجينيّ ،
ّ
يوما ،ثم
11
لمدة
رة
ر
ح
الم
الخاليا
اعة
ر
ز
ت
تم
الجماعة.
خاليا
بعض
في
ا
د
موجو
BRCA
1
الجين
في
(إكسون)
نة
معي
للبروتين
مشفرة
ً
ً
ّ
َّ
ُ َ َّ
الكسون (غير موضح)؛ لتحديد تكرار كل متغير في الجماعةُ .ص ِّنفَت المتغيرات التي ظهرت بنسبة التكرار المتوقعة
ُوضع تسلسل إ
كمتغيرات وظيفية ،أي أن البروتين لم يكن له تأثير على وظيفة  ،BRCA1في حين ُصنفت المتغيرات التي ظهرت بمستويات أقل من
المتوقع كمتغيرات غير وظيفية ،ألنها أحدثت تغيرات في  ،BRCA1حالت دون النمو الطبيعي للخاليا .أما المتغيرات التي كانت في
المنتصف بين هذا وذاك ،فقد صنفت وسيطة .هذا ،ويمكن المزج بين هذه المقاربة ،وبين البيانات الكلينيكية أ
الخرى والتجارب
إ
ُ
أ
كيفية القيام بذلك تستلزم المزيد من المناقشة
المعملية؛ إلتاحة التصنيف الدقيق للمتغيرات على أيدي الطباء إ
الكلينيكيين ،إال أن ّ
ّ
(مقتبس من (شكل 1ب) من الدراسة.)4
َ

يكمل هذه البيانات ،ال
والمفتـرض في االختبـار الجديد أأن ِّ
أن ّ
اليسـر اسـتخدام التجربة
يحـل محلهـا .وقد يكون من
ْ
مباشـرا فـي تفسـير المتغيـرات غيـر معروفـة
ا
اسـتخدام
ً
ً
أ
همية التي جرى تحدديها أثناء اختبار الجينات البشـريّة،
ال ّ
بنجاح
الجينومي بالتشـبع قد اسـ ُتخدم
خاصة أن التحرير
ّ
ٍ
تطويـر أ
الدوية،9
فـي الماضـي لتحديـد أهـداف مـن أجـل
سـتخدم
إال أن البيانـات
المعمليـة وحدهـا ال يجـب أن تُ
َ
ّ
النصيحة الطبية ،على أ
القـل إلى أن يتم
لتقديـم
كأسـاس
ّ
إكلينيكيـا.
المقاربـة
هـذه
علـى
التصديـق
ًّ
والسـؤال آ
الن ،هـل يمكـن اسـتخدام مقاربـة فينـدالي
وزمالئـه فـي تحليـل المتغيـرات فـي أكثـر مـن حوالـي 20
الجابة هي
جيـن آخـر فـي الجينـوم
غالبـا إ
ّ
البشـري؟ ً
ألـف ٍ
نعـم فيمـا يخـص الجينـات المسـؤولة عـن االسـتعداد
الوراثـي للإصابة بالسـرطان ،التي يتجـاوز عددها المائة،10
وتشـمل الجي َنين  ،BRCA2و TP53اللذين سـبقت دراستهما
أن تبدل تلك المتغيرات غير الوظيفية
باسـتفاضة .ويُ َت َوقَّع ْ
لهـذه الجينـات مـن نمـو الخاليـا فـي المـزارع ،ممـا يتيـح
تعديل لتجربة نسـبة التكـرار لفيندالي وزمالئه.
اسـتخدام
ٍ
إن المجهـود المبـذول فـي تطوير هـذه التجربـة لكل جين
ضخم للغاية ،وربما سيبطئ من التطبيق المباشر للتحرير
ٌ
الجينومـي بالتشـبع فـي دراسـة المتغيـرات غيـر معروفـة
ّ
أ
الكسـونات
الهميـة .ورغـم أن تطوير هـذه التجارب لكل إ
فـي جينات السـرطان سـوف يسـتنزف الوقـت والمال ،فإن
النتائـج قـد تكـون مذهلـة لعلمـاء الوراثة السـرطان .هذا،
الجينومي بالتشـبع الكبيرة
وتجـب إتاحة تحليلات التحرير
ّ
لجينـات السـرطان لالسـتخدام العـام فـي وقـت قريـب،
الجينومي بالتشـبع إلى
حيث من الممكن أن يؤدي التحرير
ّ
التعـرف علـى الجينات المسـؤولة عـن االسـتعداد للإصابة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بالسـرطان ،التـي لـم تكن معروفة من قبـل .وفي المقابل،
أ
الكلينيكيـون البارعون.
سـيصدق عليها الطبـاء إ
ِّ
إن بحـث فينـدالي وزمالئـه المثيـر سـيلفت أنظـار
ّ
الباحثيـن مـن مختلـف مجـاالت علـم الجينـوم .ومـا زال
أي مـدى يمكـن تطبيـق مقاربـة
مـن المنتظَـر معرفـة إلـى ّ
ّ
سـتظل
الباحثيـن فـي كل هـذه المجـاالت ،أو ما إذا كانت
مجـرد تطـور مثيـر قاصـر  -فـي أ
السـاس  -علـى مجـال
أي حال ،مـن المفترض أن
السـرطان فقـط ،أم ال .وعلـى
تسـاعد هـذه الدراسـة الباحثيـن ّعلـى إدراك آ
الفـاق التـي
11
يعـد بهـا الطـب الدقيـق ■.
ستيفن جيه .تشانوك باحث ف ي� قسم علوم وبائيات
ن
الوط� للرسطان ،التابع
وعلم وراثة الرسطان ،بالمعهد
يّ
الوطنية للصحة ،بيثيسدا ،يم�يالند ،20892
للمعاهد
ّ
المتحدة أ
المريكية.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عتمــد الطيور المحلقة على
عاد ًة ما تَ ِ
أ
العمــدة الحرارية الصاعدة (التيارات
الحراريــة) الموجودة في الغالف الجوي
في أثناء بحثها عن فريســة ،أو هجرتها
عبر مســافات كبيرة .وتضاريس تيارات
الحمــل الحراري هذه وعرة ،وتتقلب
تقدر ببضع دقائق؛
في نطاقــات زمنية َّ
تتكون ،أو
ارية
ر
الح
ذلــك ألن التيارات
ّ
بعيدا بفعل الرياح
تتالشــى ،أو تنتقل ً
لكن كيفية عثور الطيور
باســتمرارّ ،
المحلقــة على التيارات الحرارية،
والتحليق عبرها في هذا المشــهد
المعقد غير معروفة.
لــذا ،يوفــر التعليم المعزز إطار
مالئما لتحديد اســتراتيجية
عمــل ً
مالحية فعالة ،في شــكل سلســلة
مــن القرارات التي تُتخذ اســتجابةً
لمؤشرات بيئية.
في البحث المنشــور ،يستخدم
الباحثــون التعليــم المعزز لتدريب
الطائرات الش ـراعية المنزلقة في
ميــدان الطيران كي تحلق بشــكل
مســتقل عبر التيــارات الحرارية للغالف
زود الباحثون الطائرات ذات
الجــويّ .
أ
الجنحــة  -التــي تمتد إلى مترين -
بوحــدة تحكُّم جــوي تحكّمت بدقة
في زاويــة العطوف واالنحدار ،ومن
ثــم تقوم بضبط هــذه القيم على
فترات؛ بهــدف الوصول إلى أقصى
ارتفــاع ممكن .وتم وضع اســتراتيجية
المجمعة
مالحيــة بناء على التجــارب
ّ
للطائـرات وحدها ،التــي ُجمعت على
مــدار عدة أيام فــي الميدان .تعتمد
طبق (على
االســتراتيجية على أســاليب تُ ّ
متــن الطائرة)؛ للتقدير الدقيق لتســارع
الرياح الرأســية الموضعية ،والعزوم
االلتفافيــة على الطائرة الشـراعية
المنزلقة ،التي تعمل كمؤش ـرات
مالحية.
وتَ َح َّقــق الباحثون من صحة سياســة

الشكل أسفله | التحليق في الميدان
باستخدام مؤشرات مالحية اضطرابية .أ.
المسار (الخط البرتقالي) الخاص بالطائرة
الشراعية المنزلقة في أثناء تحليقها في
باواي بكاليفورنيا .ب ،رسم كرتوني للطائرة
يوضح المؤشرات المالحية المتوفرة؛ أي
التدرجات في السرعات الرأسية للرياح
(موضحة بطول أ
السهم الزرقاء) على
امتداد المسار ،وعبر أجنحة الطائرة،
وعزما
أسيا ً ،az
التي تولِّد تسارع رياح ر ًّ
لعينة من
أثر
ج،
التفافيا  ،ωعلى الترتيب.
ِّ
ًّ
المقدرة للرياح  ،wzوقيمة
السرعة الرأسية
َّ
المناظرة التي تم الحصول عليها في
az
ِ
الميدان .د ،زاوية العطوف المقاسة μ
المقدرة في أثناء التجربة نفسها
وقيمة ω
َّ
عبر عنها في ج .تم تقدير ( ωالخط
ُ
الم َّ
أ
الخضر المتصل) من االنحرافات الصغيرة
أ
في زاوية العطوف المقاسة (الخط الزرق
المتصل) عن زاوية العطوف المتوقعة
(الخط البرتقالي المتقطع) ،بعد أخذ
التأثيرات أ
الخرى في الحسبان (انظر:
قسم أ
الساليب " "Methodsفي البحث).
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يتمثل أحد أ
الدوار الرئيســة للإ بصار في
إرشــاد توجيه الحركة ،وتوجيه الحركة
بقوة .ومن المعروف
يقــوده إ
البصار ّ
البصار والتوجيه في
أن أنظمــة إ
الدمــاغ تتفاعل مع بعضها البعض،
الشــارات ذات الصلة
وقد لُوحظ أن إ
بالموقــع في البيئة تظهر في وقت
مبكر من النمو في القشــرة البصرية.
في البحث المنشــور ،وبغرض
الشــارات ،سجل
تحديد طبيعة هذه إ
الشــارات في القشرة البصرية
الباحثون إ
أ
الحصين
ومنطقة
(،)V1
وليــة
ُ
ال ّ
أ
وليــة  ،CA1في أثناء اجتياز الفئران
ال ّ
ممـ ًّـرا في الواقع االفتراضي .احتوى
الممر علــى معالم بصرية متطابقة
في موقعين ،بحيث تســتجيب خلية
عصبية بصريــة بحتة بطريقة متماثلة
لكن معظم
في هذيــن الموضعينّ ،
الخاليا العصبية في القشــرة البصرية
أ
الوليــة تجاوب مع المعالم في أحد
آ
الموقعين ،دون الخر ،أو بطريقة أشــد
في واحد ،مقارنة آ
بالخر .ولم تفســر
عوامل معينة  -مثل ســرعة الجري -
ســبب هذا التفاوت في االستجابات
البصرية حســب الموقع المكاني.
ولتقييــم ما إذا كان التفاوت يتعلق
بإشــارات التوجيه وتقدير الحيوان
درب الباحثون
الذاتــي لموقعه ،أم الّ ،
الفئـران على اللعق؛ للحصول على
مكافــأة من الماء عند الوصول إلى
منطقــة مكافأة في الممر.
عمــدت مجموعات الخاليا العصبية
أ
ولية
في كل مــن منطقة أ ُ
الحصين ال ّ
الولية إلى ترميز
والقشــرة البصرية
وضــع الحيوان على طول الممر ،وأمكن
الخطاء في تمثيلها .أ
الربط بيــن أ
والكثر
من ذلــك ،أن كال التمثيلين عكس
تقديــر الحيوان الذاتي لموضعه ،الذي
أمكن االســتدالل عليه من عملية اللعق
بشــكل أدق مما أمكن من خالل موقعه
الفعلــي .فعندما قامت الفئران باللعق
صحيحا،
في موقع معين ،ســواء أكان
ً
أم ال ،وضعــت مجموعات الخاليا
العصبية في كل من القشــرة البصرية
أ
أ
ولية
وليــة ومنطقة ُ
الحصين ال ّ
ال ّ
الحيــوان في منطقة المكافأة.
ويســتنتج الباحثون أن االستجابات
أ
ولية
البصرية في القشــرة البصرية ال ّ
تحكمها إشــارات توجيهية ،تتسق وتلك

عادة ما تتحسـن الكهربـاء الضغطية –
التحول البيني المباشـر بيـن الطاقتين
الحركيـة ،والكهربائية – بشـكل ملحوظ
عنـد حد طور التغير الشـكلي للمواد
الفروكهربائيـة ،الـذي يمثل منطقة
انتقاليـة فـي مخطط أطوار المواد
الكهروضغطيـة ،ويصل بين طورين
متنافسـين ،لهما تماثلات مختلفة.
مؤخرا تطوير
وأتـاح ذلك التحسـين
ً
مواد بيروفسـكايت كهروضغطية
متنوعـة – من الرصاص ،وأخرى
خالية مـن الرصاص – لها خواص
كهروضغطيـة مميزة تتيح اسـتخدامها
فـي المشـغالت الميكانيكية ،ومحوالت
والمجسـات ،وتطبيقات
الطاقة،
ّ
استخالص الطاقة.
وبالرغم من ذلك ..لم يسـبق
رصد حد طور التغير الشـكلي في
المـواد العضوية قط .ويؤدي غياب
أسـاليب فعالة لتحسين االستجابات
الكهروضغطيـة الكامنة للبوليمرات إلى
صعوبة كبيرة في اسـتخدامها في أجهزة
مرنـة ومالئمة حيويًّا ،ويمكن ارتداؤها.
في البحث المنشـور ،يشير الباحثون
إلى سلوك مسـتحث بالكيمياء الفراغية،
مشـابه للسلوك الذي تم رصده
عند حدود طور التغير الشـكلي ،في
التسـاهمية الفروكهربائية
البوليمرات
ّ
من النوع ( .P(VDF-TrFEويوضحون
تكوينيا (أي
المفصل
أن التراتـب
َّ
ًّ
الترتيب الفراغـي الكيميائي للمراكز

) ωدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

اإلدراك المكاني
الذاتي

التغير الشكلي
حد طور
ُّ
ّ
في المواد العضوية

) azﻣﺘﺮ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ(

دوائر عصبية

الحصين ،التي تعكس
َّ
المرمــزة في ُ
إدراك الحيوان الذاتي لموقعه .ويشــير
الشــارات التوجيهية
ظهور مثل هذه إ
في وقــت مبكر من النمو في منطقة
حســية أولية إلى أنها تتخلل المعالجة
الحسـ ّـية في القشرة الدماغية.
A. Saleem et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0516-1

الطي ـران المتعلَّمة هذه ،الخاصة
بهم ،من خــال تجارب ميدانية،
وعمليات محــاكاة عددية ،وتقديرات
التشــويش في القياســات الناجمة عن
وتلقي
اضطرابات الغــاف الجويِ .
نتائجهم الضوء على دور تســارع
الرياح الرأســية والعزوم االلتفافية
كمؤشـرات ميكانيكية استشــعارية فعالة
للطيــور المحلقة ،وتوفر اســتراتيجية
مالحيــة قابلة للتطبيق مباشــر ًة في
تطوير مركبات ذاتيــة التحليق.
G. Reddy et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0533-0
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غير التناظريـة المتعلقة بمونمرات
 )TrFEيمكنـه أن يؤدي إلى تطور بين
جزيئـي من النظام إلى عدم النظام
فـي الطور البلوري؛ وبالتالي يؤدي إلى
نشـوء منطقة انتقالية وسيطة تبدو
كحد طور التغير الشـكلي ،الذي تظهر
ّ
فيه بشـكل متزامن خواص فروكهربائية،
التقبض الكهربائي العالي،
وخـواص ُّ
التـي تتنافس فيما بينها.
وتؤكد حسابات الباحثين المستندة إلى
المبادئ أ
الصلية الدور الحاسم للتراتب
تكون هذه المنطقة
التسلسلي في تحفيز ُّ
االنتقالية عبر المنافسة البنيوية بين
الطور العابر للمستوى ،والطور الحلزوني
 .1/3ويوضح الباحثون أن البوليمر
التساهمي ( P(VDF-TrFEذا التركيب
ظهر ُم ً
كهروضغطيا
عامل
ًّ
متغير الشكل يُ ِ
طوليا يبلغ  63.5-بيكو كولوم لكل نيوتن،
ًّ
متفوقًا في هذا على أحدث البوليمرات
الكهروضغطية.
وبالنظـر إلى المرونة الموجودة في
التصميـم الجزيئي للمواد العضوية
الفروكهربائيـة ،وفي تصنيعها ،يمهد
هـذا البحث الطريق نحو تطوير
بوليمـرات كهروضغطية عالية أ
الداء،
ويمكن توسيع نطاقها.
Y. Liu et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0550-z
غازات فائقة البرودة

نحو قياس دقيق
للتداخل في الفضاء
في ظل ظروف الجاذبية المنخفضة
في الفضاء ،تتيح المختبرات المحمولة
في الفضاء إجراء تجارب تنطوي على
فترات ممتدة من السقوط الحر .أ
ولن
ّ
تمدد
تكاثف بوز-آينشتاين يتميز بطاقة ُّ
منخفضة للغاية – وهو ما يعني أن
رصدها يظل ممك ًنا بعد أوقات طويلة
من االستجالء – فإن مقاييس التداخل
الذري المحمولة في الفضاء ،التي
تعتمد على تكاثف بوز-آينشتاين ،يمكن
أن تكون لها حساسية أكبر بكثير تجاه
قوى القصور الذاتي ،وذلك مقارنةً
ظهرها مقاييس
بالحساسية أ التي تُ ِ
المشابهة لها.
التداخل الرضية
ِ
في  23يناير  ،2017وكجزء من
مهمة صاروخ التجارب  ،MAIUS-1قام
الباحثون بإحداث تكاثف بوز-آينشتاين
في الفضاء ،وإجراء  110تجارب ،لها
أهمية محورية في قياس التداخل بين
المادة والموجات ،بما في ذلك التبريد
بالليزر ،واقتناص الذرات في أثناء
معدالت التسارع الكبيرة التي تحدث
الطالق.
في أثناء عملية إ
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
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تقريرا عن التجارب التي تم إجراؤها
ً
خالل الدقائق الست لرحلة الصاروخ
في الفضاء ،وهي الدقائق التي درسوا
فيها التحول الطوري من مجموعة
حرارية إلى تكاثف بوز-آينشتاين ،وكذلك
الديناميكيات الكلية للتكاثف الناتج.
ظهر مقارنة النتائج التي توصل إليها
وتُ ِ
الباحثون بنتائج التجارب أ
الرضية
تحسن في درجة االستبانة
المشابهة ُّ
نظرا إلى
الظواهر،
هذه
الالزمة لرصد
ً
الحر في الفضاء.
السقوط
طول وقت
ّ
رؤى متعمقة
الباحثين
نتائج
وتقدم
ِّ
ً
بشأن إجراء تجارب الذرات الباردة في
الفضاء ،مثل القياس الدقيق للتداخل،
وتم ِّهد الطريق لوضع نماذج مصغَّ رة
المعتمدة
لمفاهيم المعلومات الك َّمية
ِ
على الذرات الباردة والفوتونات ألغراض
التطبيقات المعتمدة على أ
القمار
ِ
االصطناعية ،كما تتيح كثافة بوز-
آينشتاين المحمولة في الفضاء إمكانية
الكمية في ظروف
إجراء تجارب الغازات ّ
منخفضة الجاذبية.
D. Becker et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0605-1

أ

FACS

n=4

n=3

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺪوراﻧﻲ

ﺿﻊ

ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻼﻳﺎ
ﻣﻔﺮدة

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

و

ﺴﻞ

اﻟﺘ

ﺴﻠ

ﻌﺎ

ﻟﺠ

ﻣ

ﺎﻧﺎ

ﻟﺒﻴ

ﺔا

ت
ﺤﻠﻴ

ﺗ

ﺎﻧﺎ

ﻟﺒﻴ

ﻞا

ت

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻮﻟﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﻀﻠﻲ

emoneG

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻠﺤﺎﻓﻲ
اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﺋﻊ دﻗﻴﻘﺔ

ب
اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻷورﻃﻲ
اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ
دﻣﺎﻏﻲ ﻧُ ﺨﺎﻋﻲ
دﻣﺎﻏﻲ ﻻ ﻧُ ﺨﺎﻋﻲ
اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ
دﻫﻦ
ﻗﻠﺐ
ﻛﻠﻴﺔ
أﻣﻌﺎء ﻏﻠﻴﻈﺔ
ﻋﻀﻠﺔ ﻃﺮف
ﻛﺒﺪ
رﺋﺔ
ﻏﺪة ﺛﺪﻳﻴﺔ
ﻧﺨﺎع ﻋﻈﻤﻲ
ﺑﻨﻜﺮﻳﺎس
ﺟﻠﺪ
ﻃﺤﺎل
اﻟﺘﻮﺗﺔ
ﻟﺴﺎن
ﻗﺼﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ

0

ج

2,000

1,000

3,000

5,000

4,000

ﻋﺪد اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ

اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮﻳﺎن اﻷورﻃﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻀﻠﺔ ﻃﺮف
اﻟﻜﺒﺪ
اﻟﺮﺋﺔ

التعبير الجيني

إنشاء أطلس
لخاليا الفئران
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
مجموعة وافية من بيانات ترانسكريبتوم
الخاليا المفردة من الكائن النموذج الفأر
المنزلي ( ،)Mus Musculusتضم أكثر
من مائة ألف خلية من  20من أ
العضاء
المختلفة أ
والنسجة.
جديدا
تم ِّثل هذه البيانات
مصدرا ً
ً
لعلم أ
الحياء الخلوي ،كما تكشف عن
التعبير الجيني في مجموعات خلوية
فقيرة التمايز ،وتمكِّن من المقارنة
والم ْحكمة للتعبير الجيني في
المباشرة
أنواع الخاليا ُ المشتركة بين أ
النسجة،
كالليمفاويات التائية ،والخاليا ِالبطانية
من مواقع تشريحية مختلفة.
اتبع الباحثون نهجين تقنيين متميزين
العضاء .فقد أتاح النهج أ
لمعظم أ
الول،
عد النهايات ' 3استنا ًدا إلى قطيرات
وهو ّ
الموائع الدقيقة ،مسح آالف الخاليا
نسبيا ،بينما أتاح
بتغطية آمنخفضة ًّ
الخر  -وهو تحليل منتسخ كامل
النهج
الطول ،استنا ًدا إلى تقنية فرز الخاليا
المنشطة بالتألق الفلوري  -توصيف
ّ
أنواع الخاليا المختلفة بدقة وتغطية
وتقدم البيانات التراكمية
عاليتينِّ .
الساس لنشاء أطلس لعلْم أ
أ
الحياء
إ
ِ
الخلوي المرتبط بالترانسكريبتوم.
The Tabula Muris Consortium
doi: 10.1038/s41586-018-0590-4
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الشكل أعاله | نظرة عامة على أطلس
الفئران ،المسمى «تابوال موريس»
 .Tabula Murisأ ،أُجري تحليل لعشرين
عضوا من أربعة فئران ذكور ،وثالث فأرات
ً
إناث .بعد الفصل ،ف ُِر َزت الخاليا عبر
المنشطة بالتألق الفلوري
تقنية فرز الخاليا َّ
( ،)FACSوبالنسبة إلى بعض أ
العضاء ،فقد
جرى احتواؤها في قطيرات زيتية دقيقة.
وض ّخمت الترانسكريبتومات،
ُحلّت الخالياُ ،
وو ِضع تسلسلها ،كما ُوضعت خرائط
ُ
للقراءات ،وتم تحليل البيانات .ب،
ظهر عدد الخاليا التي
مخطط عمودي ،يُ ِ
والمعدة بتقنية FACS
ُوضع تسلسلها،
ّ
من كل عضو ( 20 = nنوعا من أ
العضاء).
ً
ظهر عدد الخاليا
ج ،مخطط عمودي ،يُ ِ
والمعدة باستخدام
التي ُوضع تسلسلها،
ّ
قطيرات الموائع الدقيقة من كل عضو (12
=  nنوعا من أ
العضاء).
ً
النمط الجيني

تحليل بيانات البنك
الحيوي البريطاني
مشروع البنك الحيوي البريطاني (UK
 )Biobankهو دراسة أتراب مرتقبة،
تتضمن بيانات متعمقة ،وراثية وأخرى

متعلقة بالنمط الظاهري ،تم جمعها
مما يقرب من  500ألف شخص من
جميع أنحاء المملكة المتحدة ،كانت
عاما
أعمارهم تتراوح بين  40وً 69
عندما تم ضمهم للدراسة .ويُعتبر هذا
فريدا من نوعه من
المصدر المفتوح ً
حيث حجمه ،واتساع نطاقه.
وتتوافـر فيه مجموعـة غنية ومتنوعة
مـن المعلومـات ذات الصلة أ
بالنماط
الظاهريـة والحالـة الصحية عن كل
مشـارك ،بما في ذلك القياسات
الحيوية ،ومؤشرات أسـلوب المعيشة،
والواسـمات الحيوية في الدم والبول،
وصور أ
الشـعة التشـخيصية للجسم
والدماغ .ويتـم توفير معلومات
المتابَعـة عن طريق الربـط بين الحالة
الصحيـة والسـجالت الطبية .وقد تم
جمـع بيانات أ
النمـاط الجينية على
مسـتوى الجينوم لجميع المشـاركين،
فرصا عديدة الكتشـاف
وهـو ما يقدم ً
ارتباطات وراثية جديدة ،واكتشـاف
أ
السس الوراثية للسـمات المعقدة.
في البحث المنشـور ،يصف
الباحثـون التحليل المركـزي للبيانات
الوراثيـة ،بمـا في ذلك جودة أ
النماط
الجينيـة ،وخصائص ِب ْنيـة المجموعة
ومدى تقاربهـا للبيانات الوراثية،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

والتدريج الفعال ،وإسـناد أ
النماط
الجينيـة ،الذي يزيد من عدد
المتغايـرات القابلـة لالختبار إلى
حوالي  96مليون .وقد تم إسـناد
التنـوع أ
الليلي الكالسـيكي في 11
جي ًنـا من جينات مسـتضدات كريات
الـدم البيضاء البشـرية ،ما أدى إلى
اسـتعادة إشارات ذات ارتباطات
معروفة بين أليالت مسـتضدات
كريات الدم البيضاء البشـرية،
والعديد من أ
المراض.
C. Bycroft et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0579-z
علم األعصاب

التحكم في أنماط الجلد
وتطوره لدى الحبار

ئيسا
يُعتبر النظام الغذائي محركًا ر ً
للتغير المناخي ،والتغيرات في
استخدام أ
الراضي ،ونضوب موارد
المياه العذبة ،وتلوث النظم البيئية
المائية أ
والرضية ،الناجم عن إالفراط في
إدخال النيتروجين والفوسفور.
في البحث المنشور ،يبين الباحثون
أنه بين عامي  ،2010و ،2050وكنتيجة
للتغيرات المتوقعة في أعداد السكان
ومستويات الدخل ،فإن التأثيرات
البيئية للنظام الغذائي قد ترتفع
بمعدل يتراوح بين  ،60و %90في
غياب التغييرات التكنولوجية ،والتدابير
المخصصة لتخفيف أ
المر ،لتصل إلى
مستويات تتجاوز الحدود الكوكبية،
التي تحدد مساحة عمل آمنة للبشرية.
ويدرس الباحثون عدة خيارات للحد
من آ
الثار البيئية للنظام الغذائي،
ومن ضمنها التغيرات الغذائية نحو
اتباع أنظمة غذائية صحية أكثر ،وأكثر
اعتما ًدا على النباتات ،وتحسينات
والدارة ،وتقليل فقدان
في التقنيات إ
الغذاء وإهداره.
وقد توصلوا إلى أنه ال يوجد تدبير
واحد يكفي إلبقاء هذه التأثيرات ضمن
جميع الحدود الكوكبية في الوقت
نفسه ،وأنه ستكون ثمة حاجة إلى مزيج
تآزري من التدابير؛ للتخفيف بشكل
كاف من الزيادة المتوقعة في الضغوط
ٍ
البيئية.
M. Springmann et al.
doi:10.1038/s41586-018-0594-0

علم األحياء الدقيقة اإلكلينيكي

تطور الميكروبيوم
المعوي في الطفولة
عتمـد تطـور الميكروبيـوم من
يَ ِ
المهـد إلـى مرحلـة الطفولة على
مجموعـة مـن العوامـل ،و يُعتقَد أن
التفاعـل الميكروبـي المناعـي في
هـذه الفترة يشـارك فـي البيولوجيا
المرضيـة أ
للمـراض التـي تظهر في
مراحـل الحيـاة التالية ،مثـل المناعة
الج َز يرات
الذاتيـة المسـتمرة فـي أ ُ
الول مـن داء
البنكرياسـية ،والنمـط
السـكري .وعلـى حد علـم الباحثين،
موس ًـعا
لـم تضع أي دراسـة توصيفًا َّ
للميكروبيـوم فـي مراحـل الحياة
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تقييم األثر البيئي
للطلب على الغذاء

إدﺧﺎل
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر

يظهـر عدد قليل مـن الحيوانات
الدراكية بشـكل يتسـم
حالته إ
بالموضوعيـة كمـا هو الحال مع
رأسـيات أ
المموهة .يحتوي
الرجـل
ِّ
النظـام المؤدي إلـى مظهر الجلد
لديهـا على مجموعة واسـعة من
الخاليـا الصبغيـة (حامالت اللون،
أو  ،)chromatophoresكل منهـا
قابـل للتمـدد بفعل عضالت شـعاعية،
تتحكـم فيها النيورونـات الحركية.
وإذا تمكَّـن المـرء مـن تتبع حاالت
التمـدد الفرديـة للخاليـا الحاملة
للـون هذه؛ سـيحصل على وصف
أيضا وصـف عصبي
كمـي  -وربمـا ً
الدراكية
بالنابـة – لحالـة الحيـوان إ
إ
فـي الزمـن الحقيقي.
يقدم
في البحث المنشـورّ ،
الباحثون نهج اسـتخدام أ
الساليب
الحاسـوبية والتحليليـة لتحقيق
ذلك في الحيوانـات التي تتصرف
كميا  -حاالت
بطبيعتهـاِّ ،
محد ِديـن – ًّ
عشـرات آ
الالف من الخاليا الحاملة
إطارا في الثانية،
للون بسـرعة سـتين ً
وبدقّة الخاليـا المفردة ،على مدى
أسـابيع .ومن ذلك يستخلص
ً
إحصائيا
هرميا
الباحثـون
ًّ
تسلسلا ًّ
للتحكم الحركي ،ويكشـفون عن
بنيـة أساسـية صغيرة أ
البعاد لوضع
ِْ
نمـط الديناميكيات ،كما يكشـفون
عـن القواعد التـي تتحكم في ظهور
أ
النماط الجلدية.
موضوعيا
يقـدم هذا النهج وصفًـا
ًّ
لسـلوك إدراكي معقد ،ووسـيلة قوية
للكشـف عن المبـادئ التنظيمية
الكامنـة وراء وظيفـة وديناميكية
وتخلُّـق النظـم العصبية.
S. Reiter et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0591-3

األثر البيئي

الشكل أسفله | الضغوط البيئية على
خمسة مجاالت بيئية ،حسب مجموعة
الغذاء منذ وقت ليس ببعيد (،)2010
حمل الضغوط
والمتوقعة ( .)2050تُ َّ
البيئية على المنتجات الغذائية النهائية،
وهي مسؤولة عن استخدام وتأثير
المنتجات أ
الولية في إنتاج الزيوت
المكرر ،وعن متطلبات
النباتية ،والسكر
َّ
أ
العالف في المنتجات الحيوانية.
والتأثيرات مبينة على شكل ِن َسب مئوية
بخط قاعدي لما هو
للتأثيرات الحاليةٍ ،
متوقع في عام  ،2050دون إجراءات
تخفيفية مخصصة لمنتصف مسار التنمية
االقتصادية االجتماعية ( .)SSP2والتأثيرات
الحتمية لجميع المسارات االجتماعية
االقتصادية موجودة في النص الرئيس،
وفي البيانات المشار إليها في كشف توافر
البيانات (راجع فقرة أ
"الساليب" Methods
في البحث).
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المبكـرة لمجموعـة سـكانية كبيرة
ومتعـددة المراكز.
فـي البحث المنشـور ،يجري
ً
طوليـا لعينات براز
الباحثـون
تحليلا ًّ
مـن مجموعـة مكونة من  903أطفال،
تتـراوح أعمارهم بين  3أشـهر ،و46
شـهرا ،عن طريق وضع التسلسـل
ً
الجينـي للحمـض النووي الريبي
الريبوسـومي )،16S (n = 12,005
والتسلسـل الجينومـي البيئي (n
 ،)= 10,867كجزء من دراسـة
المحـددات البيئية للإصابة بالسـكري
اختصارا
لـدى الصغار (وتسـمى
ً
دراسة «تيدي» .)TEDDY
وأوضـح الباحثـون أن الميكروبيوم
المعـوي النامـي يمـر بثالث مراحل
متميـزة مـن التطور :مرحلـة نمائية
(الشـهور من  ،)14-3ومرحلـة انتقالية
(الشـهور من  ،)30-15ومرحلة
مسـتقرة (الشـهور من  .)46–31وكان
تلقِّـي حليـب الثـدي – حصر يًّا ،أو
جزئيـا  -هـو العامل أ
الهـم المرتبط
ًّ
ِبب ْنيـة الميكروبيـوم .وقـد ارتبطت
الرضاعـة الطبيعيـة بوجـود معدالت
أعلـى من أنواع Bifidobacterium
(النوعـان ،B. breveو،)B. bifidum
وأ ّدى إيقـاف حليـب الثدي إلى
نضـوج أسـرع للميكروبيوم
المعـوي ،كما يشـير إليه وجود
شـعبة  .Firmicutesوارتبطت-
أيضا
طريقـة الـوالدة  -بشـكل كبير ً
 بالميكروبيـوم خلال المرحلةالنمائيـة ،مدفو ًعـا بمسـتويات أعلى
(تحديدا
من أنـواع Bacteroides
ً
النـوع  )B. fragilisعنـد الرضع الذين
ُولـدوا والدة طبيعية .كمـا ارتبطت
أيضا بزيـادة التنوع
الــً Bacteroides
المعـوي ،والنضج أ
السـرع ،بصرف
النظـر عن طريقة الـوالدة .وم ّثلت
العوامـل البيئيـة ،التي تشـمل
الموقـع الجغرافـي ،والتعرض
السـري (مثل وجود أ
أ
الشقاء،
أ
والحيوانـات الليفـة ذات الفرو)،
أيضـا متغيـرات مشـتركة مهمة.
ً
وقد أظهـر تحليل الحاالت
والشـواهد المتداخلة ارتباطات
خفيـة بين التصنيـف الميكروبي،
ّ
الج َزيرات
وتطـور المناعـة الذاتية أفي ُ
البنكرياسـية ،أو النمط الول
وتحدد هذه
من داء السـكريِّ .
البيانـات التجمـع البنيوي والوظيفي
للميكروبيـوم في المراحل أ
الولى
أساسـا للتحقيق
مـن الحياة ،وتوفِّر ً
المسـتهدف لعواقب
الميكانيكي
َ
الشـارات الميكروبيـة المناعية
تداخل إ
للصحة علـى المدى الطويل.
C. Stewart et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0617-x
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
المجرات والعناقيد

تكون الهالة النجمية
ُّ
الداخلية للمجرة
يمكن إعادة تشكيل مجرتنا باستخدام
حركات وكيمياء النجوم المنفردة .فقد
أشارت الدراسات الكيميائية الديناميكية
للهالة النجمية قرب الشمس إلى
وجود مكونات متعددة ،مثل التيارات
والتك ّتالت ،إلى جانب أوجه االرتباط بين
وفرة العناصر الكيميائية في النجوم،
والمعامالت المدارية لها.
ِ
وكشفت تحليالت أُ
مؤخرا
جريت
ً
لعمليتين كبيرتين من عمليات المسح
النجمي عن وجود تتابُع كثيف لوفرة
وتتابعين متماي َزين في مخطط
العناصرَ ،
اللون والحجم ،إضافة إلى ِب ْنية حركية
بارزة ،وتراجعية بعض الشيء ،وذلك في
الهالة القريبة من الشمس .وقد يساعد
أ
تنام مهم
هذا المر على اقتفاء أثر حدث ٍ
المجرة ،لكن الرابط بين هذه
مرت به
ّ
ّ
المشاهدات ومقتضياتها فيما يخص تاريخ
َ
المجرة ال يزال غير مفهوم بشكل جيد.
وفي البحث المنشور ،يقدم الباحثون
ً
تحليل للحركات ،والكيمياء ،والعمر،
والتوزيع المكاني للنجوم التي ترتبط في
أ
الساس بمكونين أساسيين في المجرة:
القرص السميك ،والهالة النجمية .ويشير
الباحثون إلى أن الهالة الداخلية يهيمن
عليها حطام من ُج ْرم كان أضخم
ً
قليل عند السقوط من سحابة ماجالن
الصغرى ،ويطلقون عليه اسم «جايا-
إنسيالدوس»  .Gaia–Enceladusوالنجوم
التي تنشأ داخل «جايا-إنسيالدوس»
تقريبا ،وتكشف
تغطي السماء بأكملها ً
حركاتها عن وجود تيارات ومسارات ممتدة
وتراجعية بعض الشيء .واستنا ًدا إلى
قدر بـ(أربعة إلى واحد)،
نسبة كتلة تُ َّ
ال بد أن اندماج مجرة درب التبانة مع
«جايا-إنسيالدوس» قد أدى إلى التسخين
الديناميكي لسلف القرص المجري
السميك ،وبالتالي أسهم في تشكيل هذا
المكون قبل حوالي عشرة مليارات سنة.
وتتسق هذه النتائج مع نتائج عمليات
تكون المجرة ،التي تشير إلى أن
محاكاة ُّ
الهالة النجمية الداخلية يهيمن عليها
حطام عدد قليل فقط من أسالف ضخمة.
A. Helmi et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0625-x
تطور

أشكال الحياة األولى
على كوكب األرض
تحتوي أحزمة القشرة الفوقية ،التي
تعود إلى الحقبة السحيقة المبكرة في
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جرينالند ،على أقدم صخور أ
الرض.
ئيسا لعمليات البحث عن
وتُ أ َعد هدفًا ر ً
الدلة الخاصة بأقدم أشكال الحياة على
أ
الرض ،إال أن التحول في ِب ْنية الصخر
قد طمس  -إلى حد كبير  -القوامات
أ
الصلية للصخور وتركيباتها؛ فأ ّدى إلى
صعوبة بقاء البصمات الحيوية.
وصفت دراسة حديثة لصخور
يبلغ عمرها  3,700مليون عام في
حزام القشرة الفوقية «إزوا» Isua
في جرينالند منطقةً نادرة الوجود،
أتاح فيها التشوه المنخفض والنظام
التحولي المغلق على نفسه حفظ
ّ
السمات الترسبية أ
الولية ،بما في ذلك
االستورماتوليتات المخروطية والقببية
المفترضة (واالستورماتوليتات هي ِبنى
يكونها الترسيب
تراكمية صفائحيةِّ ،
بمساعدة الميكروبات) .وقد نُسب
الشكل ،والتقسيم الطبقي ،والتكوين
المعدني ،والخصائص الكيميائية،
بالب َنى،
والسياق الجيولوجي الخاص ِ
تكون الحصائر الميكروبية في بيئة
إلى ُّ
بحرية ضحلة قبل حوالي  3,700مليون
عام ،عند بداية سجل أ
الرض الصخري.
وفي البحث المنشور ،يكشف
الباحثون عن أصول لهذه البنى غير
حيوية ،وبعد ترسبية .ويوضح تحليل
ثالثي أ
البعاد لشكل ِالب َنى واتجاهها
في سياق ِالب َنى الصخرية المضيفة،
باالقتران مع تحليالت كيمياء العناصر
الرئيسة والنادرة لكل قوام على
حدة ،أن "االستروماتوليتات" تُفسر
تجمع
بشكل أكثر منطقية ،كجزء من ُّ
من ِالب َنى المشوهة التي تكونت في
الرواسب المتحولة متبدلة الكربونات
بعد الدفن بكثير.
وتمثل دراسة ِبنى حزام القشرة
الفوقية «إزوا» ِعبرة في معرض البحث
عن عالمات ألشكال الحياة السابقة على
تلقي الضوء على أهمية
المريخ ،حيث ِ
المتكامل ثالثي أ
البعاد للشكل
التحليل
والبنى الصخرية ،والكيمياء
الخارجي،
ِ
الجيولوجية على نطاقات مالئمة.
A. Allwood et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0610-4

وللتعامل مع هذا التحدي ،قام
الباحثون  -في البحث المنشور -
اللة أ
بتصميم آ
الخالقية (Moral
 ،)Machineوهي منصة تجريبية
على إالنترنت ،تهدف إلى استكشاف
المعضالت أ
الخالقية التي تواجهها
المركبات ذاتية القيادة .جمعت هذه
المنصة  40مليون قرار بعشر لغات من
ماليين أ
وإقليما.
الشخاص في  233دولة
ً
ويَ ِص ُف الباحثون نتائج هذه التجربة
فيما يليً :
أول ،يضع الباحثون موج ًزا
للتفضيالت أ
وثانيا،
العالمية.
خالقية
ال
ً
يوثّقون الفروق الفردية في التفضيالت،
بنا ًء على الخصائص الديموغرافية
للمشاركين في الدراسة .وثال ًثا ،يبلِّغون
عن وجود تباين أخالقي عبر الثقافات
المختلفة ،ويكشفون ثالث مجموعات
ابعا ،يُظ ِْهر
رئيسة من البلدان .ور ً
الباحثون أن هذه االختالفات ترتبط
بالمؤسسات الحديثة ،والسمات الثقافية
العميقة .كما يناقشون كيف يمكن لهذه
التفضيالت إالسهام في تطوير مبادئ
عالمية مقبولة اجتماعيا ألخالقيات آ
اللة.
ًّ
المستخدمة في هذه
جميع البيانات
َ
الورقة البحثية متاحة للجمهور.
E. Awad et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0637-6
الشكل أسفله | التغطية ،وواجهة
التطبيق .أ ،خريطة للعالم ،تبرز فيها

اللة أ
مواقع زوار آ
الخالقية .وكل نقطة تمثل
أ
موقعا ،أخذ فيه زائر واحد  -على القل -
ً
قرارا واحدا على أ
القل ( 39.6 =nمليون).
ً
ً
المتخذة من كل
وأعداد الزوار ،أو القرارات ُ
موقع ليست ممثلَة هنا .ب ،واجهة آ
اللة
َّ
أ
الخالقية .مركبة ذاتية القيادة ،تتعطّل
مكابحها بشكل مفاجئ .سيؤدي بقاؤها في
المسار إلى وفاة رجلين مس ّنين وامرأة مسنة
يعبرون الطريق في أثناء ظهور إشارة "ال
تعبر"( ،إلى اليسار) .وسيؤدي االنحراف عن
المسار المستقيم إلى وفاة ثالثة ركاب :رجل
بالغ ،وامرأة بالغة ،وصبي (إلى اليمين).
تنظيم جيني

ترجمة البروتينات
في الدماغ
ينظّم - N6ميثيل أدينوسين (- )m6A
الذي يمثل التعديل الداخلي أ
الكثر
شيو ًعا للحمض النووي الريبي ،والذي
يحدث في أ
الحماض النووية الريبية
المرسالة لدى الثدييات  -مصائر
المعدلة ،عن طريق
ووظائف ال ُّن َسخ
ّ
بروتينات الربط المعنية به .ويُذكر
أن هناك وفرة من  m6Aفي الجهاز
يغير العديد من
العصبي ،وهو ّ
الوظائف العصبية.
وفي حين يَ ِسم  m6Aمجموعات
الحمض النووي الريبي المرسال؛

أ

ب

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎرة ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة؟

السلوك البشري

القرارات األخالقية
للذكاء االصطناعي
مع التطور السريع للذكاء االصطناعي،
بدأ ظهور مخاوف حول الطريقة التي
ستتخذ بها آ
الالت قرارات أخالقية،
َ َّ ِ
والتحدي الكبير المتمثل في تحديد
كم التوقعات المجتمعية حيال
المبادئ أ
توجه
أن
الخالقية التي يجب
ّ
سلوك آ
اللة.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

المنسق في عمليات
من أجل ّ
التدرج ّ
فإن الدور الذي
متنوعة،
فسيولوجية
ّ
يلعبه في ترجمة الحمض النووي الريبي
المرسال داخل الجسم الحي يظل
ً
مجهول إلى حد كبير.
ظهر
ي
المنشور،
البحث
وفي
ُ ِ
الباحثون أنه عن طريق بروتينه الرابط
 ،YTHDF1يحفّز  m6Aترجمة البروتينات
من المنتسخات المستهدفة؛ استجابةً
لمثيرات عصبية في ُحصين الفأر البالغ،
فيس ِّهل بالتالي عملية التعلم والذاكرة.
ظهر الفئران التي ُحذف لديها الجين
وتُ ِ
 Ythdf1عيوبًا في التعلم والذاكرة،
بالضافة إلى خلل على مستوى الحصين
إ
في كل من النقل المشبكي ،والتقوية
طويلة أ
المد .وتؤدي إعادة التعبير عن
صين الفئران
البروتين  YTHDF1في ُح ْ
البالغة  -التي سبق أن ُعطل لديها الجين
 - Ythdf1إلى إصالح العيوب السلوكية
والمشبكية ،في حين أنه عند حدوث
تحديدا في الحصين في
خفْض حاد
ً
الجينين  ،Ythdf1أو
من
أي
التعبير عن
ِ
 ،Mettl3اللذَ يْن يرمزان للمكون التحفيزي
لمركّب  m6Aناقل الميثيل ،يؤدي ذلك
إلى تكرار ظهور خلل الحصين.
وقد ساعد تحديد مواقع ربط
 ،YTHDF1ومواقع  m6Aعلى مستوى
الترانسكربتوم ،على أ
الحماض النووية
الريبية المرسالة بالحصين ،في التعرف
على الجينات العصبية الرئيسة .وأظهر
تصنيف البروتينات الناشئة ،وتحليل
الجينات الرابطة الموصلة للإشارات
في الخاليا العصبية في الحصين أن
البروتين  YTHDF1يعزز تخليق البروتين
تعتمد على المثيرات العصبية.
بطريقة ِ
والخالصة هي أن البروتين YTHDF1
يسهل ترجمة أ
الحماض النووية الريبية
ّ
6
المثيلة بـ،m A
المرسالة العصبية ُ
استجابة للإثارة العصبية ،وتسهم هذه
العملية في التعلّم والذاكرة.
H. Shi et al.
doi:10.1038/s41586-018-0666-1
علم األحياء النمائي

أوجه التواصل المبكرة
بين األم والجنين
في مراحل الحمل المبكّرة في البشر،
تتحول مخاطية الرحم إلى الغشاء
الساقط ،حيث تنغرس المشيمة
الجنينية ،وتتداخل خاليا أ
الرومة
الغذائية المشيمية ،وتتواصل مع خاليا
الم .وتكمن التفاعالت بين أ
أ
الرومة
الغذائية والغشاء الساقط وراء أمراض
مقدمات
الحمل الشائعة ،بما في ذلك ّ
االرتعاج ،وحاالت والدة الجنين مي ًتا.
في البحث المنشور ،يعرض الباحثون
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ترانسكربتومات حوالي  70ألف خلية
مفردة من مشيمات في الثالثة أشهر
أ
الولى من الحمل مع ما يطابقها من
مستمدة من
خاليا دموية وخاليا ساقطة َ
أ
الم .ويكشف التركيب الخلوي للغشاء
الساقط في البشر مجموعات فرعية
من الخاليا المحيطة أ
بالوعية الدموية،
والخاليا السدوية في طبقات ساقطة
متميزة .وثمة ثالث مجموعات فرعية
أساسية من الخاليا الساقطة الطبيعية
القاتلة ،تتمتع بصفات معدلة للمناعة
وكيموكينية متميزة.
ويعمل الباحثون على تطوير مستودع
بالضافة
مركّبات من ربيطة
ومستقبل ،إ
ِ
إلى أداة إحصائية لتوقّع االنتقائية لنوع
الخلية في التواصل بين الخاليا وبعضها
عبر هذه التفاعالت الجزيئية .وتحدد
البيانات الخاصة بالباحثين العديد
من التفاعالت التنظيمية التي تمنع
االستجابات المناعية الضارة ،الطبيعية
أو التكيفية ،في هذه البيئة.
ويكشف أطلس الخلية المفردة ألوجه
التواصل بين أ
الم والجنين عن التنظيم
الخلوي للغشاء الساقط والمشيمة ،وعن
التفاعالت أ
الساسية لتشكُّل المشيمة،
ونجاح عملية التكاثر.
R. Vento-Tormo et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0698-6

د

أ
ﺗﻜ

ﺒﻴﺮ

15

ﻣﺮة

 0.7ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ،
أو أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

 10ﺛﻮان ﻗﻮﺳﻴﺔ ،أو 15
أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

ب
ﺗﻜ

ﺒﻴﺮ

15

ﻣﺮة

 1.1ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ،
أو أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

 16ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ،
أو  15أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

و

ج
ﺗﻜ

ﺒﻴﺮ

15

ﻣﺮة

 21.1ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ،
أو  15أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

 1.4ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ،
أو أﻟﻒ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻠﻜﻲ

فيزياء فلكية

اندماجات خفية تؤدي
مجرات نشطة
إلى
ّ
المجرية
يُعتقد أن عمليات االندماج
ِّ
مهما في تغذية
دورا ًّ
الكبرى تلعب ً
نمو الثقوب السوداء فائقة الكتلة ،إال
أن هناك تفاوتا فيما تقدمه أ
الرصاد
ً
من دعم لهذه الفرضية ،حيث توضح
دراسات وجود ارتباط بين المجرات
المندمجة ،والنجوم الزائفة المضيئة
( ،)quasarsفي حين توضح أخرى غيابًا
تاما ألي عالقة من هذا النوع.
ًّ وقد أثبتت أ
مؤخرا أنه
الرصاد
ً
من المرجح أن يصبح الثقب أ
السود
محجوبًا بشدة خلف الغاز والغبار
الناتجين عن االندماج ،حتى في
المر َاحل أ
الولى من االندماج ،عندما
تماما عن
تكون المجرات متباعدة ً
بعضها البعض ( 5إلى  40ألف
فرسخ فلكي) .كما تشير عمليات
محاكاة االندماج إلى أن هذا الحجب
وتراكم الثقوب السوداء يصالن
إلى ذروتيهما في المرحلة أ
الخيرة
من عملية االندماج ،عندما تكون
المجريتان منفصل َتين ،ولكن
النواتان
ِّ
قريب َتين من بعضهما البعض (على
مسافة أقل من  3آالف فرسخ فلكي).

وتتطلب استبانة هذه المرحلة النهائية
مزيجا من عمليات التصوير أ
بالشعة
ً
تحت الحمراء باستبانة فراغية عالية،
وعمليات رصد أ
بالشعة السينية
النفاذة شديدة الحساسية؛ للكشف عن
المصادر المحجوبة بشدة.
مؤخرا أعداد كبيرة من
غير أنه ُرصد
ً
الثقوب السوداء المتراكمة المضيئة
المحجوبة فائقة الكتلة على مسافة
قريبة (أقل من  250مليون فرسخ فلكي)
في عمليات الرصد أ
بالشعة السينية.
وفي البحث المنشور ،يقدم
الباحثون أرصا ًدا عالية االستبانة
بالتصوير أ
بالشعة تحت الحمراء
لثقوب سوداء مختارة ،عن طريق
أ
الشعة السينية النفاذة ،ويعلنون
عن اكتشاف عمليات اندماج نووي
محجوبة ،وهي المجموعات المولدة
في أ
الصل الندماجات الثقوب
السوداء فائقة الكتلة .ووجد
الباحثون زيادة ملحوظة ()P< 0.001
في عمليات االندماج النووية في
المرحلة أ
الخيرة ( 17.6في المئة) في
الثقوب السوداء المضيئة المحجوبة
الشعاعي أعلى
(بسطوع في القدر إ
من  4410 × 2إرج في الثانية) ،مقارنةً
بعينة من المجرات غير النشطة،
ِّ

تكون
التي لها كتل نجمية ،ومعدالت ُّ
نجمي ( 1.1في المئة) مطابقة ،وهو
ما يتفق مع التنبؤات النظرية.
وباستخدام عمليات محاكاة
هيدروديناميكية ،يؤكد الباحثون
أن الوفرة في عمليات االندماج
النووي هي بالفعل أعلى ما تكون في
المجرات الغنية بالغاز ،ذات عمليات
االندماج الكبرى ،المستضيفة للثقوب
السوداء المضيئة المحجوبة في هذه
المرحلة أ
الخيرة.
M. Koss et al.
doi:10.1038/s41586-018-0652-7
الشكل أعاله | أمثلة لصور من عمليات
اندماج المرحلة أ
الخيرة .أ–جـ ،صور
ضوئية ثالثية أ
اللوان في النطاق gri
من مسح سلووان الرقمي للسماء ،أو
مسح مرصد قمة ِكت ،باستبانة زاوية
تبلغ ثانية قوسية واحدة .المجرات
الموضحة في الصور هي 2MASX
( J01392400+2924067أ) ،وCGCG
( 341-006ب) ،و( MCG+02-21-013جـ).
يبلغ حجم الصور ( 60ألف فرسخ فلكي x
 60ألف فرسخ فلكي) .المربعات الحمراء
تحدد حجم الصورة الضوئية المهيئة
المقربة على اليمين .د–و ،الصور الضوئية
الطبعة العربية |
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
المهيئة المناظرة أ
بالشعة تحت الحمراء
القريبة في نطاق ( Kpبطول موجي فعال،
 2.12ميكرومتر) لعمليات االندماج النووي،
ال ُتقطت بأداة  NIRC2الخاصة بمرصد
«كيك»  .Keckيبلغ حجم هذه الصور (4
فراسخ فلكية  4xفراسخ فلكية).
هندسة الطيران

تحليق طائرة تعمل
بتقنية الحالة الصلبة

منــذ رحلة الطيران أ
الولــى قبل أكثر
مــن مائة عــام ،والطائرات تُدفع
بفعل ســطوح متحركــة ،مثل المراوح،
والتوربينــات .وقــد كان معظمها
يعمــل بالطاقــة الناجمــة عن احتراق
الوقــود أ
الحفوري .وقد طُرحت
الديناميــكا الهوائيــة الكهربائيــة ،التي
تقــوم فيها القــوى الكهربائية بتســريع
أ
اليونــات في المائع ،كأســلوب بديل
لدفــع الطائـرات ،من دون الحاجة
إلى أجزاء متحركة ،وبشــكل شــبه
صامــت ،ومــن دون انبعاثات كتلك
الناجمــة عــن احتراق الوقود ،إال
أنــه لــم تكن أي طائرة مــن تلك التي
ـتخد م تقنيــة الحالــة الصلبة قد
تَسـ ِ
طــارت بالفعل من قبل.
ظهر
في البحث المنشــور ،يُ ِ
الباحثــون أنه من الممكن لنظام دفع
يمد الطائرة
بتقنيــة الحالة الصلبة أن ّ
بالطاقــة ،عن طريق تصميم وتجربة
طائــرة أثقل من الهواء ،مدفوعة
بالديناميــكا الهوائية الكهربائية .فقد
قــام الباحثون بإطالق طائرة ثابتة
الجناح ،والمســافة التي بين جناحيها
قدرها خمســة أمتار ،وكرروا ذلك عشر
مرات ،وأوضحوا أنها حلّقت بمســتوى
طيـران ثابتُ .وضعت جميع البطاريات
وأنظمــة التزويد بالطاقة على متن
الطائــرة ،بما في ذلك محول طاقة عالي
الجهــد ( 40كيلوفول ًتا) ،فائق الخفة،
خصيصا لهذا الغرض.
ومصمــم
ً
ويوضح الباحثون أن الحدود
المقبولة في أ
الوضاع التقليدية لنسبة
قوة الدفع إلى الطاقة ،ولكثافة الدفع،
يمكن تخطِّيها آ
الن ،وهما اللتان كانتا
َ
يُعتقد سابقًا أنهما تجعالن الديناميكا
الهوائية الكهربائية غير عملية كأسلوب
لدفع الطائرات .ويثبت الباحثون جدوى
دفع الطائرات بالديناميكا الهوائية
الكهربائية ،فاتحين آ
الفاق إلمكانية
ِِ
ظهور طائرات وأجهزة ديناميكا هوائية
أهدأ وأبسط من الناحية الميكانيكية ،وال
تؤدي إلى انبعاثات كتلك الناجمة عن
احتراق الوقود.
H. Xu et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0707-9
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علم الحفريات

معلومات كمية

منشأ تطور لون بيض
الديناصورات

توليد حاالت «فوك»
متعددة الفونونات

السلْوية
ّإن الطيور آهي الكائنات ِّ
الن التي لها بيض ملون،
الوحيدة
ولطالما تم اعتبار البيض الملون إبدا ًعا
تختص به الطيور ،دون غيرها.
أظهرت دراسة حديثة وجود
كل من صبغة بروتوبورفيرين IX
الحمراء الب ِّنية ،وصبغة بيليفيردين
الزرقاء الخضراء – وهما الصبغتان
المسؤولتان عن جميع التنوعات في
ألوان بيض الطيور – في قشر البيض
حفر ،الذي يعود إلى أحد
المس َت ِ
ُ
الديناصورات غير الطائرة .وهذا أ
المر
يطرح ً
أساسيا حول ما إذا كانت
سؤال
ًّ
الطيور الحديثة قد ورثت لون بيضها
من أسالفها الديناصورات غير الطائرة،
أم ما إذا كان لون البيض قد تطور
عدة مرات بشكل مستقل.
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
التطوري للون البيض
ً
تقييما للتاريخ ّ
في الديناصورات غير الطائرة .وط ََّبق
الباحثون مطيافية رامان المجهرية عالية
الدقة على قشور بيض تم ِّثل كافة الفروع
الحيوية الرئيسة للديناصورات ،ووجدوا
أن صبغات لون البيض كانت محفوظة
في جميع أنواع الفئة Eumaniraptora؛
أي أن لون البيض كان له أصل تطوري
واحد في الديناصورات غير الطائرة من
الفئة  .Theropodaويُعتبر غياب اللون
في بيض أنواع الفئتين ،Ornithischia
و Sauropodaإشارة حقيقية ،وليس
نتاجا لتاريخ العوامل الحفرية .وكشفت
خر ًائط أ
النماط السطحية للصبغات
أن بيض أ
النواع غير الطائرة من الفئة
مبقعا ومرقطًا،
 Eumaniraptoraكان ً
وأن تنوع نمط اللون في هذا البيض
المالحظ في الطيور
يقارب تنوع النمط
َ
حاليا ،وهو ما يشير إلى أن
الموجودة ًّ
السلوكيات التكاثرية في الديناصورات
تعقيدا بكثير مما
غير الطائرة كانت أكثر
ً
عرف سابقًا
كان يُ َ
وأوضحت قطاعات العمق
آليات متطابقة لترسب الصبغات
في بيض الديناصورات غير الطائرة،
والديناصورات الطائرة .ولم تكن
السلْويات التي تنتج
الطيور أول ِّ
البيض الملون؛ فكما هو الحال مع
العديد من الخصائص أ
الخرى،

يمكن للحاالت الكمية للحركة الميكانيكية
أن تكون مصادر مهمة للمعلومات
الك َِّمية ،وعلم القياس ،ودراسات
الفيزياء أ
الساسية .وقد أتاحت التجارب
أ
الخيرة للكيوبتات فائقة التوصيل
المقترنة برنانات صوتية إمكانية إجراء
عمليات كمية في أنماط حركية ذات
مقياس عياني ،يمكنها أن تعمل كذاكرات
أو محوالت كمية طويلة أ
المد ،ويُحتمل
ستخدم في
– إضافةً إلى ذلك – أن تُ َ
اختبار آليات إزالة الترابط في أ
الجسام
ذات المقياس العياني ،وتعديالت أخرى
على نظرية الكم القياسية.
يستدعي العديد من هذه التطبيقات
وجود قدرة على توليد وتوصيف حاالت
كمية معقدة ،مثل الحاالت التي تتسم
بعدد محدد بدقة من الفونونات ،وهي
أيضا باسم حاالت
الحاالت التي تُعرف ً
«فوك»  Fockالفونونية .تتطلب تلك
القدرات عمليات كمية سريعة وأزمنة
طويلة من ترابط النمط الميكانيكي.
في البحث المنشور ،يدلل الباحثون
المنضبط لحاالت فوك
على التوليد ُ
متعددة الفونونات في رنان موجات
صوتية حجمية ذي مقياس عياني .كما
يجري الباحثون تصوير فيجنر الشعاعي
الطبقي ،ويعيدون بناء الحالة؛ إللقاء
الضوء على الطبيعة الكمية للحاالت
التي يتم تشكيلها .ترجع إمكانية التوصل
إلى هذه البراهين إلى وجود أزمنة
طويلة من الترابط في الرنان الصوتي
الذي استخدمه الباحثون ،وإلى قدرة
الباحثين على إحداث اقتران انتقائي
لكيوبت فائق التوصيل مع أنماط
فونونية منفردة .يوضح عمل الباحثين
أن الديناميات الصوتية الك َِّمية للدوائر
تتيح تحكم كمي متقدم في أ
الجسام
الميكانيكية ذات المقياس العياني،
وتوفر إمكانية استخدام أ
النماط
الصوتية كمصادر كمية.
Y. Chu et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0717-7

تطورت هذه السمة في عمق شجرة
ساللة الديناصورات ،وقبل وقت
طويل من نشوء التنوع المدهش في
أشكال الطيور الحديثة.
J. Wiemann et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0646-5

أبحاث الذاكرة

تكوين الذاكرة طويلة
األمد أثناء النوم

ثمة فصل طويل أ
المد في أبحاث الذاكرة
الح َص ْين،
بين الذاكرة
ِ
المعتمدة على ُ
الح َصين،
على
دة
المعتم
غير
والذاكرة
ِ
ُ
المعتمدة على
غير
الذاكرة
إن
حيث
ِ
الح َصين فقط هي ما يُ ْم ِكن اكتسابها
ُ

واسترجاعها في غياب الوظيفة الطبيعية
للح َص ْين .وجدير بالذكر أن النوم يدعم
ُ
المعتمدة على
بقوة تعزيز الذاكرة
ِ
ٍ
الح َص ْين بشكل خاص.
ُ
في البحث المنشور ،يوضح
تكون التمثيالت طويلة
الباحثون أن ُّ
أ
المد في نموذج جرذ للذاكرة غير
الح َص ْين يعتمد ،ليس
ِ
المعتمدة على ُ
أيضا على
على النوم فحسب ،وإنما ً
الح َص ْين
آلية ِ
معتمدة على ُ
تنشيط ّ
أثناء النوم .شفرت الجرذان الذاكرة
الح َص ْين (التعرف
غير أ ِ
المعتمدة على ُ
الشياء الجديدة) ،والذاكرة
على
الح َص ْين (التعرف على
على
دة
المعتم
ُ
أماكن ِ أ
الشياء) قبل مدة نوم أو يقظة
قدرها ساعتان.
فورا،
ذلك
بعد
الذاكرة
تم اختبار
ً
أو بعده بفترة بعيدة (بعد أسبوع ،أو
ثالثة أسابيع) .في الوقت الذي كانت
فيه ذاكرة التعرف على أماكن أ
الشياء
أقوى لدى الجرذان التي نامت بعد
التشفير ً
(بدل من أن تبقى متيقظة)،
سوا ًء في االختبار الفوري ،أم االختبار
الالحق بعد فترة ،لم تستفد ذاكرة
التعرف على أ
الشياء الجديدة من
النوم ،إال بعد التشفير بثالثة أسابيع،
وهي اللحظة التي تم عندها االحتفاظ
بهذه الذاكرة لدى الجرذان التي نامت
بعد التشفير ،وليس لدى الجرذان التي
ظلت متيقظة.
الحظ أن وقف نشاط
ِومن ُ
الم َ
الح َص ْين أثناء النوم الالحق للتشفير،
ُ
وذلك من خالل حقن الموسكيمول
الحصين ،قد
 Muscimolإلى داخل ُ
التحسن الناتج عن النوم في
أبطل
ُّ
الذاكرة البعيدة ،الخاصة بالتعرف
على أ
الشياء الجديدة .وفي المقابل،
لم يؤثر حقْن الموسكيمول قبل
االسترجاع البعيد أو قبل تشفير
الذاكرة على أ
الداء في االختبار،
وهو ما أكَّد أن تشفير واسترجاع
ذاكرة التعرف على أ
الشياء الجديدة
الح َصين.
مستقالن عن ُ
ارتبطت الذاكرة البعيدة الخاصة
بالتعرف على أ
الشياء الجديدة بالنشاط
المغزلي أثناء نوم الموجة البطيئة
ّ
الالحق للتشفير ،وهو ما يتسق مع
إن تكرار ذاكرة الخاليا
الرأي القائل ّ
العصبية أثناء نوم الموجة البطيئة
ّ
تكون الذاكرة طويلة
يسهم في ُّ
أ
المد .وتشير النتائج التي توصل
الح َص ْين يلعب
إليها الباحثون إلى أن ُ
طويل أ
المد
مهما في التعزيز
دورا ًّ
ً
للذاكرة أثناء النوم ،حتى بالنسبة إلى
الذاكرات التي كانت تُعتبر فيما سبق
الح َص ْين.
مستقلة عن ُ
A. Sawangjit et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0716-8

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث
علم اإلنسان

حياة النياندرتال لم
تكن شديدة العنف
ُوصف إنسان النياندرتال عادة بأنه كان
يعيش حياة تحفُّها المخاطر ،ويكافح
دوما من أجل البقاء .وتعتمد هذه
ً
الرؤية  -إلى حد كبير  -على النسبة
المرتفعة إلصابات الجمجمة الناتجة
عن صدمات التي ُس ّجلت ،والتي
نُسبت بأشكالها المختلفة إلى السلوك
االجتماعي العنيف ،أو أنماط الحياة
التغير للصيادين وجامعي
سريعة ّ
الثمار ،أو هجمات آكالت اللحوم.
أيضا أن النمط الموصوف
كما يعتقد ً
للإصابات في إنسان النياندرتال
والذي تطغى عليه إصابات الجمجمة،
يعكس مواجهات عنيفة مع الثدييات
المفترسة الكبيرة ،ناتجة عن استخدام
أسلحة صيد قريبة المدى .وتشكِّل
هذه التفسيرات  -بشكل مباشر  -ف ْهمنا
ألنماط حياة إنسان النياندرتال،
وصحته ،وقدراته على الصيد .ومع
ذلك ،فهي تستند بشكل أساسي إلى
أدلة وصفية قائمة على دراسة الحالة.
الكمية على
وجدير بالذكر أن الدراسات ّ
مستوى المجموعات السكانية للإصابات
الناتجة عن صدمات نادرة الوجود.
في البحث المنشور ،يعيد الباحثون
تقييم فرضية ارتفاع انتشار إصابات
الجمجمة الناتجة عن صدمات لدى
نهجا
إنسان النياندرتال،
ِ
مستخدمين ً
للدراسة على مستوى المجموعات
السكانية  -وهو ما يفسر االنحياز في
ِحفظ الحفريات ،والبيانات السياقية
أ
الخرى  -وقاعدة بيانات حفرية
شاملة .ويشير الباحثون إلى أن إنسان
النياندرتال ،وإنسان العصر الحجري
الولي أ
القديم أ
العلى ذا البنية
التشريحية الحديثة (مثل الـHomo
 ،)sapiensيمتلكان نسبة متساوية
من إصابات الجمجمة الناتجة عن
صدمات ،وهي أعلى لدى الذكور
في كلتا المجموعتين ،بما يتسق مع
أ
النماط التي تبديها مجموعات البشر
ذوي البنية التشريحية الحديثة
الالحقين .وبخالف هذه التشابهات،
الحظ الباحثون تباي ًنا في انتشار
الصابات الناتجة عن صدمات ،حسب
إ
النوع والعمر ،ما يشير إلى وجود
الصابات
اختالفات في زمن حدوث إ
أثناء الحياة ،أو إلى وجود خطورة
متباينة للوفاة بين الناجين من تلك
الصابات في المجموعتين.
إ
وأخيرا ،تسلط النتائج التي توصل
ً
إليها الباحثون الضوء على أهمية
االنحياز في حفظ الحفريات في
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الصابات الناتجة
دراسات انتشار إ
عن صدمات.
J. Beier et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0696-8
علم المناخ

فاق َم من
توسع الحضر َ
أثار الطقس المتطرف
أسـقط إعصار هارفي  -وهو إعصار
مـن الفئة الرابعة ،وصل إلى اليابسـة
 مـا فاق مترا مـن أالمطار عبر أرجاء
ً
منطقـة مدينة هيوسـتن المكتظة
بالسـكان؛ ما أدى إلـى وقوع فيضانات
وأضرار غير مسـبوقة .وعلى الرغم
من أن الدراسـات ركزت على إسهام
التغيـر المناخي الناجم عن النشـاط
البشـري في وقـوع هذا الحدث بالغ
الشـدة من حيث هطول أ
المطار،
فـإن التأثيرات المحتملة للتوسـع
الحضـري على أ
الرصـاد الجوية المائية
المصاحبـة إلعصـار هارفي لم تحظ
ِ
سـوى باهتمام محدود.
في البحث المنشـور ،توصل
الباحثـون إلى أن التوسـع الحضري لم
يـؤد إلى َضعف االسـتجابة لمواجهة
أيضا
الفيضانات فحسـب ،بل زاد ً
أ

مـن المجموع الكلـي أ
للمطار الناجمة
عن العواصف .وباسـتخدام نموذج
بحـوث وتنبؤات الطقس (Weather
،)Research and Forecast model
ونماذج إحصائية ،اسـتطاع الباحثون
تحديد مدى إسـهام التوسـع الحضري
في سـقوط أ
المطار والفيضانات.
ً
توصـل الباحثون إلى أن
إجمـال ،
احتمـال وقـوع ّ مثل تلك أ
الحداث
بالغـة الشـدة  -المتمثلة في
فيضانـات فـي أنحاء أ
الحواض قيد
الدراسـة  -قد ازداد في المتوسـط
بمقـدار حوالي  21مرة فـي الفترة من
 25إلى  30أغسـطس عام ،2017
نتيجـة للتوسـع الحضري.
إن تأثير التوسـع الحضري على
ّ
الهطول بالغ الشـدة والفيضانات،
نتيجة العواصـف العاتية ،ليس
محسـوما بشـكل مالئم في الجيل
ً
الحالـي من نمـاذج المناخ العالمي.
والدراسـة التي أجراهـا الباحثون تلقي
الضـوء على أهمية هـذا التأثير عند
تقييـم الخطورة المسـتقبلية لتلك
أ
الحداث بالغة الشـدة في المناطق
توسع
السـاحلية التي تتسـم بمعدالت ُّ
حضري مرتفعة.
W. Zhang et al.
doi:10.1038/s41586-018-0676-z
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الشكل أسفله | مجموع أمطار
العواصف الناجمة عن إعصار هارفي.
الهطول المتراكم للفترة ما بين  ،25و30
أغسطس  2017في أ
الرصاد (أ) ،وفي
مجموعة " "Urban BEMالتجريبية (ب)،
وفي مجموعة " "NoUrbanالتجريبية
(استعماالت أ
الراضي الحضرية ،التي حلّت
محلها أر ٍاض مزروعة) (جـ) ضمن تجارب
نموذج بحوث وتنبؤات الطقس .تمثل نتائج
النموذج متوسط أ
العضاء السبعة.
التغيرات المناخية

تغيرات المناخ بسبب
ذوبان جليد أنتراكتيكا
من المتوقع أن يتسبب ذوبان
الصفيحة الجليدية للقارة القطبية
الجنوبية (أنتراكتيكا) في ارتفاع مستوى
سطح البحر بمقدار يصل إلى متر
واحد بحلول عام  ،2100وفقًا لمسار
أعلى تركيز للغازات الدفيئة ،RCP8.5
أقرته الهيئة الحكومية الدولية
الذي ّ
المعنية بالتغير المناخي ( ،)IPCCإال
ّ
أن تأثيرات ذوبان الصفائح والجروف
الجليدية للقارة القطبية الجنوبية
مدرجة في نماذج المناخ CMIP5
غير َ
شائعة االستخدام ،ما قد يؤثر على
توقعات المناخ لهيئة .IPCC
يقيم الباحثون
في البحث المنشورِّ ،
مجموعة كبيرة من عمليات المحاكاة
ألحد نماذج  ،CMIP5وهو "GFDL
 ،"ESM2Mالذي يفسر توقعات مسار
 RCP8.5لذوبان الصفيحة الجليدية
للقطب الجنوبي .وجد الباحثون
أنه فيما يتعلق بسيناريو RCP8.5
القياسي ،يؤدي أَ ْخذ الذوبان في
االعتبار إلى تأجيل تجاوز أ
الهداف
القصوى للمتوسط العالمي لالحترار
الجوي ،البالغة  1.5درجة مئوية،
ودرجتين مئويتين ألكثر من عقد من
الزمن ،وتعزيز جفاف نصف أ
الرض
أ
الجنوبي ،وتقليل جفاف نصف الرض
تكون الجليد البحري
الشمالي ،وزيادة ُّ
للقارة القطبية الجنوبية (الذي يتسق
الرصاد أ
مع أ
الخيرة لزيادة مساحة
البحر الجليدي القطبي الجنوبي)،
واحترار المحيط تحت السطح حول
ساحل القارة القطبية الجنوبية.
وإضافة إلى ذلك ،قد يؤدي احترار
المحيط تحت السطح الناجم عن
الذوبان إلى المزيد من ذوبان الصفائح
والجروف الجليدية عبر آلية ردود
أ
الفعال الموجبة ،مما يبرز أهمية
إدراج تأثيرات ماء الذوبان في عمليات
المحاكاة للمناخ المستقبلي.
B. Bronselaer et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0712-z
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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

تسريع وتيرة العلم عن طريق
وحدات معالجة الرسوم
والمنقِّبين عن العمالت المشفرة فحسب ،بل
ال تجتذب وحدات معالجة الرسوم اهتمام الالعبين ُ
أيضا من أجل تسريع وتيرة البحث العلمي.
يتزايد االقبال على استخدام المعالجة المتوازية ً
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

ديفيد ماثيوس

أمضت إيفان شنايدر ،عالمة ي ز
الف�ياء الفلكية ف ي� جامعة برنستون
بوالية نيوج�س ،تف�ة دراستها للحصول عىل درجة الدكتوراة �ف
ي
ي ي
تسخ� ش�يحة ،من شأنها أن تُ ْح ِدث ثورة ف ي� معالجة البيانات
ي
العلمية ،السيما ف ي� وحدة معالجة الرسوم (.)GPU
ف
تحد مع وحدة
فلقد دخلت وحدات معالجة الرسوم ي� ٍّ
ت
ال� هي نز
بم�لة العمود الفقري
المعالجة المركزية ( ،)CPUي
ض
الما� ،أو نحو
التقليدي للحوسبة ،وذلك عىل مدى العقد
ي
ذلك؛ من أجل الهيمنة عىل العمليات الحسابية الكثيفة .ونتيجة
ال� صممت ف� أ
ين
لذلك ،فإن ش
تحس�
الساس بغرض
ال�ائح ت ي ُ
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

آ
ش
�ء ،بد ًءا من الواقع
ألعاب ض الفيديو تُستخدم الن لتشغيل كل ي
ت
ا� ،إىل السيارات ذاتية القيادة ،والعمالت المشفرة.
االف� ي
ف
ن
ومن يب� أقوى  100عنقود حوسبة فائقة ي� العالَم ،يشتمل
حاليا عىل وحدات معالجة الرسوم من «نفيديا»
 20منها ًّ
ال�كات الرائدة ف ي� صناعة ش
 ،NVIDIAإحدى ش
ال�ائح .وهذا
يشمل أرسع حاسوب ف ي� العالم ،وهو عنقود "ساميت"
ف
ن
الوط� ،التابع لوزارة الطاقة
مخت� أوك ريدج
 Summitي� ب
ي
أ
ث
ن
يقت� أك� من  27ألف وحدة
المريكية ف ي� والية
تينيس ،الذي ي
ي
من وحدات معالجة الرسوم.
تقول شنايدر إن تشغيل النماذج ي ز
الف�يائية الفلكية عىل
ن
جديدا من
جانبا
وحدات معالجة الرسوم
ً
"جعل� أكتشف ً
ي

ت
ن
أن� لم أفعل
ي
عمل ،لم يكن ليتأ� يل الوصول إليه ،لو ي
ذلك" .ومن خالل إعادة صياغة شفرتها؛ لتشغيلها عىل أجهزة
حاسوب فائقة ،تعتمد عىل وحدات معالجة الرسوم ،بدال ً
ت
ال� تركِّز عىل وحدات المعالجة المركزية ،استطاعت
من تلك ي
ف
تحاك مناطق ي� المجرة بوضوح يصل إىل ش
ع�ة أمثال
أن ي
المعتاد .وتوضح قائلة إنه قد ترتب عىل هذه الزيادة ف ي�
درجة الوضوح ،عمل النموذج بأكمله عىل نحو مختلف آ
الن؛
ما يقدم تصورات جديدة حول سلوك الغازات عند مشارف
المجرات ،عىل سبيل المثال.
ّ
وببساطة ،يمكن لوحدات معالجة الرسوم أن تؤدي حسابات
ث
بكث� ف ي� الوقت ذاته ،مقارنة بوحدات المعالجة
أك� ي
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المركزية ،عىل الرغم من أن هذه المهام يجب أن تكون
نسبيا ،كتحديد اللون الذي يجب أن يعرضه
أساسية وبسيطة ًّ
كل ِ"بك ِْسل" أثناء لعبة فيديو .وبالمقارنة ،يمكن لوحدات
المعالجة المركزية أن توفر المزيد من القدرة الحوسبية ،بما
يتناسب مع كل مهمة ،ولكن عليها معالجة ٍّكل منها عىل حدة.
ومن ثم ،فإن وحدات معالجة الرسوم لديها القدرة عىل
ت
ال� يمكن تقسيمها
الترسيع الهائل ي
لوت�ة النماذج العلمية ،ي
المتطابقة ،وهي طريقة تُعرف باسم
المهام
الكث� من
إىل ي
ِ
"المعالجة المتوازية".
ت
ال� يمكن أن
ال توجد قواعد صارمة بشأن أنواع الحسابات ي
تزيد من رسعتها وحدات معالجة الرسوم ،ولكن يتفق أنصارها
عىل أن تلك الوحدات تعمل عىل نحو أفضل عند تطبيقها
ال� تتضمن الكث� من أ
ت
الشياء – كالذرات ً
مثل
ي
عىل المشكالت ي
ف
ت
وال� يمكن نمذجتها ي� الوقت ذاته .وقد ش
انت� استخدام
 يف
هذه التقنية ،ال سيما ي� مجاالت ،مثل الديناميكيا الجزيئية،
والف�ياء الفلكية ،وتعلُّم آ
يز
اللة.
للمجرات ،عن
تصمم شنايدر نماذج
وعىل سبيل المثالِّ ،
ّ
طريق تجزئتها إىل ي ن
مالي� من المناطق المتمايزة ،ثم تقسيم
أ
ن
العمل الخاص بمحاكاة كل منها يب� النوية المتعددة لوحدات
ت
فعليا العمليات
معالجة
ال� تنفِّذ ًّ
الرسوم ،وهي الوحدات ي
الحسابية .ف
و� ي ن
ح� أن وحدات المعالجة المركزية عاد ًة ما
ي
ات أ
تمتلك ش
النوية عىل أقىص تقدير – وقد ازداد العدد،
ع�
حيث إن هذه الوحدات ذاتها أصبحت ث
تناظرا  -يمكن أن
أك�
أ ً
النوية .وتوضح
تحتوي وحدات معالجة الرسوم عىل آالف
شنايدر الفرق قائلة إنه ف� ي ن
ح� أن نواة كل وحدة معالَجة
ي
ف
مركزية يمكن أن تعمل عىل نحو مستقل ي� مهمة مختلفة ،فإن
ت
ال� عليها
أنوية وحدة معالجة الرسوم تشبه القوى العاملة ،ي
هائل �ف
أداء عمليات متماثلة .والنتيجة يمكن أن ّ
تكون تسار ًعا ً ي
الحوسبة العلمية ،مما يجعل المشكالت المستعصية ف ي� السابق
قابلة للحل .ولكن لتحقيق هذه المزايا ،سيحتاج الباحثون ،عىل
الرجح ،إىل االستثمار ف� بعض أ
أ
الجهزة ،أو الحوسبة السحابية،
ي
ً
فضل عن إعادة هندسة برمجياتهم.
جزء في كل مرة

مبدئيا ،تحقيق التوازي ف ي� العمل من أجل وحدات معالجة
ًّ
صغ�ة ،وإرسال
الرسوم ،معناه تقسيم هذا العمل إىل أجزاء ي
هذه أ
الجزاء إىل أنوية فردية ،حيث يتم تشغيلها ف ي� الوقت ذاته.
ت
ال� يمكن للعلماء البدء بها لتعلم
وثمة العديد من الطرق ي
التشغيل المتوازي .تقول شنايدر إن أحد الخيارات يتمثل ف ي�
يوما
حضورهم
ورشة عمل معالجة متوازية ،حيث "سيقضون ً
يوم� مع أ
أو ي ن
الشخاص الذين يعرفون كيفية بال�مجة باستخدام
وحدات معالجة الرسوم ،وتطبيق أبسط الحلول".
س"  OpenACCهو
س ي
وعىل سبيل المثال" ،أوبن إيه ي
نموذج برمجة ،يسمح للعلماء بأخذ كود مكتوب؛ من أجل
وحدات معالجة مركزية ،وتشغيل بعض العمليات بالتوزاي.
ين
للباحث� أن يعتادوا التعرف ما إذا كان الكود سيعمل
وهذا يتيح
بكث� عىل وحدات معالجة الرسوم أم ال ،وفقًا
أك�
برسعة ب ي
س" ورشات عمل
س
إيه
"أوبن
مجتمع
يعقد
لقول شنايدر.
ي ي
دورية ،وفعاليات برمجة جماعية ،يُطلق عليها "هاكاثون"
hackathons؛ ي ن
لتمك� العلماء من البدء ف ي� نقل كودهم إىل
وحدات معالجة الرسوم .تقول شنايدر إنه عند تفك�ك �ف
ي ي
التجريب باستخدام وحدات معالجة الرسوم ،فإن "أول سؤال
يجب أن تطرحه عىل نفسك هو :هل ثمة جزء من العملية يمكن
ش
�ء بالتوازي؟".
أن يُؤدى فيه كل ي
تتمثل الخطوة التالية ف ي� إعادة صياغة التعليمات بال�مجية
خصيصا من أجل االستفادة من وحدة معالجة الرسوم .وبهدف
ً
ترسيع الكود ،تعلَّم فيليب ج�مان ،عالم أحياء أ
النظمة ف ي�
ي
ِ
أ
أ
ورو� ف ي� برشلونة بإسبانياِ ،ب ْنية معالجة
ب
مخت� الحياء الجزيئية ال ب ي
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صمم ْتها "نفيديا" ،يُطلق عليها "كودا"  ،CUDAوتتضمن
متوازيةَ ،
خصيصا لوحدات معالجة
مة
المصم
C++
للغة
لغة مشابهة
َّ
ً
ً
م�م ًجا ُمحنكًا"،
لست
"بالتأكيد
:
قائل
مان
ج�
ويقر
الرسوم.
ي
ُ بِ
لكنه يقول إن أ
ن
تقريبا لتعلُّمها.
أسبوع�
سوى
تستغرق
لم
داة
ال
ي
ً
ج�مان
ثبت أن برنامج النمذجة الخلوية ،الذي صممه ي
وزمالؤه ،أرسع عند تشغيله باستخدام وحدات معالجة الرسوم
بمعدل تي�اوح من ي ن
بال�امج
اثنت� إىل ثالث ِق َيم أُ ِّسية ،مقارنة ب
ت
ج�مان:
ال� تعتمد عىل وحدات المعالجة المركزية .يقول ي
ي
ت
"يمكننا بالفعل محاكاة كل خلية ،مثل محاكاة م� سنتقسم،
لغ�ها من الخاليا .لم
وكيف
تص ِدر إشارة ي
ستتحرك ،وكيف ُس ْ
يكن هذا أ
المر ممك ًنا من قبل".
تعمل كودا حرصيًّا عىل ش�ائح "نفيديا"؛ أما بديلها  -وهو
س إل"  OpenCLمفتوحة المصدر  -يعمل عىل
أداة "أوبن ي
أي وحدات معالجة رسوم ،بما فيها تلك ت
ال� تصممها ش�كة
ي
تصنيع ش
فضل ماثيو
المنافسة "إيه إم دي"  .AMDويُ ِّ
ال�ائح ِ
الف�ياء الفلكية ف� جامعة ت
ليسكا ،عا ِلم ي ز
أمس�دام" ،كودا"؛
ي
لسهولة استخدامه .و َك َتب
ليسكا كو ًدا ،جرى ترسيعه "عادة ما كان الباحثون
بواسطة وحدات معالجة يجدون تسارعً ا من
يحاك ُم ِ
الرسوم ،وهو
عامل يتراوح من اثنين
ي
ُ
ِّ
من
كجزء
الثقوب السوداء،
إلى قيمة أسية واحدة".
ث
ش
بح� (M. Liska et
م�وع ي
.)al. Mon. Not. R. Astron. Soc. Lett. 474, L81–L85; 2018
ويوضح ً
قائل ّإن وحدات معالجة الرسوم عملت عىل ترسيع
هذا الكود بمقدار قيمة أسية واحدة تقريبا عىل أ
القل .كما
ً
قال علماء آخرون تحدثوا إىل دورية  ،Natureإن كودا أسهل ف ي�
االستخدام ،بسبب وفرة مكتبات تال� ي ز
م� ،والدعم.
ت
ز
قد تحتاج إىل تكريس شهر أو شهرين؛ لل� يك� عىل التحويل،
كما ينصح بذلك ألكسندر تشيكوفسكوي ،عا ِلم ي ز
الف�ياء الفلكية
ف� جامعة نورث ت
وس�ن ف ي� إيفانستون ،بوالية إلينوي ،الذي
ي
أيضا ف ي� ش
م�وع ليسكا .ويمكن أن يعمل الكود البسيط
شارك ً
نسبيا بقليل من التعديل عىل وحدات معالجة الرسوم ،عىل
ًّ
اختصاص ف ي� مجال الحوسبة
حد قول ماركو نوبيليه ،وهو
ي
عالية أ
الداء بجامعة ميالنو بيكوكا ف ي� إيطاليا ،شارك ف ي� تأليف
ف
نظرة عامة عن وحدات معالجة الرسوم ي� نُظُم المعلومات
الحياء الحاسو� ،وعلم أحياء أ
الحيوية ،وعلم أ
النظمة (M. S.
بي
 . )Nobile et al. Brief. Bioinform. 18, 870–885; 2017لكنه
قائل إنه من أجل رفع أ
يُ ِّنبه ً
الداء إىل الدرجة القصوى ،يحتاج
ن
وتحس� هياكل
اتهم،
خوارزمي
كتابة
إعادة
إىل
المستخدمون
ي
ّ
أ
ت
ش
ال� يمكن
البيانات ،وإزالة التشعبات ال�طية ،وهي الماكن ي
أن يتبع الكود فيها العديد من المسارات الممكنة ،ما من شأنه
قائل :ف"� بعض أ
الحيان،
أن يعقد التوازي .ويوضح
مونبيليه ً ي
تناضل شهورا للوصول إىل أ
الداء المطلوب".
ً
أحيان أخرى ،فإن أ
ف
المر – ببساطة  -ال يستحق العناء.
و� ٍ
ي
أ
تقول داجمار بإي� ،عالمة الحياء الحاسوبية بالمعهد الفيدر يال
السويرسي للتكنولوجيا ف ي� زيوريخ ،إن مجموعتها بحثت مسألة
استخدام وحدات معالجة الرسوم ف ي� معالجة بيانات تم
ف
و� النهاية،
الحصول عليها باستخدام مجهر الصفحة الضوئية .ي
تمكّن الباحثون من الحصول عىل نتائج مقبولة ،باستخدام
وحدات المعالجة المركزية ،وقرروا عدم استكشاف مسألة
التسارع عن طريق وحدات معالجة الرسوم ،ألن ذلك كان
ن
كث�ة للغايةً .
فضل عن أنه ليس هناك ما
يع� إجراء تعديالت ي
ي
يضمن نجاح كل الطرق؛ فواحدة من محاوالت تشيكوفسكوي
لم تسفر عن أي تحسن يُذكر ف ي� الرسعة باستخدام وحدة
المعالجة المركزية .يقول تشيكوفسكوي" :يمكنك أن تستثمر
الكث� من العائد عىل
الكث� من الوقت ،وقد ال تحصل عىل ي
ي
استثمارك هذا".
لكن ال يكون الحال كذلك ف� أغلب أ
الحيان .يُضيف
ي

تشيكوفسكوي ً
قائل إنه ف ي� مجال ديناميكا الموائع ،كان الباحثون
"بمعامل تي�اوح من ي ن
قيمت� أُ ِّس َّي َت ي ن� إىل
ا
ع
تسار
عادة ما يجدون
ً ُ
قيمة أسية واحدة ".
المعالجة السحابية

فيما يتعلق أ
بالجهزة نفسها ،جميع الحواسيب تحتاج إىل وحدة
ت
ال� تكون بمثابة مخ الحاسوب ،ولكن
معالجة مركزية،
تلك ي
ليست جميع تلك أ
الجهزة مزودة بوحدة مخصصة لمعالجة
الرسوم .فبعضها يدمج معالجة الرسوم الخاصة بها مع وحدة
المعالجة المركزية ،أو اللوحة أ
الم ،عىل الرغم من إمكانية
ولضافة العديد من
إضافة وحدة معالجة رسوم منفصلة .إ
وحدات معالجة الرسوم ،قد يحتاج المستخدمون  -عىل حد
لوحة أُ ّم جديدة مزودة بفتحات إضافية ،إىل
قول ليسكا  -إىل ٍ
جانب مصدر طاقة أقوى.
تتمثل إحدى طرق تجريب المعالجة المتوازية ،دون
االضطرار إىل ش�اء أجهزة جديدة ،ف ي� استئجار سعة لوحدة
معالجة الرسوم من مزود حوسبة سحابية ،مثل خدمات أمازون
الناف� ،مدير هيكلة الحلول والهندسة
ويب ،عىل حد قول تيم ي
ال�ق أ
ف ي� "نفيديا" ،ف ي� أوروبا ومنطقة ش
الوسط وأفريقيا (انظر
ت
ً
ال� تستغل وحدات معالجة
مثل
هذه المفكرة الحاسوبية ي
الرسوم ف ي� سحابة جوجل ،).go.nature.com/2ngfst8 :لكن
النف�
الحوسبة السحابية يمكن أن تكون باهظة التكلفة .يقول ي
إنه إذا وجد الباحث أنه بحاجة إىل استخدام وحدة معالجة
الرسوم باستمرار" ،فمن أ
الفضل أن ت
يش�ي وحدة المعالجة
ِ
خاصتهً ،
بدل من استئجارها من أمازون".
الناف� إىل تجريب المعالجة المتوازية باستخدام
يش� ي
ي
ين
لالعب� ف ي�
مخصصة
ا،
ن
ثم
أرخص
رسوم
معالجة
وحدة
ً
َّ
أ
ال�مجي عىل ش�يحة ث
أك�
الكود
استخدام
ثم
ساس،
ال
ب
ت
اح�افية .ويمكن أن تكلف أفضل وحدات معالجة الرسوم
المخصصة أ
لللعاب  1200دوالر أمريك ،ف� ي ن
ح� أن وحدات
ي ي
خصيصا للحوسبة
المصممة
معالجة رسوم تيسال من نفيديا،
َّ
ً
عالية أ
الداء ،أسعارها تُقدر ببضعة آالف من الدوالرات .وال
رسميا وحدات معالجة الرسوم
تدعم أجهزة حواسيب «أبل» ًّ
الحالية من نفيديا؛ ولكنها تدعم فقط وحدات معالجة الرسوم
من ش�كة «إيه إم دي».
فإن
الرسوم،
معالجة
وحدات
حوسبة
وعىل الرغم من نمو
ّ
تقدم هذه التقنية ف ي� المجاالت العلمية المختلفة يفتقر إىل
ُّ
النف� ،وصل هذا التقدم إىل مرحلة
االتساق .فوقفًا لما يقوله ي
النضج ف� الديناميكا الجزيئية ،وانطلق ف� مجال تعلُّم آ
اللة ،ألن
ي
ي
ت
ال� تنفذها شبكة عصبية "يمكن وصفها بأنها تحل
الخوارزمية ي
كب�ة من المعادالت" ،وهو ما يناسب المعالجة المتوازية.
مجموعة ي
المر عىل الكث� من أ
قائل" :عندما ينطوي أ
ً
المور،
النف�
ي
ويضيف ي
تكون وحدة معالجة الرسوم خيارا جيدا ف
ن
بالكث�
أع�
و
المعتاد.
�
ي
ً ً ي
ي
أ
الكث� من
الكث� من البيانات ،و ي
الكث� من المعادالت ،و ي
من المور ي
ف
أيضا
الذرات الموجودة ي� الجزئيات" .وقد اس ُتخدمت هذه التقنية ً
ف
تفس� البيانات الزلزالية ،ألن وحدات معالجة الرسوم يمكنها
ي� ي
أ
أ
ن
مالي� الجزاء من الرض عىل نحو مستقل؛ لمعرفة كيفية
نمذجة ي
الجزاء مع أ
تفاعل تلك أ
الجزاء المجاورة لها.
تسخ� تلك القدرة
ولكن من الناحية العملية ،يمكن أن يكون ي
صعبا .وفقًا لتقديرات شنايدر ،فإنه ف� مجال ي ز
الف�ياء
أمرا ً
ي
الهائلة ً
الفلكية ،تي�اجع واحد من كل  20زميال ً تب َّنوا وحدات معالجة
الرسوم ،بسبب الجهد الذي تتطلبه إعادة صياغة الكود.
ج�مان هذا الشعور بقوله" :هناك المزيد والمزيد
يوضح ي
من الناس يدركون هذه إالمكانية" ،ويستدرك ً
قائل" :أعتقد أنه
المخت�ات يتوجس خيفة من هذه التقنية
ال يزال هناك عدد من
ب
بدرجة ماِ ،ل َما ُعرف عنها من صعوبة برمجتها".
جيفري إم .يب�كل محرر التكنولوجيا ف ي� دورية .Nature
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهـن عـلـمـيـــــة

إعالم كيف يمكن للعلماء الترويج ألنفسهم أ
ولعمالهم
العالمية ص61 .
من خالل اللقاءات إ

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

وظائف نيتشر ألحدث قوائم الوظائف والنصائح
المهنية تابعnature.com/naturecareers :

JANNES DE VILLIERS

يعتقد شيفان باروسنات  -من جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا  -أن المقابالت اإلعالمية يمكن أن تعزز من فرص الحصول على وظيفة.

اإلعالم

ِ
ابتس ْم للكاميرا

أ
العالمية.
العالمية في الترويج لبحاثك ،وتحسين ملفك الشخصي ،وإظهار مهاراتك إ
استغل المقابالت إ
ِ
أمبر دانس

يــرن الهاتــف فــي مكتــب تشــوي تيــك ليــم بجامعــة
ســنغافورة الوطنيــة ،فيــر ّد بحمــاس يتخللــه بعــض
التوجــس .علــى الجانــب آ
ال َخــر مــن الخــط تحدثــه مراســلة
ّ
صحفيــة ،متحمســة إلــى ســماع تفاصيــل ِآخــر أبحــاث هــذا
العا ِلــم المتخصــص فــي هندســة الطــب الحيــوي ،لكـ ْـن
هــل ســتتمكن مــن وصــف عملــه بدقــة؟ هــل ســتذكر
عــرف ليــم
معاونيــهِ ،ل َمــا حققــوه ً
معــا مــن أ إنجــازات؟ يَ ِ
الخيــر ،أو النشــرة التــي
 ُبحكْــم خبرتــه  -أن المقــالتُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ســتصدر مــن هــذا الحديــث لــن تخــرج  -علــى أ
الرجــح -
بالشــكل الــذي يتوقعــه ،لكـ ْـن طالمــا أن النقــاط الرئيســة
ِمــن عمــل ليــم تتــم تغطيتهــا بالشــكل الصحيــح؛ فســيكون
ً
قائــا" :هــم يصنعــون لــي معروفًــا
ســعيدا .ويشــير
ً
بالدعايــة ألبحاثــي".
عتبــر ليــم  -وهــو القائــم بأعمــال مديــر المعهــد
كمــا يَ ِ
الطبــي الحيــوي لبحــوث وتكنولوجيــا الصحــة العالميــة في
جامعتــه  -أن الــرد علــى تلــك المكالمــات مســؤولية عليــه،
إذ يتيــح ذلــك الفرصــة لعــام دافعــي الضرائــب أ
بالبحاث
إ
الممولــة مــن القطــاع العــام .وبالنظــر إلــى كــون المنــاخ
َّ

للعلْــم ،مــع إنــكار بعــض السياســيين
عاديــا
الحالــي ُم ِ
المناخ ًــيِ ،وتجنــب بعــض آ
البــاء اللقاحــات التــي
للتغيــر
قــد تنقــذ حيــاة أبنائهـ ُّـم ،يعــد هــذا أ
المــر تحديـ ًـدا عالــي
َُ
أ
الهميــة ،كمــا يقــول ديفيــد شــوكمان ،وهــو محــرر علمــي
لــدى شــبكة «بــي بــي ســي نيــوز»  BBC Newsفــي لنــدن،
مضي ًفــا "نحــن فــي عصــر أصبحــت فيــه الحقيقــة عملــة
نــادرة ،حيــث يلــزم إرســاء الحقائــق ،وجعلهــا أســاس الرأي
دورا حيويًّــا فــي ذلــك،
السياســي العـ
ـامِ .
والع ْلــم يلعــب ً
كمــا أعتقــد أن آ
الليــة الرئيســة لتحقيــق ذلــك تتمثــل فــي
أن يشــرح العلمــاء تلــك الحقائــق لجمهــور أوســع".
الطبعة العربية |
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والتحضيــر للمقابــات أمــر بالــغ أ
الهميــة ،فلإيصــال
فعــال ،ســتحتاج ً
أول إلــى تعريفهــا .ومــن
رســالتك بشــكل ّ
المســتخدمة،
عالميــة
ال
الوســيلة
ــم
أيضــا ف ْه
المهــم ً
إ
َ
واحتياجــات جمهورهــا ،وإدراك أنــك ســوف تستســلم
خــرج
الم ِنتــج ،علــى َ
لســيطرة المراســل أالصحفــي ،أو ُ
الم َ
الشــخاص الجــدد فــي مســألة إجــراء
النهائــي .ولهــؤالء
المقابــات ،أو الظهــور أمــام الكاميــرا ،يمكــن للــدورات
بالضافــة إلــى الممارســات البســيطة  -أن تجعل
التدريبيــة  -إ
تجربتهــم أســهل ،بــل وأكثــر متعــة.
أيضــا.
كمــا قــد يفيــد إجـراء المقابــات البرنامــج البحثــي ً
تتبــع المكتــب إالعالمــي بكليــة لنــدن إالمبراطوريــة -
فقــد َّ
بصفــة غيــر رســمية – النتائــج المترتبــة علــى تواصــل علمــاء
أجريــت
الجامعــة مــع وســائل إالعــام .وقــد ذكــر َمــن
ُ
معهــم مقابــات حــدوث زيــادة فــي عدد مـ ّـرات االستشــهاد
بالضافــة إلــى أنهــم تل ّقــوا اتصــاالت
بأعمالهــم البحثيــة ،إ
أكثــر مــن أط ـراف راغبــة فــي التعــاون ،ودعــوات للتحــدث
فــي المؤتمـرات ،وذلــك حســب قــول لــورا جاالغــر ،رئيســة
أ
والعــام فــي كليــة لنــدن إالمبراطوريــة.
قســم الخبــار إ
وقــد يحــاول المســتثمرون فــي قطــاع الصناعــة ،أو الجهــات
الخيريــة المانحــة ،أو المتطوعــون المتحمســون للمشــاركة
فــي التجــارب إالكلينيكيــة التواصــل مــع العلمــاء الذيــن
يتحدثــون إلــى وســائل إالعــام.
تديــن ديــن فالــك  -وهــي عالمــة فــي أ
النثروبولوجيــا
التطوريــة بجامعــة واليــة فلوريــدا فــي تاالهاســي  -بالشــكر
ســببا فــي تعــاون مثمــر معهــا .ففــي عــام
لمراســل كان ً
 ،1994تواصــل معهــا مالكــوم ريتــر  -وهــو كاتــب علمــي
لــدى «أسوشــييتد بريــس»  - Associated Pressبشــأن
ورقــة علميــة ألّفهــا باحثــون فــي النمســا ،وتــدور حــول
التصويــر الراديــوي ألوتــزي ،رجــل الجليــد الــذي ُوجــد
أ
اليطاليــة (D. zur
ُم َح َّن ًطــا فــي جبــال اللــب النمســاوية إ
 .)Nedden et al. Radiology 193, 269–272; 1994وقد
أشــادت فالــك بالورقــة ،ثــم نســيت أ
المــر.
وفيمــا بعــد ،قــام ريتــر بمراســلتها مــرة أخــرى ،إذ رغــب
أحــد مؤلفــي الدراســة  -وهــو هورســت ســيدلر مــن جامعــة
فيينــا  -فــي التواصــل مــع فالــك؛ مــن أجــل دعوتهــا إلــى
هنــاك .وأدى ذلــك إلــى تعــاون طويــل أ
المــد؛ حيــث اشــترك
الباحثــون فــي كتابــة أ
الوراق العلميــة ،وانضمــت فالــك إلــى
الفريــق فــي بعثــات ميدانيــة فــي إثيوبيــا ،كمــا ُع ّينــت فــي
منصــب فخــري بجامعــة فيينــا.
أمــا شــيفان باروســنات  -وهــو طالــب دراســات عليــا
فــي مجــال علــم الحيــوان لــدى جامعــة ويتواترس ـراند فــي
جوهانســبرج بجنــوب أفريقيــا  -فيعتقــد أن المقابــات
إالعالميــة تعــزز مــن فــرص حصولــه علــى الوظائــف ،عــن
طريــق الترويــج الســمه ،وإنجازاتــه .وقــد ســاعده التحــدث
أيضــا .فهــو يــدرس نو ًعــا
إلــى وســائل إالعــام فــي أبحاثــه ً
مــن الســحالي المهــددة باالنقــراض ،يســمى «ســانجيزر»
( ،)Smaug giganteusوقــادت التغطيــة إالعالميــة لعملــه
بعــض المزارعيــن إلــى التواصــل معــه بشــأن هــذا النــوع من
الســحالي التــي تعيــش فــي َمزارعهــم .وقــد قامــوا بدعوتــه
لض ِّمهــا إلــى قاعــدة بيانــات
وأخــذ عينــات؛ َ
لزيارتهــمْ ،
الحمــض النــووي خاصتــه.
ويتخيــل باروســنات علمــاء المســتقبل وهــم يق ـرأون أو
يســمعون عــن أبحاثــه ،ويســعد بهــذه الفكــرة كثيـ ًـرا ،حيــث
يتذكــر االســتماع إلــى الراديــو مــن المقعــد الخلفــي لســيارة
والديــه عندمــا كان طفـ ًـا .وعندمــا أُجريــت مقابلــة إذاعيــة
مباشــرة معــه ،يقــول باروســنات" :كنــت أتخيــل نســخة
مصغــرة ِم ِّنــي يســتمع إلــى المقابلــة فــي مــكان مــا بمنزلــه،
وقــد يُثيــر هــذا حماســه".
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قبــل أي مقابلــة ،يقــوم باروســنات وغيــره مــن العلمــاء
الخبـراء فــي التحــدث عبــر وســائل إالعــام بالتحضيــر لهــا،
الم َعــد،
حيــث يط ِّلعــون علــى موضــوع المقــال أو البرنامــج ُ
ويلخصــون مــا يريــدون قولــه فــي نقطتيــن ،أو ثــاث نقــاط
ِّ
أساســية .تقــول ســابرينا ســتيروالت ،وهــي عالمــة فــي مجال
الفيزيــاء الفلكيــة لــدى وكالــة ناســا ،ومعهــد كاليفورنيــا
ـاور سـ ً
ـؤال،
للتكنولوجيــا فــي باســادينا" :عندمــا يســألك ُ
المحـ ِ
ـريعا فــي قائمتــك ،ومــر علــى النقــاط التــي كتبتهــا
فكــر سـ ً
أي منهــا يصلــح للإجابــة ،أم
كان
إذا
ـا
ـ
م
ـة
ـ
لمعرف
بذهنــك؛
ٌّ
ال .وبهــذه الطريقــة يقــل احتمــال خروجــك عــن الموضوع".
وبإمــكان العلمــاء تحضيــر تشــبيهات وأمثلــة ،الســتخدامها
بـ ً
ـدل مــن المصطلحــات العلميــة المعقــدة .ومــن المفيــد
أيضــا اســتيعاب مفاهيــم إعالميــة أساســية ،كمصطلح "ليس
ً
للنشــر" مثـ ًـا (انظــر :مصطلحــات أساســية «مــا يحتــاج أن
ـاورون»).
يعرفــه المحـ َ
ومــن جانبهــا ،تقــول ســنام مصطفــى  -وهــي عالمــة فــي
مجــال علــم أ
الدويــة الجزيئيــة بجامعــة أديليــد فــي أســتراليا
 إن المراســلين قــد ال يرســلون أســئلتهم قبــل المقابلــة،لكـ ْـن يمكنهــم عــادة تقديــم فكــرة عامــة عــن الموضــوع،
وإن لــم يقومــوا بذلــك ،فاعلــم أن هنــاك
أو زاويــة تناولــهْ .
شــيئا مريبــا فــي أ
المــر.
ً ً
وعلــى ســبيل المثــال ..خضعــت ســنام لتدريــب إعالمي،
كجــزء مــن مشــاركتها في برنامج «ســوبر ســتارز أوف ســتيم»
 – Superstars of STEMأو «نجــوم مجــاالت ســتيم»  -الذي
يُــروج للنســاء فــي العلــوم والتكنولوجيا فــي أســتراليا .وقبل
يــوم الم ـرأة العالمــي فــي الثامــن مــن مــارس مــن العــام
واصــل برنامــج تلفزيونــي مثيــر للجــدل مــع
الجــاري ،تَ َ

المســؤول إالعالمــي للبرنامــج ،بح ًثــا عــن أشــخاص لدعوتهم
للمقابلــة ،وقــد أ ّكــد منتجــو البرنامــج أنهــم يعـ ُّـدون لقصــة
إخباريــة "إيجابيــة" ،لكــن عندمــا أصـ ّـر المســؤول إالعالمــي
علــى الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل؛ رفضــوا إالفصاح
عــن أي شــيء ،وألغــوا الدعــوة.
ـاور ،فمــا
ـ
المح
ـي
ـ
ف
ـق
ـ
يث
أن
ـتعد
وبفــرض أن الباحــث مسـ
ِ
المتو َّقــع إذًا؟ عــادة مــا يطــرح المراســلون العلميــون النــوع
نفســه من أ
الســئلة .كانت مؤسســة «ســينس أباوت ســاينس»
أ
المريكيــة  - Sense About Science USAغيــر الهادفــة إلــى

علميــا
الربــح  -قــد أجــرت اســتطالع رأي شــمل 218
صحفيــا ًّ
ًّ
فــي عــام  ،2015ووضعــت قائمــة أ
بالســئلة المتكــررة ،ومنها
آ
التــي" :كيــف تم تصـ ُّـور الدراســة ،أو بناء هيكلهــا؟" ،و"كيف
التوصــل إلــى االســتنتاجات؟" ،و"ماذا تعني تلــك النتائج
تــم ّ
ـياق هــذا المجــال العلمــي؟" ،و"مــا هــي أ
الشــياء التي
فــي سـ
ال ت ـزال مجهولة؟".
وتضيــف ناتالــي هودجســون ،وهــي مديــرة إعالميــة لــدى
«وي ْل َكــم تراســت»  – Welcome Trustوهي جمعية
صنــدوق ِ
خيريــة للبحــوث الطبيــة الحيويــة فــي لندن  -سـ ً
ـؤال أساسـ ًّـيا
آخــر يجــب أخــذه فــي االعتبــار" :مــا هــو العنــوان إالخبــاري
الــذي ال تريــد أن ت ـراه؟" .وتقــول إن التفكيــر فــي مشــاعر
الفــزع التــي قــد يثيرهــا ذلــك العنــوان يســاعد العلمــاء فــي
التركيــز علــى إعطــاء تفســيرات واضحــة ،وتذ ُّكــر طــرح أي
محاذيــر تخــص بحثهــم.
الجســيمات
فيزياء
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
عالم
ـي
ـ
وه
وتفضــل تــارا شــيرز -
ِّ
ُ
بجامعــة ليفربــول فــي المملكــة المتحــدة  -أن تقضــي 20
أو  30دقيقــة قبــل المقابلــة فــي كتابــة مــا تخ ِّطــط لقولــه
حــول عملهــا في مختبــر «ســيرن»  - CERNالمختبــر أ
الوروبي
لفيزيــاء الجســيمات ،الواقــع بالقرب من جنيف في سويسـرا.

مصطلحات أساسية
المحاورون
ما يحتاج أن يعرفه
َ
هذه بعض المصطلحات والمبادئ المهمة التي
يجب تذكُّرها في المقابالت مع الصحفيين.

صرح بالنشر ( :)on the recordأي شيء
● ُم ّ

تقوله لمراسل صحفيِ ،من المفترض أن يكون
صرح بنشره ،ويمكن نَ ْسبه إليك.
ُم ّ
●ليس للنشر ( :)off the recordال شيء من
هذا الحوار يمكن نشره .ويجب على الصحفي

الموافقة على هذه الشروط قبل بدء المناقشة.

مسبقا .وال بأس من التحدث إلى الصحفيين
ً
عليها
أبدا أن تذكِّرهم
قبل تاريخ رفع الحظر ،لكن ال يضر ً

بأنها تحت الحظر.

قدم في اجتماعات
كما تُ َعد النتائج التي تُ َّ
أيضا لالنتقاد في التغطيات
ً
هدفا
ً
علمية كبيرة
اإلعالمية .ويكون المراسلون عادة على دراية
المعلن عنها مبدئية ،أو لم تخضع
بأن البيانات ُ

بعد لمراجعة األقران .وتختلف الدوريات في

ومع ذلك ..ينصح بعض اإلعالميين المهنيين

القيود التي تفرضها على العلماء الذين

بتوخي الحذر ،حيث األسلم افتراض أن كل ما يقال

يعرضون نتائجهم في المؤتمرات .وعلى سبيل

وفقا لذلك.
ً
قابل للنشر ،والتحدث

صرح بالنشر دون ذكر المصدر (on
● ُم ّ

اتفاقا بين
ً
أيضا
 :)backgroundيتطلب هذا األمر ً

المثال ..تقول دورية «ساينس» ،Science
ودورية «جورنال أوف ذا أميريكان ميديكال

أسوسييشن» Journal of the American

المراسل والمصدر .وقد يعني أن المعلومة يمكن

 Medical Associationإن العلماء يمكنهم

لكن ال يمكن نسبها إليك ،أو يمكن اإلشارة
نشرهاْ ،
إليك بوصف غير محدد" ،باحث حكومي" ً
مثل.

التحدث إلى الصحفيين ،لكن ينبغي أن يكون

سينشر
●تحت الحظر ( :)embargoإذا كان البحث ُ

في دورية علمية ،سوف تُ عتبر تلك النتائج

قاصرا على ما تم عرضه من نتائج.
الحوار
ً

أما بخصوص التحدث إلى المراسلين عن

النتائج غير المعروضة قبل النشر بفترة ،أو

محظورة ،أي ممنوعة بشكل مؤقت من النشر في

حتى قبل تقديمها للدورية ،فمرة أخرى تختلف

أي وسيلة إعالمية أخرى .وال ينشر المراسلون أخبار

مترددا،
السياسات المفروضة .وعندما تكون
ً
شاو ْر المسؤولين اإلعالميين في مؤسستك ،أو
ِ

الدراسة قبل تاريخ محدد من ِقبل الدورية .وفي
المقابل ،يحصلون على امتياز إمكانية االطالع

الدورية؛ لتوجيهك .إيه .دي.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهن علمية
ADRIAN ADAMS/JABA

إعالميا؛ للتحضير للمقابالت.
تدريبا
تلقت سنام مصطفى  -من جامعة أديليد في أستراليا -
ًّ
ً

فــي حالتهــا ،تــدور أ
البحــاث المتعلقــة بالمــادة المضــادة
حــول فهــم طبيعــة الكــون ،لكنهــا تــدرك أن ذلــك قــد
ـريعا على
مبهمــا بالنســبة إلــى شــخص يط َِّلــع سـ ً
يك أــون شــي ًئا ً
الخبــار ،بينمــا يق ّلــه القطــار مــن مــكان إلــى آخــر.
ولربــط المــادة المضــادة بحياتنــا اليوميــة ،تلجــأ شــيرز
"خطَّتيهــا الذهبيتين البديلتيــن" .تتمثل
عــادة إلى مــا تســميه ُ
واحــدة منهمــا فــي إالشــارة إلــى أن ماســحات  PETالطبيــة
بالصــدار
– وهــو اختصــار الســمها «التصويــر المقطعــي إ
البوزيترونــي»  -تعمــل فقــط بفضــل المــادة المضــادة ،حيث
يصدر الكاشــف إالشــعاعي النســخة المضادة مــن إاللكترون،
ويــؤدي تصادمــه المدمــر بإلكتــرون عــادي إلى توليد إالشــارة
التــي يقرأهــا الماســح.
ــدر مــادة
ص
ي
المــوز
أن
تذكــر
أن
ــا
أيض
وتحــب شــيرز ً
ُْ ِ
مضــادة ،ألن تلــك الفاكهــة تحتــوي علــى نظيــر البوتاســيوم
المشــع ،ثــم تضيــف بســرعة قائلــة إن أ
"المــر غيــر ضــار".
ّ
أمــا ليــم ،فيحــرص علــى إعــداد مصــادر قــد تســاعد
حيــا ،وشـرائح
المراســل فــي تغطيتــه .وقــد تتضمــن ً
عرضــا أ ًّ
الوليــة ،وصــور
عــرض تظهــر بعــض العينــات ،أو النمــاذج
تحتــوي معلومــات ذات حقــوق تأليــف ونشــر محفوظــة،
بالضافــة إلــى أســماء علمــاء آخريــن يمكنهــم التعليــق علــى
إ
عملــه بشــكل موضوعــي.
مسألة ثقة

ومــع ذلــك ..لــن يمنــح التحضيــر الباحثيــن ُسـلْطة التحكــم
فــي النســخة النهائيــة مــن المقابلــة .وبإمــكان العلمــاء طلــب
رؤيــة النســخة النهائيــة ،قبــل أن تُــذاع ،أو تُرســل للنشــر،
غالبــا ســتكون بالرفــض .وحســب اســتطالع
لكــن إالجابــة ً
الــرأي ،الــذي أجرتــه مؤسســة «ســينس أبــاوت ســاينس»،
يقــوم بعــض المراســلين أحيانًــا بإرســال الجــزء ذي الصلــة
مــن المقــال ،أو اقتباســات عــن أقــوال العا ِلــم ،لكـ ّـن أغلــب
الصحفييــن العلمييــن ال يرســلون أبـ ًـدا المقــال الكامــل إلــى
الشــخص الــذي أُجريــت معــه المقابلــة ليراجعــه.
مــا الســبب فــي ذلــك؟ هنــاك عــدة أســباب ،أحدهــا
عملـ ّـي ،حيــث إن الصحفييــن عــادة مــا يُطلــب منهم تســليم
أعمالهــم خــال وقــت ضيــق ،إذ يضعــون اللمســات أ
الخيرة
علــى المقــاالت قبــل نشــرها مباشــرة .وال يوجــد وقــت كاف
القتفــاء أثــر كل العلمــاء مــرة أخــرى.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ويتعلــق ســبب آخــر بالجانــب أ
الخالقــي .يقــول بــروس
موهــون ،وهــو صحفــي علمــي تلفزيونــي فــي فانكوفــر
الساســية أن أ
بكنــدا" :إن أحــد المبــادئ الصحفية أ
الشــخاص
الس ـلْطة التحريريــة
َّ
المتضمنيــن فــي الموضــوع ال يملكــون ُّ
علــى المن َتــج النهائــي" .وأغلــب الصحفييــن السياســيين ال
يُط ِْلعــون رئيــس الدولــة أو رئيــس الــوزراء علــى المن َتــج
النهائــي قبــل نشــره أبــدا ،وينطبــق أ
المــر بالمثــل علــى
ً
الصحفييــن العلمييــن.
وعــادةً ،يعــود المراســلون إلى أ
الشــخاص الذيــن أُجريت
معهــم المقابــات؛ الســتيضاح نقطــة معينــة ،أو لمراجعــة
إحــدى الحقائــق المذكــورة ،لكــن أ
الخطــاء يمكــن أن
تتســلل  -وستتســلل  -إلــى المنتــج النهائــي .يقــول ريتــر إن
الصحفييــن يرغبــون عــاد ًة فــي تصحيــح أي أخطــاء متعلقــة
أيضــا نُلقــي نظــرة
بالحقائــق الــواردة .ويقــول" :أعتقــد أننــا ً
جــادة علــى العمــل ،ليــس فقــط فــي حــال كان الخطــأ
متعل ًقــا بالحقائــق ،بــل حتــى إذا أعطينــا انطبا ًعــا خاط ًئــا
عــن شــيء مــا".
إن إجـراء تغييـرات أخــرى علــى أ
العمــال المنشــورة هــو
ّ
أمــر يقــل احتمــال حدوثــه .تقــول فاليــري جيميســون،
البداعــي لمعــرض «نيــو ساينتســت اليــف» New
المديــر إ
 Scientist Liveبالمملكــة المتحــدة" :ســيكون المراســلون
تغيــر االقتبــاس
أقــل تعاط ًفــا معــك ،إذا أردت فقــط أن ّ
المأخــوذ عنــك ،أو إذا تغاضــى المراســل عــن بعــض
التفاصيــل" .وقــد يهمــل الكُ ّتــاب والمنتجــون بعــض
المعلومــات التــي يعتقــد العلمــاء أنهــا مهمــة.
وعلــى ســبيل المثــال ..ذات مــرة قضــى باروســنات أربعــة
أيــام فــي أرض الميــدان مــع عضــو مــن برنامــج «،»50/50
وهــو برنامــج تلفزيونــي متعلــق بالبيئــة ،ويُعــرض منــذ
فتــرة طويلــة فــي جنــوب أفريقيــا .وبيــن اصطيــاد ســحالي
«ســانجيزر» ،والتحــدث عــن كيفيــة تأثيــر النــاس علــى
حريصــا على ذكر مصــادر تمويله،
الســحالي ،كان باروســنات ً
والمتعاونيــن معــه.
وتلــك أ
ــرد فــي الفيلــم الوثائقــي .وكان
ت
لــم
الســماء
َ
ِ
أ
غاضبــا مــن المــر ،إذ اعتقــد أنــه
أحــد مشــرفي باروســنات ً
لــم يهتــم بذكــر التمويــل الجامعــي الــذي تل ّقــاه .وأشــار
الســلطة علــى مــا إذا كان ذلــك
باروســنات قائـ ًـا" :ال أملــك
ســيذكَر ،أم ال .فــي الغالــب ،ل ُّــم يكن أ
المــر ذا صلة بالقصة
ُ

مــن وجهــة نظــر منتجيهــا".
وتوضــح جيميســون أن القوائــم الطويلــة مــن المتعاونين
أو مصادر التمويل ،أو المســميات الوظيفية التفصيلية ،هي
ببســاطة غيــر ممتعــة للقـراء ،أو المشــاهدين .وبالنظــر إلــى
أن الصحفــي يكــون محــدو ًدا ببضــع مئــات مــن الكلمــات،
أو بضــع دقائــق فقــط ،يشــارك مــن خاللهــا النقــاط الرئيســة
فــي الدراســة ،فربمــا ال تكــون لديــه مســاحة لعــرض تلــك
التفاصيل.
ـاركة معاونيه فــي الظهور ،إذ
ـ
لمش
اتيجية
ر
ـت
ـ
اس
ليم
ولــدى
يدعوهــم لحضــور المقابــاتَ .وليــم مهنــدس فــي أ
الصــل،
ِ
لكــن إذا كانــت ألبحاثــه آثــار مترتبــة لهــا جانــب طبــي ،عندئذ
الطبــاء المشــاركة بالجابــة علــى أ
ســيطلب مــن أحــد أ
الســئلة
إ
التــي ال يســتطيع هــو إالجابــة عنها.
وفــي بعــض أ
الحيــان ،قــد يتفاجــأ العلمــاء بعــدم
ظهورهــم فــي المقــال ،أو البرنامــج النهائــي علــى إالطــاق.
يقــول ريتــر إن ذلــك ال يعنــي أن المقابلــة كانــت بــا جدوى.
وإن لــم يتــم اقتبــاس أقــوال العا ِلــم فــي
ويضيــف" :حتــى ْ
ـإن أي شــيء يخبرونــا بــه يســاعدنا
ـ
ف
ـة،
ـ
قصــة صحفيــة معين
ّ
علــى تشــكيل القصــة".
وإذا كان كل ذلــك يبــدو مخيفًا بالنســبة لــك ،فهناك طرق
تمكِّ نــك مــن أن تصبــح أفضــل فــي إجـراء المقابــات .ويمكن
للمســؤولين إالعالمييــن إجــراء مقابــات زائفــة؛ لمســاعدة
الباحثيــن علــى الحمــاء للمقابلــة أ
الساســية .كما تقول شــيرز
إ
أيضــا أن تســاعد العلمــاء علــى
إن الــدورات التدريبيــة يمكــن ً
اكتســاب الثقــة .فقــد حضــرت ورشــة تدريبيــة ،كانــت مدتهــا
يومــا واحـ ًـدا ،نُظمــت مــن ِقبــل الجمعيــة الملكيــة فــي لنــدن
ً
للتدريــب علــى التحــدث أمــام الكاميـرا .تتذكــر شــيرز  -التــي
كانــت قــد خاضــت ثــاث مقابــات تدريبيــة ،ثــم شــاهدتها
بمشــاركة الطــاب آ
الخرين  -ذلك اليــوم ،وتقول" :كان اليوم
أ
الشــد إرها ًقــا لــي فــي حياتــي كلهــا" ،لكنهــا تعلمــت الكثيــر،
بمــا فــي ذلــك ميلهــا إلــى تجنــب النظــر إلــى الكاميـرا عندمــا
يُطلــب منهــا ذلــك ،وهــو الخطــأ الــذي أصبحــت تتالفــاه
منــذ ذلــك الحيــن.
وإذا كانــت المقابلــة سـ ُتبث من خالل إالذاعة المســموعة،
أو علــى التلفــاز ،فــإن ذلــك بالتأكيــد ســيضيف مزيـ ًـدا مــن
للمــر ،رغــم أن المبــادئ أ
التعقيــد أ
الساســية فــي التحضيــر
ـتخدمة فــي المقــاالت المكتوبــة.
تكــون مماثلــة لتلــك المسـ َ
ومــن المهــم تحديـ ًـدا بالنســبة إلــى المبتدئيــن أن يتدربــوا
علــى مــا يرغبــون فــي قولــه ،إذا كان البرنامــج ســوف يُبــث
علــى الهــواء مباشــرة ،حيــث تكــون لديهــم فرصــة واحــدة
فقــط لتوصيــل القصــة بالشــكل الصحيــح.
فــي المقابــات إالذاعية ،قــد يحتاج الباحث إلــى الذهاب
إلــى االســتوديو ،أو ربمــا يتمكــن المنتــج مــن تســجيل الحوار
تليفونيــا ،إذا توفــر خــط أرضــي عالــي الجــودة.
مــع العا ِلــم
ًّ
أمــا بالنســبة إلــى التلفــاز ،يكــون علــى الباحثيــن التفكيــر
فــي طــرق لتوضيــح مــا يفعلونــه للكاميـرا .فمثـ ًـا ،إذا كانــت
هنــاك معادلــة رياضيــة محوريــة فــي البحث ،يصبــح بإمكان
المنتــج تصويــر الباحــث وهــو يكتبهــا علــى ســبورة بيضــاء،
ِ
كمــا يقتــرح موهــون.
أمــا ســنام ،فقــد تعلّمــت أال تقلــق كمــا كانــت تفعــل مــن
قبــل .وتقــول" :أعتقــد أحيانــا أننــا قــد نكــون النقــاد أ
الســوأ
ً
ألنفســنا" .وقــد تذكــرت أول مقابلــة إذاعيــة أُجريــت معهــا،
عندمــا ظنــت أن أداءهــا كان ســي ًئا ،لكنهــا حيــن اســتمعت
وجدتْــه جيـ ًـدا .وتقــول" :فــي كل
إلــى البرنامــج فيمــا بعــدَ ،
مــرة تُجــرى معــك مقابلــة ،يتحســن أداؤك"■ .
آمبر دانس

صحفية تعمل بشكل حر من لوس أنجيليس بكاليفورنيا.
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ذكريات السماء كرزية اللون
هدية للذكرى

أتذكر طفولة لم توجد من قبل ،وفطائر تفاح ساخنة تبرد
ُ
على مقاعد الحديقة ،وأصابع أقدام صغيرة تغوص في
قشورا
الرمال البيضاء الحارقة ،ومعارك بكُ َرات الثلج تترك
ً
رقيقة من الثلج الهش على ياقة معطفي.
عمرا لم يكن ،وأشياء
شبكة من الوصالت العصبية تُشكِّل ً
لم تحدث ،وأماكن ال وجود لها.
نتهامس بشأن تلك الذكريات أحيانًا ،مارينا وأنا؛ فهي
الخر الوحيد المتبقى لدى الشركة ..الموظف آ
طراز  X3آ
الخر
أ
الوحيد المتبقي كأصل من الصول من تلك المرحلة القصيرة
للتقدم البيوتكنولوجي ،قبل أن يبدأ المصممون في التفكير
مجد ًدا في كُلفة برمجتنا بمثل هذا التعقيد المفتعل.
"لقد تكلفت البرمجة عشرة آالف دوالر لكل ذاكرة" ،قالتها
مارينا وهي مستغرقة في التفكير ،بينما تدير ملعقتها حول
الزبادي الذي تتناوله؛ زبادي بنكهة الفراولة كالمعتاد .تشتريه
مارينا بالجالون ،وتحضره إلى العمل في سلطانيات أنيقة
تكدسها إلى جانب
صغيرة طراز «تابر وير» ِّ ،Tupperware
عبوات الطعام المكعبة البيضاء التي يستهلكها بقيتنا
بال مباالة .لطالما ساورتني الشكوك بأن لهذا أ
المر عالقة
بطفولتها ،ولكنني ال أسأل ..ليس أمام آ
الخرين؛ فال داعي
لجذب المزيد من االنتباه إلى أ
الحداث الماضية المختلَقة
التي يرونها عيوبًا وأمارات على أننا ننتمي إلى زمن بائد.
تساءلت مارينا" :إذا كان بإمكانك شراء شيء إضافي ،ماذا
كنت ستختارين؟"
ِ
أسوي عبوة طعامي الفارغة ،بينما
"ال أعرف" ،قل ُتها وأنا ِّ
خفيضا ،ورأسي إلى أسفل" ..يجب أن نعود
أبقيت صوتي
ً
ُ
إلى العمل".
"كنت سأشتري حفل عيد ميالد" ،قالتها مارينا وهي
تحدق في ملعقتها" ..حفل فيه عائلة؛ أم ،وأب ،وأخوة،
وأخوات".
"لن يكونوا حقيقيين" .مارينا وأنا أقرب ما يمكن إلى أن
نكون أختين؛ فكل منا عضو في الدفعة الجينية نفسها..
أ
مصممة إلتقان المهام
ُمن َتج من الحواض نفسها ،وكل منا ّ
ضجرة المتعلقة بعمليات تبويب وحفظ ملفات
الكئيبة ُ
الم ِ
ومستندات الشركة.
هزت مارينا كتفيها ،ولعقت الملعقة ،قائلة" :على أ
القل
ّ
لدي َمن أتذكره".
سيكون َّ
في ذاكرتي المفضلة ،أجلس على أرجوحة في الشرفة
أ
المامية؛ ساقاي منثنيتان تحتي ،وأضع كتابًا على حجري،
أ
وأرمق غروب الشمس المخضب باللون الحمر الكرزي فوق
حقل فسيح تتناثر فيه طواحين الهواء في كل مكان .نسمة
رقيقة تداعب وجهي ،فأغلق عيناي؛ وأتنسم هواء التربة
الخصبة.
تقول مارينا إنني أحب الهدوء لهذا السبب ،والحياة في
المدينة تثير أعصابي لهذا
أيضا .إنه خلل..
السبب ً
NATURE.COM
سيط ِْلقون عليه في
هكذا ُ
تابع المستقبليات:
الشركة ،إذا عرفوا به ،خلل
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ال ينتابني الذعر عندما ينادي رئيس العمل رقمي؛ الستدعائي
إلى مكتبه.
لم أدخل مكتبه قط.
صدر أزي ًزا ،وثمة
إنها حجرة صغيرة ذات إضاءة ُم ْصف َّرة تُ ِ
مجموعة من ثالث صور مؤطرة ،موجودة فوق مكتب كبير
(قياسا إلى مساحة الحجرة) ،وتُظ ِْهر إحدى الصور الثالث
ً
مشهدا مألوفًا للغاية .ال يسعني إال أن أحدق ،وبالكاد
ً
أستطيع ف ْهم كلماته:
"يجري آ
الن إخراجك من الخدمة".
ولكن في
"إخراجي من الخدمة؟" أحدق ..ليس فيهْ ،
المنارة التي تظهر في الصورة الفوتوغرافية ..المنحدر
الصخري ،أ
والمواج .أكاد أشعر بملمس الرمال على أصابع
قدماي ،وبمذاق الملح على شفتاي.
يواصل حديثه ً
قائل" :سوف نجلب طرز  X14جديدة.
عندما تسجلين خروجك اليوم في موعد االنصراف ،سنزيل
شريحتك ،وستكونين حرة في البحث عن عمل آخر؛ ولن
تكوني مسؤولة من الشركة بعد آ
الن".
لن أكون مسؤولة من الشركة ،بما يعني أنهم لن يمدوني
بطعام ،أو مأوى ،أو مالبس بعد آ
الن .خارج الخدمة ،ما
يعني إالعالن بأنني قد تجاوزني الزمن.
"أي أسئلة؟"
ّ
"نعم" ..أشير إلى الصورة" :أين ال ُت ِقطَت هذه الصورة؟"
قبل أن أسجل خروجي ،إيذانًا بانتهاء يوم العمل،
َد َس ْس ُت مالحظة إلى ماريناِ ..آملةً أن تهون عليها خبر
إخراجها من الخدمة :إنها حقيقية .لقد رأيتها .أ
الماكن التي
نتذكرها من طفولتنا موجودة.
تحمل ثمنها؛ ألذهب إلى
أشتري تذكرة حافلة ال أستطيع ُّ
والية لم تطأها قدماي من قبل ،وأتمنى أن يكون َمن بَ ْر َمج
تلك المنارة في عقلي قد استوحاها من خبراته الخاصة ،وأن
يكون البيت الريفي على مقربة.

تخي يل ،حاصلة عىل
ويندي نيكل فكاتبة استبصار ُّ
ئ
االبتدا� .ل ََدى ويندي شغف
درجة علمية ي� التعليم
ي
ت
ال� تجوب الطرق ،ولديها كذلك عادة
بالرحالت ي
ف
مريعة ،تتمثل ي� نسيانها أين ترك َْت كوب الشاي الخاص
التال:
بها .ولمزيد من المعلومات ..قم بزيارة الموقع ي
.wendynikel.com
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ويندي نيكل

قدماي تغوصان في الرمال البيضاء الحارقة ،وألعق
شفتاي المتشققتين بسبب الملح.
رسما في
أحد بائعي الهوت دوج يعيرني قلمه ،فأنقش ً
لكن ال أحد من متسكِّعي الشواطئ يمكنه
حجم المنديلْ ،
التعرف على الحقل المليء بطواحين الهواء ،وال أحد يعرف
ُّ
عن وظائف تصلح لطرز  X3التي تم تسريحها من الخدمة.
الرمل يصبح خش ًنا .كتفاي تحترقان .والشمس تغوص
عميقًا صوب أ
الفق ،والشكوك تتسلل إلى صدري مع برودة
الطقس.
علي أن أغادر المدينة .وما كان يجب أن
ما كان يجب َّ
أفترض أن استناد ذكرى واحدة إلى حقيقة يعني أن كل
لكن ذلك ال يمنعني من
الذكريات يتحتم أن تكون حقيقيةّ ،
مواصلة السؤال لمرتين ..أربع مرات ..عشر مرات ،وكذلك ال
أخيرا" :أعرف
يكفكف دموعي المنهمرة عندما يقول أحدهم ً
أين يوجد هذا المكان".
وقفت عند عتبة الباب ،وأنا أعتصر يداي بقوة .أشعر
ُ
أنني غير متأكدة من حقيقة ما آمله .ورغم ذلك ..يحدوني
الرجاء على غير رجاء ،وإذ تجيبني امرأة ترتدي بذلة الشغل،
تماما مثلما أشعر.
وشاحا أحمر ،وتبدو مرتبكة ً
وتضع ً
سألتها" :هل تعيشين هنا؟ أعني ..هل تعيشين هنا منذ
زمن طويل؟"
"نشأت هنا .أنت طراز X3؟"
ُ
"نعم".
يوما ما".
"لقد ُ
عملت على طرازك ً
"في تعديالت الذاكرة؟"
حاجبا عاله المشيب ،وسأل َْت" :كيف عرفت؟"
َرف ََع ْت ً
أريد أن أسأل عن أرجوحة الشرفة ،وعن الكتاب ،وعن
غروب الشمس نفسه ..أشياء مهمة للغاية ،كانت تبثها في
طيات عملها ،تاركةً قطعة من نفسها بداخلي.
ّ أريد أن أسأل :كيف انتهى بها أ
المر إلى هنا؟ ..وهل
بائدا هي
عندما تم إيقاف تعديالت الذاكرة أصبحت شي ًئا ً
أ
الخرى؟ هل لم تعد مسؤولة من الشركة؟
عما إذا كانت تحتاج إلى تبويب ،أو حفظ
أريد أن أسأل ّ
أي شيء .أريد أن أسأل عن التراب العالق على ركبتيها .أريد
أن أسأل عن العراك بكُ َرات الثلج ،وعن فطيرة التفاح ،وما إذا
أيضا ،أم ال ،وما إذا كان
كانت ضوضاء المدينة تثير أعصابها ً
هذا هو سبب عودتها إلى هذا المكان الهادئ ذي النسيم
العليل ،الذي تفوح منه رائحة التربة الخصبة.
أَ َخذَ ْت زمام المبادرة ،و َدف ََعت الباب الشبكي الخارجي،
قائلة" :لم ال ترافقينني لنحتسي بعض الشاي في الشرفة؟
يبدو أن لدينا أشياء مشتركة".
تبعتها بخطوات يحدوها أ
غروب
المل ،بينما يضيء
َِ ْ ُ
ُ
الشمس الكرزي السما َء■.
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