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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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الطبعة العربية

إطاللة على آفاق العلوم

ً
أهل بكم ف ي� عدد ربع سنوي جديد من دورية " Natureالطبعة العربية" ،حيث نعرض لكم
مختارات من أهم ما نُ ش� ف� دورية  Natureالدولية ف� أعدادها المنشورة ف� ت
الف�ة من يناير
ي
ي
ي
إىل مارس  ،2019حيث يضم هذا العدد ي ن
ب� جنباته إضاءات عىل آفاق تقدم العلوم.
ت
ين
الخمس� بعد المائة من أول إصدار للطبعة الدولية
يأ� هذا العدد مع مطلع العام
ي
ف
ز
المم�ة،
من دورية  ،Natureحيث نتعرف ي� قسم «االفتتاحيات» عىل تطور هذه المطبوعة ي
ت
ال� تتعهد باستمرار ت ز
ال�امها باالنحياز إىل القارئ؛ لمساعدته عىل فهم عالم العلوم ،إضافة
ي
ف
إىل دعم إالنتاجية ،والتنوع ،والعدالة االجتماعية ي� مجال البحث العلمي.
ق
ببا� أقسام هذا العدد ،نتعرف ف ي� قسم «أخبار ف ي� دائرة الضوء» ،وتحت
وفيما يتعلق ي
ف
عنوان "اليابان تبدأ تجربة رياديّة ي� البحث عن موجات الجاذبية" ،عىل تفاصيل أحدث
ف
تداخل
كواشف موجات الجاذبية ،الذي يجري تشييده ي� اليابان ،لينضم إىل مرصد قياس ُ
الواليات المتحدة ،وكاشف «ف�جو» � Virgoف
موجات الجاذبية ي ز
بالل�ر «ليجو»  LIGOف ي�
ي
ي
ز
الف�ياء الفلكية عىل تحديد مواقع هذه إالشارات الكونية الواهنة
إيطاليا؛ لمساعدة علماء ي
ف
الخط�
النووي
الحمض
وقوع
دون
للحيلولة
"مساع
نس�
كما
بكث�.
ي
ب
أك� ي
ي� السماء بدقة ب
آ
ف
ن
رهابي�" ،وذلك باستغالل تقنية تعلُّم اللة ،لتكشف ما إذا كان أحد تسلسالت
ي� أيدي إال ي
ض
خط� ،أم ال ،وذلك لتفادي وقوع هذه التقنية
مر� ي
الحمض النووي ّ
يرمز جز ًءا من مسبب ي
ف
ين
"ال ي ن
البيولوجي�".
رهابي�
ي� أيدي إ
معمليا تظفر بدفعة تمويل استثنائية" ،نستطلع
المستنبتة
وتحت عنوان "أبحاث اللحوم
ًّ
َ
المستنبتة
اللحوم
من
نهائية
ال
كميات
بتوف�
د
ع
ي
الذي
ِآخر التطورات ف ي� هذا المجال،
ي
َِ
َ
معملياً ،
بدل من االعتماد عىل الماشية الحية .كما نسافر مع المركبة الصينية "تشانجا"4-
ًّ
ين
"الص� تستكشف الجانب المظلم من القمر"
إىل الجانب البعيد من القمر ،وتحت عنوان
صي� ف� هذه المنطقة من القمر  -للمرة أ
ن
الوىل -
نتعرف عىل ما ننتظره بعد هبوط مسبار ي ي
بعد مرور ي ن
عاما عىل إلقاء إالنسان أول نظرة عليها.
ست� ً
ف
ف
معـا إىل «كهـف
و� قسـم «التحقيقـات» ،وتحـت عنـوان "أشـباح ي� الكهـف" ،ندخـل ً
ي
ف
قديمـا «كهـف الراهـب» ،ي� محاولـة لمعرفـة المزيـد من
دينيسـوفا» ،أو كمـا أُطلـق عليـه ً
التفاصيـل عـن مجموعـة غامضـة مـن ش
البر القدماءُ ،عرفـوا باسـم «الدينيسـوفان» ،قد
ف
تسـاعد على إعادة تشـكيل ف ْهمنا للتطـور ش
و� تحقيق آخر ،وتحـت عنوان "قدرة
البري .ي
توصيـل فائقـة بزاوية سـحرية" ،نحـاول التعرف عىل محـاوالت العلماء للوصـول إىل هذه
ت
لوحـ� مـن مـادة الجر ي ن
تحـول ي ن
"موصـل فائق"
الـ� ِّ
افـ� الرقيقـة إىل ّ
"الزاويـة السـحرية" ،ي
بغر مقاومة.
يسـمح برسيـان الكهرباء ي
و� قسم «التعليقات» ،وتحت عنوان "أربع خطوات نحو تحقيق أ
ف
ئ
الغذا� للمدن
من
ال
ي
ي
ف
ت
ت
ن
لتوف�
المتضخمة" ،يعرض أربعة
أخصائي� ي� علوم البيئة ،والزراعة ،وال�بة اق�احاتهم ي
ي
ف
الكا� ف� ظل التوسع ض
الح�ي ،الذي ال مفر منه.
الغذاء ي ي
ف
ف
و� قسم «كتب وفنون» ،وتحت عنوان "البحث عن أشباه البلورات" ،ندخل ي� مغامرة
ي
ز
الف�ياء النظرية بول ستاينهارد ،حيث تستعرض شارون جلوتزر
علمية من نوع خاص مع عا ِلم ي
كتابه المعنون بـ«النوع آ
الخر من المستحيل» ،الذي يصف فيه رحلته ت
ال� كان يبحث فيها
ي
ف
"الهدار المستمر للمياه" ،تطرح
و� القسم نفسه ،وتحت عنوان إ
عن "شبه بلورة طبيعية" .ي
تاريخا عن إهدار
كاتل-كارلسون تأمالتها لكتاب «مفارقات المياه» ،الذي يستعرض ً
مارجريت ي
ال� تستحق التأمل ،وكذلك التهديدات ت
الثم� ،وأمثلة إدارته ت
هذا المصدر ي ن
ال� تنتظره.
ي
ي
أ
المهن ،قد تكون دراسة ما بعد الدكتوراة
كث�ا عن يغ�ه من ِ
ولن البحث العلمي ال يختلف ي ً
ن
المس�ة المهنية
الالزم� لتحقيق مسار سلس يقود إىل
الخ�ة والتأهيل
ي
ي
لتوف� ب
يغ� كافية ي
ت
ين
الباحث� .ولذلك ..ففي قسم «مهن علمية»
ال� ينشدها العديد من شباب
العلمية ي
ف
است�ن
نستعرض  -تحت عنوان "مخاطر وظيفة الباحث ي� مرحلة ما بعد الدكتوراة"  -در ي
تسلّطان الضوء عىل عملية التوظيف تلك ،المليئة بالمجازفات ث
لباح� مرحلة ما بعد
ي
الدكتوراة ف ي� الواليات المتحدة ،وأوروبا.
ف
و� قسم «أنباء ،وآراء» ،تلقي كيت شابمان نظرة عىل تاريخ اكتشاف أول عنرص كيميا�ئ
ي
ي
قدمه مندلييف ،وذلك تحت
اصطناعي (التكنيشيوم) ،وملء فراغات الجدول الدوري الذي ّ
عنوان "أول عنرص اصطناعي" .كما يستعرض جاري چيه .نابل ،وجون دبليو .شيفر ،تحت
عنوان "لقاح شامل لمكافحة سالالت إالنفلونزا المختلفة" ،بح ًثا عن تصميم أجسام مضادة،
تمنح ئ
الف�ان حماية ضد سالالت مختلفة من يف�وس إالنفلونزا ،وتوفر – بشكل خاص  -حماية
ت
ن
ن
ئيس� اللذين يصيبان ش
الب�.
ال� تنتمي إىل
النوع� الر ي
ي
ضد معظم السالالت ي
الف�وسية ي
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الهدار المستمر للمياه
إ
مارجريت كاتلي-كارلسون تطرح تأمالتها في
آالف السنوات من سوء إدارة الموارد.
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دورية  Natureفي عامها الـ150

الول ،تطورت دورية  Natureجنبا إلى جنب مع مجتمع أ
على مدار  150عاما ،ومنذ نشر العدد أ
البحاث الذي تخدمه .ونأمل أن نستمر
ً
ً
في مسيرة التقدم في أ
العوام المقبلة.

ف� عــام  ،1869سـنت واليــة وايومنــج أ
المريكيــة أول قانــون ف ي� العالــم َك َفـ َـل حــق
َ َّ
ي
أ
أ
ف
ـر ليــو تولســتوي الجـزاء الخـ يـرة مــن روايتــه الملحميــة
المـرأة ي� التصويــت ،ونَـ ش َ
َ
ف
وولــد
"الحــرب والســلم"  ،War and Peaceواف ُتتحــت قنــاة الســويس ي� مــرُ ،
ف
دول
المهاتمــا غانــدي ،وتنافســت جامعتــا
أوكســفورد وهارفــارد ي� أول ســباق ي
للــزوارق ،كان قــد أقيــم ف ي� نهــر التايمــز ف ي� لنــدن.
عامــا ،ظلــت أشــياء
كان العا َلــم مكانًــا مختل ًفــا آنــذاك ،ولكــن بعــد مــرور ً 150
عــى شــاكلتها ...فمــا زال الكثـ يـرون يســتمتعون بروايــة
ـياس " َ
ظ َّل اسم دوريّتنا
"الحــرب والســلم" ،وقــد ُثبـ َ
ـت أن صنــاع القرار السـ ي
ف ي� وايومنــج هــم أول المؤيديــن لقضيــة شــاملة وذات دون تغيير ،بينما
أ
ت
ال� َت َغ َّي َر الكثير مما هو
تأثـ يـر كبـ ي
ـر .وأحــد الثوابــت الخــرى ..تلــك الدوريــة ي
تقرأهــا آ
ش
َّ
َ
ـدد
ـ
الع
ـر
ـ
ن
ـا
ـ
أيض
1869
ـام
ـ
ع
ـهد
ـ
ش
ـث
ـ
حي
ن،
ال
ً
كائن بين دَفتيْها".
أ
الول مــن دوريــة  ،Natureوبذلــك ..يصــادف عامنــا
ن
الخمســ� بعــد المائــة لهــذا الحــدث .وهــذه الذكــرى مدعــاة
الحــال الذكــرى
ي
ي
لالحتفــال ،والتأمــل ،واالمتنــان لمجتمــع أ
البحــاث العالمــي ،وإدراك احتياجاتــه
ت
الــ� ســاعدت عــى تشــكيل هويتنــا ،وتوجيهنــا عــى مــر عقــود مــن
المتناميــة ،ي
الزمــن ،لنصــل إىل مــا أصبحنــا عليــه اليــوم.
لــم تكــن دوريــة  Natureأوىل الدوريــات العلميــة ،وال أَقْدمهــا ،ولكــن الذكــرى
الـ تـ� ســوف نحتفــل بهــا ف� شــهر نوفمــر القــادم  -عــى أ
الرجــح – ســوف تكــون
ب
ي
ي
بدايــة إصدارنــا أ
الســبوعي.
عامــا عــى
لمــرور ً 150
ف
تأمــل كيــف تطــورت العلوم،
وبإمعــان النظــر ي� تاريــخ دوريــة  ،Natureيمكنــك ُّ
ـياس الــذي تعمــل بموجبــه ،والتواصــل فيمــا بينها عىل مدار الســنوات
إ
والطــار السـ ي
المائــة والخمسـ ي ن
ـ� الماضيــة .وهكــذا ،عــى مــدار العــام ،ســوف نفحــص تقـ ُّـدم
تدريجيــا ف ي� العديــد مــن التخصصــات ،ونكتشــف كيفيــة تغـ ي ُّـر
المســعى العلمــي
ًّ
دور العلــوم ف ي� مجتمــع أكـ بـر.
ث أ
ت
تأثــرا عــى مــر
وســوف
الــ� شن�ناهــا ي ً
نستكشــف إرث بعــض أكــر البحــاث ي
الســن� ،ونبحــث ف
ين
أكــر قــدر مــن االهتمــام مــن محتوانــا
حــاز
ــا
عم
أرشــيفنا
�
ب
ّ
ي
ف
التاريخــي ،يك نحــاول عرضــه ي� ســياق أكـ بـر .كمــا ننــوي مشــاركة الذكــرى الســنوية
مــع القـراء ..فعــى مــدار العــام ،ســوف ندعــوك للإســهام بأفــكارك فيمــا يخــص
مســتقبل أ
البحــاث ،ش
ون�هــا.
ف
إن الذكــرى الســنوية مــا هــي إال فرصــة للتأمــل ..فبالنظــر إىل العلــوم ي� عــام
ّ
 ،1869نكتشــف أن ذلــك العــام هــو الــذي اســتخرج فيــه فريدريــك ش
ميــر مــا
ـ� » ( nucleinالمعــروف اليــوم باســم أ
أطلــق عليــه الـ«نيوكليـ ي ن
الحمــاض النوويــة)،
ف
و� العــام نفســه ،وصــف بــوول النجرهانــز
مــن أنويــة خاليــا الــدم البيضــاء .ي
ُج َزيْـرات البنكريــاس ألول مــرة ،وقـ َّـدم ديمـ تـري ِمنديلييــف  -ألول مــرة  -الجــدول
الــدوري ،ونـ شـر ألفريــد راســل واالس كتابًــا بعنــوان "أرخبيــل الماليــو" The Malay
 ،Archipelagoالــذي وصــف فيــه تصنيــف الحيوانــات والنباتــات فيمــا يعــرف آ
الن
ُ
باســم «خــط واالس» .Wallace Line
بقــي اســم دوريّتنــا دون تغيـ يـر طيلــة المئــة وخمسـ ي ن
ـ� ســنة الماضيــة ،بينمــا
الكثــر ممــا هــو كائــن ي ن
وتطــور العلــوم،
بــ� َد َّف َت ْيهــا مــع مــرور الزمــن،
ــر
ي
ُّ
تَغَ ي َّ َ
وتكنولوجيــا ش
النــر.
ف ي� عــام  ،1869أســهمت الدوريــات العلميــة  -بشــكل رئيــس  -ف ي� تســجيل
ض
المحــا�ات المعروضــة ف ي� اجتماعــات الجمعيــات العلميــة ،أو ف ي� إعــادة ش
نــر
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أ
القيمــة ،المنشــورة ف ي� مــكان آخــر بلغــة أخــرى ف ي� الغالــب .ومــع نهايــة
البحــاث ِّ
القــرن التاســع عـ شـر ،كان للمجتمعــات والجمعيات والمؤسســات العلميــة دور أك�ث
ف
ف
و� الواقــع،
أهميــة مــن الدوريــات العلميــة ي� تحديــد مالمــح التقــدم العلمــي .ي
لــم تصبــح الدوريــات العلميــة المنصــة الرئيســة لنـ شـر نتائــج البحــوث المهمــة،
حـ تـى نهايــة فـ تـرة الحــرب العالميــة الثانيــة.
عندمــا صــدرت دوريــة  ،Natureكان المقصــود مــن إصدارهــا أن تكــون أكــرث
ت
أم�يــكان»  ،Scientific Americanأو «نيــو ساينتيســت»
ـ� «ســاينتيفك ي
شــب ًها بمجلـ ي
ن
 New Scientistالمعارصتـ يـ� ،حيــث أراد أول محرريهــا ،نورمــان لوكـ يـرِ ،مــن "رجــال
واضحــا أن هنــاك
العلــم" أن يكتبــوا عــن أبحاثهــم لعامــة الشــعب( ،رغــم أنــه كان
ً
ف
ت
ـرف بهــن ،كطبيعــة الحــال ف ي� العديــد مــن
عا ِلمــات ي� ذلــك الوقــت ،لكـ ْ
ـن لــم يُعـ َ
مجــاالت الحيــاة وقتئــذ).
وعــى الرغــم مــن نوايــا لوكـ يـر ،أُعيــد توجيــه دوريــة  Natureلخدمــة أوســاط
أ
البحــاث المهنيــة ف ي� غضــون بضــع ســنوات فقــط منــذ صدورهــا ،عندمــا أدرك أول
أن بإمكانهــم اســتخدام الدوريــة ،وإصدارهــا
مــن امتهنــوا مجــال البحــث العلمــي ّ
أ
الســبوعي الرسيــع ف ي� النـ شـر لخدمــة مصالــح أبحاثهــم؛ لتطويــر الخطــاب العلمــي
ف
ف ي� المجتمــع ،ولنـ شـر نتائــج أبحاثهــم الجديــدة ي� نهايــة المطــاف.
ف ي� وقــت انطــاق دوريــة  ،Natureكانــت الخطابــات الشــخصية هــي النمــط
الســائد للتواصــل ي ن
بــ� العلمــاء ،وكان ش
نــر المؤلفــات العلميــة وســيلة رســمية
أ
ش أ
ت
ـ� تتبــادر إىل أذهاننــا مــن هــذه الحقبــة
لنــر البحــاث .وأحـ أـد المثلــة البــارزة الـ ي
هــو كتــاب "أصــل النــواع"  On the Origin of Speciesلتشــارلز دارويــن ،الــذي
نُـ شـر ف ي� عــام .1859
الخباريــة،
تشــتهر دوريــة  Natureبأبحاثهــا الحديثــة ،بجانــب الصحافــة إ
والتعليقــات الـ تـ� ش
تن�هــا .واليــوم ،يتشــعب مــا ذكرنــا ف ي� عــدة أشــكال مختلفــة،
ي
ف
ـن يبقــى هــدف التغطيــة واحـ ًـدا؛ متمثـ ًـا ي� مســاعدة الق ـراء عــى فهــم عا َلــم
لكـ
العل ْــوم؛ لمســاعدتهم ف� عملهــم ،ف
و� حياتهــم المهنيــة؛ ومســاعدتهم عــى تقييم
ي
ي
العلــم ف ي� ســياق المجتمــع .وعــى هــذا النحــو ،احتــوت دوريــة  Natureعاد ًة
مكانــة ِ
عــى مقــاالت سياســية ومجتمعيــة عــى نطــاق أوســع ف� االفتتاحيــات ،ف
و� أقســام
ي
ي
أخــرى ،وســوف نســتمر عــى هــذا المنــوال.
ركــزت دوريــة  Natureف� بداياتهــا  -بشــكل رئيــس  -عــى أ
البحــاث العلميــة
ي
الصــادرة مــن بريطانيــا ،ولكــن اليــوم ،أصبــح مجــال البحــث العلمــي مســعى
عالميــا ،وكذلــك صــار اهتمامنــا أيضــا ،ســواء مــن خــال أ
البحــاث الحديثــة
ً
ًّ
الـ تـ� ش
للع ْلــم
ـة
ـ
العالمي
ـة
ـ
الطبيع
إن
ـة.
ـ
خباري
ال
ـا
نن�هــا ،أم مــن خــال شن�تنـ
إ
ّ
ِ
ف ي
ض
بالــرورة أنــه أصبــح ث
ن
أكــر تعاونًــا .ومثلمــا انتقلنــا
ي� الوقــت أ ي
الحــال تعــ ي
ين
مــن ش
مؤلفــ�  ،إىل
نــر البحــاث الصــادرة مــن مؤلــف واحــد ،أو مــن بضعــة
ش
َ
َّ
كبــرة ،فقــد ســعينا للثنــاء عــى إســهامات
مجموعــات
هــا
ت
ف
ل
أ
أبحــاث
نــر
َ
ي
أ ْ
ين
الفــراد.
المؤلفــ�
مهمــا مــن أي احتفــال بذكــرى ســنوية.
يُ ب
جانبــا ًّ
عتــر النظــر إىل المســتقبل ً
وســوف نتطلــع إىل المســتقبل عــى مــدار العــام ،مــن أجــل مصلحتنــا الخاصــة
ئ
ث
بشــكل جـ ي
ـز�  ،ولنبحــث عــن أفضــل طريقــة لمواصلــة تطويــر المجتمــع البح ـ ي
النتاجيــة ،والتنــوع ،والعدالــة
واحتياجاتــه ،وســوف نســعى جاهديــن لدعــم إ
االجتماعيــة ف� مجــال البحــث العلمــي .ونحــن نأمــل ت
ون�قــب أن يكــون عــام
ي
مهمــا ف ي� مجــال العلــوم ،ونتطلــع إىل مشــاركة أحداثــه معــك.
عامــا َ
آخــر ًّ
ً 2019
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خطوات على طريق عالج
سرطان المخ
سلسلة من الخطوات من شأنها تطوير عالجات لتلك أ
الورام الخطيرة.

ت
الط�
"لقد أدركت مدى خطورة الوضع أ من الجدية ي
ال� كانت يترصف بها الفريق ب ي
ن
ماك� لحظة تشخيص إصابته بالرسطان
مريك جون ي
بالغرفة" .هكذا وصف السيناتور ال ي
ف� كتابه الصادر ف� عام « 2018الموجة ت
ال� ال تهدأ»  .The Restless Waveوتابع ي ن
ماك�
ي
ي
ي
ً
شخص ما ،ال أذكر من هو ،إىل أنه نوع الرسطان نفسه الذي كان
قائل" :عندما أشار
ٌ
لدي".
تيد مصابًا به ،اتضحت الرؤية ّ
ن
ورما بالمخ.
الرسطان
نوع
وكان
،
لماك�
الزميل
السيناتور
تيد هو إدوارد كينيدي،
ي
ً
ف
فق� نحبه ف� أغسطس ض
ماك� ،ض
تو� كينيدي سنة 2009؛ أما ي ن
الما� ،بعد عام واحد
ي
ي
ي
أ
غريبا؛ إذ إن الورام
فحسب من التشخيص الذي كان ينذر
ي
أمرا ً
بمص�ه .وهذا ليس ً
الخبيثة بالمخ تُعد من أك�ث الرسطانات المخيفة ،ويرجع هذا – بشكل ئ
جز� – إىل أنها
ي
رسيعا ،وغالبا ما تكون مميتة ،فهي تقتل تقريبا نصف عدد ض
المر� ف ي� غضون
تتطور
ً
ً
ً
عام من التشخيص.
بعكس أغلب أنواع الرسطان أ
الخرى ،لم تتحسن معدالت النجاة من أورام المخ
أ
خ�ة ،ت
ح� مع إدخال عالجات جديدة ،مثل العالجات الموج َّهة،
كث�ا خالل السنوات ال ي
يً
أ
التوصل إىل عالجات أفضل لورام المخ حاجة طبية
والعالجات المناعية .ولهذا ،يُ ب
عت� ُّ
ُملحة ،خاصة فيما يتعلق ببعض أشكال هذا المرض
ال� تصيب أ
"تؤكد النتائج على
ت
الطفال.
الفتاكة ،ي
ف
ف ي� عدد دورية  ،Natureالصادر ي�  10يناير أهمية التحديات
تقدم عىل الرئيسة ،التشريحية
تش� ورقتان بحثيتان إىل حدوث ُّ
 ،2019ي
اليجابية ف� أن ي ن
هات� والبيولوجية ،المرتبطة
النتيجة
وتتمثل
الصعيد.
هذا
إ
ي
ين
ين
البحثيت� تقدمان تفاصيل بشأن أول اختبار بعالج أورام المخ".
الورقت�
الب� ت
طبق عىل ش
الس�اتيجية تتضمن "لقاحات من
يُ َّ
ث
ض
ت
المستضدات المستحدثة"؛ إذ يُحقن المر� بلقاح يعتمد عىل ال�كيب الور يا� لنوع
ن
يعا� منه كل مريض .ويهدف هذا اللقاح إىل ي ز
تحف� الدفاعات
الورم المحدد الذي ي

أَع ُ
طوا األولوية لبحوث
األمراض في أفريقيا
محليا نافعة على
تُعتبر دراسات الصحة العامة المدارة ًّ
القاري والعالمي .وينبغي على العلماء ،والسياسيين،
الصعيدين؛ ّ
وجهات التمويل دعمها.
ف� عـام  ،2005قَدمـت دول العالـم تعهـدا غـر مسـبوق لمكافحـة أ
المـراض .وإدراكًا
ً ي
َّ
ي
مـن دول العالـم البالـغ عددها  196دولة لمـدى ت
ال�ابط الوثيق فيمـا بينها ،تعاهدت
ف ي� ذلـك الوقـت أمـام جمعيـة الصحـة العالمية ،المنعقـدة ف ي� جنيف بسـويرسا ،عىل
العمل معا عىل تعزيز قدرة كل بلد عىل الكشـف عن حاالت انتشـار أ
المراض المعدية
ً
ف
ت
الـ� يمكـن أن ش
والبالغ عنهـا ،ومواجهتها.
رسيعا ي� جميع أنحـاء العالم ،إ
تتفـى ً
ي
ث
وبـكل أسـف ،تعـرت المبـادرة لمـدة عقـد مـن الزمـن ،بسـبب التمويـل الهزيـل،
اليبـوال خلال ت
الفـرة مـن
فـروس إ
إ
والرادة السياسـية ،ومـا لبثـت أن اندلعـت أزمـة ي
 ،2016-2014وأوضحت بصورة جلية مدى الحاجة الملحة إىل هذه المبادرة؛ إذ كانت
سـراليون ،وغينيـا ،وليب�يـا تفتقـر إىل وجود وكاالت قـادرة على إدارة أ
الزمة بمفردها.
ي
ي
ورسعـان مـا انفلـت زمام أ
المـور؛ ش
مسـببا خسـائر شب�ية وماليـة هائلة.
وانت� الوباء،
ً
فريقيـ� عىل إعطـاء أ
الزمـة بعـض الزعمـاء أ
شـجعت تداعيـات أ
ين
الولويـة للصحة
ال
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المر� ،وتعزيزها .كان هذا أ
المناعية لدى ض
السلوب قد أظهر من قبل نتائج واعدة
حيال أ
الورام الميالنينية ،وهو يُعد أحدث نمط للعالج المناعي يتم اختباره عىل
أ
رسطانات المخ .وينتهج هذا السلوب إجراء التجارب بطرق أخرى ،منها توجيه
الف�وسات ضد الرسطانات.
ي
وكما هو موضح ف ي� مقال منشور ف ي� قسم «أنباء وآراء» ف ي� العدد نفسه الذي نُ ش�ت
فيه الورقتان البحثيتان ،نجحت هذه اللقاحات ف ي� استثارة بعض االستجابات المناعية
لدى أ
ف
ين
تأث�ها كان ضعيفًا ،وما زالت الوفاة
الشخاص
المصاب� بأورام ي� المخ ،إال أن ي
ض
الكث�ين من المر�.
مص� ي
هي ي
بت�ز النتائج التحديات الرئيسة – ش
الت�يحية منها والبيولوجية  -المرتبطة بعالج أورام
المخ .يتمثل أحد هذه التحديات  -بشكل خاص  -ف ي� أن التكوين الدقيق والمعقد للمخ
عقاق� للرسطان يمكنها
التوصل إىل
ي
يحميه الحاجز الدموي الدماغي ،ومن الصعب ف ُّ
التأث�ات
من
الحد
نفسه
الوقت
و�
ي
عبور هذا الحاجز ،وإحداث ي
التأث� المطلوب ،ي
العقاق� عىل الخاليا العصبية.
السمية لهذه
ي
ُّ
ال� توجد فيها أ
ت
الورام من صعوبة
الحساسة
المواقع
تزيد
هذا،
إىل
ضافة
وبال
ُ
إ
ي َ
أ
وغالبا ما تكون
ورصدها ،دون اللجوء إىل عمليات جراحية معقدة.
فحص الورام ْ
ً
أ
أ
أ
جينيا ،المر الذي يساعد هذه الورام
الورام مؤلَّفة من العديد من الخاليا المختلفة ًّ
أ
عت� هذه الورام كذلك أور ًاما
عىل التكيف مع العالجات
تأث�ها .وتُ ب
الموجهة ،وتفادي ي
َّ
"باردة" مناعيا؛ ن
بمع� أن الجهاز المناعي للجسم ال يمكنه التعرف عليها ،أو اتخاذ رد
ًّ أ
يحد من فعالية العالجات المناعية.
فعل ضدها ،المر الذي ّ
الست�ويدي
ظهر دراستا اللقاحات الجديدتان أن العالجات
المساعدة  -مثل المركّب ي
ِ
تُ ِ
أيضا
المناعية.
االستجابات
فعالية
تعوق
قد
ديكساميثازون
وتش� هاتان الدراستان ً
ي
وغ�
ال�وتينات المتطفرة ،ي
إىل إمكانية رفع مستوى االستجابات الموجهة ضد ٍّكل من ب
المتطفرة ،المرتبطة أ
يحد
أن
المناعية
الخاليا
بالورام ،وتوضحان كيف يمكن إلنهاك
ّ
من هذه االستجابات.
وبرغم حجم التحديات المرتبطة بهذا أ
المر ،ال يُ تف�ض أن يكون التقدم البطيء
سببا ف ي� تثبيط عزيمتنا .فبفضل الكرم الذي
التوصل لعالج
ف ي� جهود
ُّ
لرسطان المخ ً
أ
ف
ن
ن
كلينيكي�،
ال
يُبديه المتطوعون المشاركون ي� التجارب ،وإرصار
الباحث� ،والطباء إ
ي
ي
الذين يواصلون تعاونهم مع مبادرات العالج ودعمهم لها ،ال تزال الفرصة سانحة
للتوصل إىل رؤى مهمة .فعىل سبيل المثال ،جدير أ
بالوراق البحثية الجديدة أن
ُّ
أ
المصاب�ن
تسلط الضوء عىل طريقة تطور االستجابات المناعية لدى الشخاص
ي
بأورام ف ي� المخ ،وعىل ما يمكن فعله لتعزيز تلك االستجابات ،فهذه إحدى طرق
وت�ة التقدم.
ترسيع ي
العامـة .وبـدأت جهـات التمويـل الدوليـة ف� دعـم تأسـيس نظـم تل�صـد أ
المـراض،
ي
الدول مبلغً ـا قدره 381
ومواجهتهـا ف ي� دول أفريقيـا .ومنـذ عـام  ،2016رصـد البنـك
ي
ف
بلـدا مـن بلـدان غـرب أفريقيا.
مليـون دوالر
أمريك� ،لدعـم القضيـة ي� ً 11
ي
�ث
إال أن بنـاء مؤسسـات للصحـة العامـة مسـتدامة ومسـؤولة يتطلب ما هـو أك من
ين
السياسـي� وعامة الشـعب .وقد حققت
وتأييدا من
المـال ،فهـو يتطلب قياد ًة قويةً ،
ً
باهـرا خالل السـنوات القليلة
ا
تقدم
وأوغنـدا
وإثيوبيـا،
نيج�يـا،
بلـدان بعينهـا ،مثـل ي
ً
ً
الماضيـة ،مـن خلال دعـم وكاالت الصحـة العامة لديها ،وزيـادة عمليـات ت
ال�صد ف ي�
أ
ف
نظرا لضخامة هذا البلد؛
المناطق النائية .تلعب ي
نيج�يا ً
دورا محوريًّا ي ف� هذه الزمةً ،
الك�ى
اء
ر
الصح
جنوب
أفريقيا
بلدان
�
أشـخاص
خمسـة
فما يقرب من واحد من كل
ب
ي
نيجـري الجنسـية ،والبلـد يعـج أ
بالمـراض المتفشـية ،ت
الـ� يمكن أن تحطـم اقتصاد
ي
ي
وتنت� ف� جميع أنحاء العالم .ف
أفريقيا ،ش
مؤخرا لدورية  ،Natureتسـلط
و� عدد نُ ش�
ي
ي
ً
نبـذة عـن المركز النيج�ي لمكافحة أ
المـراض ( )NCDCالواقع ف ي� أبوجا ،ومديره العام
ي
ت
ن
ن
اللتـ� تطبقهما
تشـيكوي إهكويـزو ،الضـوء على الطاقـة واالسـراتيجية
الجديدتـ� ،ي
ي
البالد لمكافحـة أ
المراض المعدية.
ف
أيضا بالحـزم ،واالبتكار.
يتصـف النهـج الـذي يتبعـه المركز
النيجـري ي� البحوث ً
ي
ين
الدوليـ� الذيـن يرغبـون ف ي� إجـراء
وتسـاعد الوكالـة ف ي� صياغـة أولويـات العلمـاء
أ
ف
ال�اقة،
نيج�يـا .ويمكـن أن يعن ي هـذا اسـتبعاد الدراسـات الكاديميـة ب
البحـوث ي� ي
أ
لصالـح تلبيـة االحتياجات الساسـية والملحة؛ فال خالف عىل أهمية تحديد تسلسـل
ولكـن ليس عندما
جينومـات مسـبب المـرض ،واالختبـارات التشـخيصية التجريبية،
ْ
يكـون العاملـون ف� مجـال الرعايـة الصحيـة ُم ي ن
ثقلـ� للغايـة بالتصـدي لحالـة مـن
الوبئـة؛ يبغيـة إنقاذ أ
حـاالت أ
ز
وال�از بحرص،
الرواح ،ناهيك عن
تجهـر عينات الدم ب
ي
المخت�ات.
وشـحنها إىل
ب
ض
القرار بالفضل عن
بالفعل،
ا
ُدم
ق
اسـات
ر
الد
تم
وعندمـا
كث�ا ما يطلـب المركز إ
ً
يً
ي
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طريـق وضـع أ
النيج� ي ن
ين
ي�
الفنيـ�
السـماء على المنشـورات العلميـة؛ فإذا قـام أحـد
ي
ف
ت
بجمع عينات الدم ،وتحليلها ي� مستشـفى ما ،لدراسـة ما ،فإن الوكالة تريد االع�اف
بمجهـود هـذا الشـخص ،وتقديره .كمـا طلب إهكويزو من جهات التعـاون الدولية أن
ف
ين
ش
الباحث�
المبا�ة ،مثل زيادة أجـور
غـر
تسـهم
بحـوال  %10مـن ِم َنحهـا ي� التكاليف ي
ي
ف
ين
المحليـ� منخفض الدخل ،الذين يعملون ي� أحد ش
الم�وعات لسـاعات إضافية ،أو
ي
ف
وأخـرا ،أن يتعاون
السـهام بوقـود للمولـدات ي� أحد مواقـع الدراسـات إ
إ
الكلينيكية .ي ً
موظفـو المركـز النيجـري لمكافـة أ
الباحثـ� الزائريـن ،ت
ين
حى يتمكنوا من
المـراض مـع
ي
و� المقابـل ،يتشـاور العلمـاء أ
تعلُّـم أ
السـاليب والتقنيـات .ف
الجانـب مـع نظرائهـم
ي
ف
ين
المحليـ� الذيـن يعرفون المرض ي� سـياقه الطبيعي.
ويجب عىل الجهات الممولة للبحوث الطبية الحيوية ،مثل مؤسسة «بيل وميليندا
«وي ْلكَـم تراسـت» Wellcome Trust
جيتـس»  ،Bill & Melinda Gatesوصنـدوق ِ
ن
أكـر .وإذا
بمعـدل
المطالـب
هـذه
يطـا� ،أن تسـاعد متلقِّـي المنحـة على تلبيـة
ب
ب
ال� ي
تسـهم جهـات التمويـل الدوليـة ،والعلمـاء الدوليـون ف� تقدم نظـم البحوث �ف
لـم
ي ُّ
ي
أ
أ
ض
ت
ال� يدرسـونها ،فإن بت�يـر ش
واهيا.
م�وعاتهم يصبح ً
القاليـم المتـررةأ من المراض ي
ف
عندمـا تندلـع الزمـات ،يكـون العلمـاء المحليـون ي� أفضـل وضـع لبـدء التجارب
الكلينيكيـة برسعـة .وسـوف يطـرح العلمـاء القاطنـون بالقـرب من المواقـع المعرضة
إ
الـ� ال تـزال محـرة ،مثـل حمـى السـا ،أذىك أ
أ
ت
السـئلة حـول كيفيـة ظهورها،
اض
ر
مـ
لل
ي
ُ ّ
ي
ت
الـ� تقودهـا أفريقيـا يعـود بالنفـع عىل العلـم ،وعىل
وانتشـارها .إن دعـم البحـوث ي
أفريقيـا ،وعلى العالم بـأرسه.

وقت الشاشة

كم من الوقت يُعتبر وق ًتا ً
طويل؟ دراسة تحليلية تحاول الحصول
الجابة الحقيقية لسؤال محوري.
على إ

أ
ض
يز
الطفـال والمراهقـون
الحـال هـو:
الممـر لعرصنـا
لقـد بـات السـؤال
ي
هـل يق ي
ف
أوقاتًـا تتجـاوز المعـدالت الصحيـة وهـم يحدقون ي� شاشـة الهاتـف المحمول ،أو
يحدا من اسـتخدام
الحاسـوب اللوحـي ،أو الحاسـوب؟ هل يجـب عىل الوالدين أن ّ
أ
أيضا؟
أبنائهمـا لهـذه الجهـزة؟ وهـل يجـب على الحكومـات أن تفعل ذلـك ً
أ
ف
ووفقًـا لدراسـة اسـتقصائية أجراهـا مركـز بيـو للبحـاث ي� عـام  ،2018قـال
اهقـ� أ
ين
جميـع المر ي ن
حوال
مريكيـ�
ال
تقريبـا إنهـم يسـتخدمون هاتفًـا ًّ
ً
ذكيـا ،وقـال ي
ت
بالن�نـت بصـورة شـبه دائمـة (انظـرgo.nature. :
نصفهـم إنهـم متصلـون إ
ف
و� المملكـة المتحـدة ،وجـدت هيئـة تنظيـم صناعة االتصاالت
 .)com/2akajasي
ت
الن�نـت يـكاد يكـون
«أوفكـوم»  Ofcomأن الوقـت الـذي يقضيـه الشـباب على إ
ض
المـا� (انظـر.)go.nature.com/2hd0c4p :
قـد تضاعـف على مـدار العقـد
ي
أ
العلام.
وتـزداد مخـاوف البويـن ً
أيضـا مـن معـدل اسـتخدام أبنائهـم لوسـائل إ
ت
ز
وترجـع هـذا المخـاوف الم�ايـدة إىل المحتـوى الـذي تتضمنـه العناوين الرئيسـة،
ف
ن
يطـا�
و�  2أكتوبـر  ،2018أصـدر وزيـر الصحـة ب
ال� ي
والترصيحـات السياسـية .ي
ً
عاجلا ،قال فيـه إن التهديد الذي تشـكله وسـائل التواصل
تحذيـرا
مـات هانكـوك
ً
الصحـة النفسـية أ
للطفـال ال يختلـف عـن التهديـد الـذي يشـكله
االجتماعـي على

تنـاول السـكر على صحتهـم البدنيـة.
ف
ت
غالبا ما
العميـق،
العـام
القلـق
هـذا
مثل
وجـود
الـ� يتضـح فيهـا
ً
ي� الحـاالت ي
أ
تقـع مسـؤولية تقديـم الدلـة وتقييمها ،ومن ثـم الخروج ببعـض التوصيات ،عىل
عاتـق المجتمـع العلمـي ،إال أن أ
البحـاث العلميـة ف ي� هـذا المجال لديهـا تحدياتها
تقريبا.
الخاصـة ،وشـكوك بالقدر نفسـه
ً
إن أ
الدلـة الحاليـة على وجـود عالقـة ارتباطيـة ي ن
بـ� اسـتخدام التكنولوجيـا
ّ
ن
ً
فضلا عـن أنهـا أدلـة
اهقـ� تُ َعـد أدلـة متناقضـة،
الرقميـة ومسـتوى سلامة المر ي
مسـتمدة أساسـا مـن دراسـات اسـتقصائية لعينـات ثابتـة مـن أ
الرس المعيشـية،
َ
ً
آ
ن
واسـتطالعات اجتماعية أخرى واسـعة النطاق ،وذلك بمشـاركات تت�اوح يب� الالف
َع� .وتمثـل أ
حلا وسـطًا ي ن
طل ي ن
ين
السـئلة ًّ
المسـ َت ْ
بـ� تحقيـق الفائـدة،
والماليـ� مـن ُ
العبـاء .ولهذا ..تكون أ
َع� بالكثـر من أ
السـئلة �ف
ن
المسـ َت ْ
ي
طل ي
وعـدم إثقـال كواهـل ُ
ي
مبـا� مـع أ
وغـر معياريـة ،وال تتسـق بشـكل ش
الدوات المعتمدة
مبسـطة ،ي
العـادة َّ
ت
ال كلينيكيـون ،أو علمـاء االجتمـاع؛ لقيـاس مفاهيـم
الـ� يسـتخدمها العلمـاء إ
ي
بعينهـا ،مثـل« :السلامة» ،و«اسـتخدام التكنولوجيـا».
ين
الباحثـ� الذيـن يسـتخدمون هـذه البيانـات للإجابة عىل تسـاؤالت
ولـذا ..فـإن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تأثـر التكنولوجيـا يجـب عليهـم اتخـاذ عـدة قرارات .وحسـب درجـة تعقيد
حـول ي
إحصائيـا تب�يليونـات الطـرق ،وهذا
ات
المتغـر
تحليـل
يمكـن
البيانـات،
مجموعـة
ي
ًّ
تشـر الدراسـات
لهـذا،
ونتيجـة
ـا.
ن
ممك
ًـا
ط
نم
النتائـج
مـن
ـا
تقريب
نمـط
أي
يجعـل
ي
ً
ً
إىل وجـود وعـدم وجـود عالقـة ارتباطيـة ي ن
بـ� وقت الشاشـة ،ومسـتوى السلامة،
ت
حى عنـد إجـراء تحليـل لمجموعة البيانـات نفسـها .وبطبيعة الحال ،فـإن البحث
الـذي يُلقـي الضـوء على المخاطـر المحتملـة هـو الـذي يسـتحوذ على اهتمـام
الجمهـور ،ويسـاعد على وضـع أجندة السياسـات.
ف� أ
السـبوع الثالـث مـن يناير ض
ش
الما�  ،ش
«نيت� هيومـان بيهيفيور»
نـرت دورية
ي
ي
 Nature Human Behaviourدراسـة تقـدم منهجيـة مختلفـة ( A. Orben and
-A. K. Przybylski Nature Hum. Behav. https://doi.org/10.1038/s41562
 .)2019 ;1-0506-018يـدرس مؤلفـو هـذه الدراسـة
اثنتان
ثلاث مجموعـات بيانيـة رئيسـة واسـعة النطـاق،
"نحتاج إلى بيانات
مـن الواليـات المتحدة ،وواحدة مـن المملكة المتحدة،
أكثر وأدق؛ لتحديد
وهـي مجموعـات بيانيـة تتضمـن معلومات عن مسـتوى
اهقـ� ،واسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة ،التأثيرات الناجمة
سلامة المر ي ن
أ
وبـدل مـن عن الثورة الرقمية".
ً
المتغـرات الخـرى.
ومجموعـة واسـعة مـن
ي
ئ
إحصـا� واحـد ،أو عـدد قليـل منهـا،
إجـراء تحليـل
ي
ن
المتغـرات التابعة
ب�
(الدمج
ـا
ي
نظر
الممكنة
التحليلات
جميـع
الباحثـون
يُ ْج ِـري
ي
ي
ًّ
والمسـتقلة ،مـع متغـرات مصاحبـة ،أو بدونها) ،ف
و� حالة دراسـة مجموعـة بيانية
ي
ِ
ي
إحصا�  .هذا أ
ئ
ين
للباحث�
المر يسـمح
واحـدة ،يكـون هنـاك أك�ث من  40ألـف تحليل
ي
بتحديـد كيـف يمكـن أن تتنـوع العالقـة االرتباطيـة ي ن
بـ� اسـتخدام التكنولوجيـا
غـر ذات أهميـة ،إىل
الرقميـة ومسـتوى السلامة – مـن قيمـة سـالبة إىل قيمـة ي
ت
الـ� تُسـتخدم بهـا مجموعـة البيانـات نفسـها.
قيمـة موجبـة – حسـب الطريقـة ي
ت
سـل�
كشـفت الحسـابات إ
الجماليـة ي
الـ� أجراهـا الباحثـون عـن وجـود ارتبـاط ب ي
ىن
ذي داللـة إحصائيـة ي ن
بـ� اسـتخدام التكنولوجيـا ومسـتوى السلامة؛ بمع أن
قضـاء أوقـات أطـول أمـام الشاشـات يرتبـط بوجـود مسـتوى أقـل مـن السلامة
ن ف
التأث�ات تكون محدودة
لدى الشـباب
لكن ي
ي
المشـمول� ي� الدراسـة االسـتقصائيةّ ،
ف
للغايـة (ال تفسر سـوى  %0.4ك ََح ّـد أقصى مـن التبايـن ي� مسـتويات السلامة)،
تأثـرات ذات قيمـة عمليـة محـدودة.
لدرجـة تجعـل منهـا ي
أيضـا إىل العالقـات ت
الـ� تربـط ي ن
بـ�
الباحثـون
نظـر
سـياقه،
ولوضـع ذلـك ف ي�
ً
ي
أ
ف
الفـراط ي� تنـاول
مسـتوى السلامة ،ومجموعـة مـن
المتغـرات الخـرى ،مثـل إ
ي
ين
التدخـ� ،أو الحصول عىل قـدر كاف من النوم،
الخمـور ،أو التعـرض للتنمـر ،أو
ض
الخـراوات ،أو ارتـداء النظـارات الطبيـة ،أو
الفطـار ،أو تنـاول
أو تنـاول وجبـة إ
الذهـاب إىل السـينما .وكان مسـتوى السلامة مرتبطًـا بشـكل أقـوى بمعظـم هـذه
أ
باليجـاب ،أم بالسـلب – أك�ث من ارتباطه باسـتخدام
المتغـرات الخـرى – سـوا ًء إ
ي
ف
التكنولوجيـا الرقميـة .ي� الواقـع ،كان تنـاول البطاطـس بانتظـام مرتبطًـا ارتباطًـا
سـلبيا بهـا،
تقريبـا بالقـدر نفسـه الرتبـاط اسـتخدام التكنولوجيـا
سـلبيا بالسلامة
ًّ
ً
ًّ
ن
السـل�
وكان االرتبـاط
أكـر.
ًـا
ط
ارتبا
والسلامة
الطبيـة
ات
ر
النظـا
ارتـداء
بـ�
ب
بي ي
ف
ت
الـ� يخلص
ّ
إن هـذا البحـث ال يمثـل القـول الفصـل ي� هذه القضيـة؛ فالنتائج ي
أساسـا على دراسـة العالقـات االرتباطيـة ،وليـس العالقات السـببية
إليهـا تعتمـد
ً
يشـر المقال إىل أن التحذيرات الشـديدة ليسـت ف ي� محلها،
المحتملة .ومع ذلك ..ي
وهـذا يعـد تذكـرا بـأن محدوديـة أ
الموجـه إىل
الخطـاب
تشـوه
أن
يمكـن
دلـة
ال
َُ
َّ
يً
ت
الـ�
الجمهـور ،عندمـا
تكـون القضيـة محـل أاهتمـام واسـع ،مثـل تلـك الحـاالت ي
تكـون فيهـا قـرارات أ
البويـن وصحـة الطفـال جـز ًءا مـن القضيـة .كان هـذا هـو
أ
الملَكية لطـب الطفال وصحـة الطفل
أيضـا الكليـة
االسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه ً
بالمملكـة المتحـدة ،وذلك ف� دليلها الرشـادي َ عـن آ
الثار الصحيـة المرتبطة بوقت
إ
ي
الشاشـة ،الصـادر ف� ينايـر ض
الما� .
ي
ي
تغ� من وجـه الحياة الحديثة ،ممـا يجعلنا ف ي� حاجة
ال شـك أن الثـورة الرقميـة ي
ِّ
ف
إىل بيانـات ث
و� حالتنا تلـك ..نحتاج
أكـر وأدق؛ لتحديـد
ي
التأثـرات الناجمـة عنهـا .ي
العلام يـؤدي إىل تراجـع مسـتوى
إىل بيانـات حـول مـا إذا كان اسـتخدام وسـائل إ
أك� لوسـائل
اسـتخدام
إىل
يؤدي
السلامة ،أو ما إذا كان تراجع مسـتوى السلامة
ب
العلام ،أو مـا إذا كان هنـاك متغـر ثالـث يقـف وراء هذين أ
المريـن .ف
و� الوقت
إ
ي
ي
المشـار إليهـا تضـع العالقـة االرتباطيـة
اسـة
ر
الد
نتائـج
إن
القـول
يمكـن
نفسـه،
ُ
بـ� اسـتخدام المر ي ن
ين
اهقـ� للتكنولوجيـا،
ف
ARABICEDITION.NATURE.COM
ومسـتوى سلامتهم ي� سـياقها الصحيـح،
وتسـلط الضـوء على أهميـة أ
للتعليق على المقاالت ،اضغط
السـاليب
على المقاالت االفتتاحية بعد
الم ْحكمـة فيمـا يتعلـق بتحليـل
التحليليـة ُ
الدخول على الرابط التالي:
البيانـات االجتماعيـة الضخمـة.
go.nature.com/nqvdkp
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
تقنية تحرير الجينوم في البشر :اسأل
عن جواز ممارستها ال كيفيتها

يحذر جيه .بنجامين هيرلبوت من أن يجهض رد فعل أ
الوساط العلمية تجاه التوأمتين اللتين خضعتا للتحرير
الجيني بتقنية كريسبر فتح ِنقاش أوسع للقضية داخل المجتمع.

الوساط العلمية  -بشكل حثيث  -لوضع معاي� دولية لوالدة أ
يسعى قادة أ
الجنة ش
أيضا.
الب�ية
التكنولوجي عىل المحك ً
ي
ف
ت
ت
ن
يق�ح البعض ترك هذه الحوكمة ش
للت�يعات القومية وآليات السوق ،فهذا من شأنه أن
نوفم�
ويأ� ذلك كرد فعل منهم لما أعلنه العا ِلم
الصي� ُهو جيانكواي ي� ب
َّ
المعدلة ور ًّ
اثيا .ي
ي
يسمح للدول باحتواء آ
ض
الثار ت
ن
ن
ن
الم�تبة فيما داخل حدود كل دولة ،ولكنه ينكر عىل إالنسانية حقها
بتغي�ات أجراها عليهما بتقنية
ا
اثي
ر
و
معدلت�
توأمت�
رضيعت�
مولد
يزعم
الذي
الما�،
ي
ي
ي
ي
ًّ
ي
أ
ف
ف
ت
ن
ز
ن
ح� الوجود .لطالما كانت
� أداء
جنين�.
التحرير
ال� ينبغي أن تخرج إىل ي
الجي� عندما كانتا ي
دورها ي� تحديد المور المستقبلية ي
ي
يالبلدان أ
ت
ن
ن
ن
ش
صدقت عىل اتفاقية أوفييدو لعام  1997تعتقد
ال�
ون
والع�
التسعة
وروبية
ال
»
«كريس�
بتقنية
ا
اثي
ر
و
المعدلت�
الرضيعت�
هات�
مثل
لوالدة
معاي�
لوضع
دعوتهم
ف ي�
ي ّ
ب
ي
ي
ي
ي
ًّ
آ
ت
ن
أن إجراء تعديالت جينية قابلة للتوريث عىل ش
الب� أمر ينتهك حقوق إالنسان وكرامته .إن
حاسما لم يحظ بإجابة عليه ح� الن:
الجي�ّ ،نحى هؤالء القادة جانبا سؤ ًال
 CRISPRللتحرير
ي
يكون عىل الطالق) من ً المقبول إج ًراء هندسة وراثية أ
المشكالت القائمة الناجمة عن السياحة ألغراض إالنجاب – بد ًءا من بيع البويضات ،وانتها ًء
للطفال بإدخال
هل سيكون (أو يمكن أن
إ
أ
تغي�ات سيمررها هؤالء أ
ف
تطبق ي ن
قوان� أقل رصامة – سوف
الطفال إىل نسلهم من بعدهم؟ هذا السؤال ال يخص العلم وحده ،بل
بالعودة بأطفال ُولدوا من خالل ي
ي
تأج� الرحام ي� بلدان ِّ
أ
يخص ش
تبدو مشكالت طفيفة ،مقارنة بهذا المر.
تغي�ات جينية قابلة للتوريث عىل عالقاتنا
تأث� إجراء ي
الب�ية كلها؛ فنحن لم نفهم بعد ي
ّ
الب و أ
الساسية؛ عالقة أ
أ
المثار حول تجارب جيانكواي فرصة وحاجة ملحة إىل االبتكار ف ي� منظومة
الم بطفلهما ،والطبيب بمريضه ،والدولة بمواطنيها ،والمجتمع بأعضائه.
لقد خلق الجدل ُ
أ
ف
ف
ي� عام  ،2015اتفق المنظِّمون االثنا ش
تقدم نحو تحقيق
ع� من العلماء وأخصائيو الخالقيات البيولوجية الذين
الحوكمة العالمية ي� مجاالت العلوم والتكنولوجيا .وسوف يتطلب إحراز ُّ
اتفاق جماعي ف� آ
نظموا االنعقاد أ
الجي� ف
الول من «القمة الدولية حول التحرير ن
الراء وجود توافق واسع بشأن ما تجب
�
ي
ي ي
أ
ف
ف
ض
ت
ش
ش
ال� ستدور المناقشة ي� ضوئها.
قدما ي� إجراء تعديالت
الب�» عىل هذا المر ،وقالوا إن
الم� ً
مناقشته ،وماهية ال�وط ي
ي
قابلة للتوريث ف
ش
هل هو التقييم العلمي لمستويات السالمة والفعالية؟ أم
ما
مسؤول،
غ�
ًا
ف
ترص
عت�
ي
الب�
جينات
�
ي
ُ ب
ي
الطرق التي نتبعها
ال�ط أ
مدى استقاللية ض
لم يتم تحقيق ش� ي ن
ط�؛ ش
المر�؟ أم كرامة االنسان؟ وهذا ،بدوره،
الول هو إثبات سالمة إالجراء
يتطلب وضع صيغ وسطية للتوافق ف� آ
ن
الراء حول ماهية
الثا� هو وجود "إجماع مجتمعي واسع النطاق"
وفعاليته ،و ي
أ
المسألة المعرضة للخطر ،ومن هم يأصحاب المنفعة �ف
ف
ض
قدما ي� هذا المر.
بشأن مالءمة
الم� ً
ي
يّ
هذه المسألة ،وطبيعة التساؤالت ت
ً
ال� يجب طرحها ،وأشكال
يبدو
سنوات،
الثالث
عىل
قليل
يزيد
ما
مرور
بعد
إال أنه،
ي
المباحثات ت
وحوكمة
لتوجيه
ال� سيتم تداولها.
المجتمعي
افق
و
بالت
تمسكهم
عن
ا
و
تخل
قد
القمة
هذه
أن قادة
ي
ت
(انظر ،)go.nature.com/2rowv3g :ومن ثم ت
ز
وزميل كريشانو
جاسانوف،
شيال
وزميل�
أنا
أقود
ا،
حالي
امهم
ال�
ًّ
ي
ف ي
مستقبلنا التكنولوجي
ن
بضمان ت
مع� بعقد هذه النوعية
اس�شاد قائمة اهتمامات العلوم برأي المجتمع
ساها تجربة تتمثل ي� مرصد عالمي ي ّ
الب�ي أ
ن
ش
من المباحثات بع� مختلف التخصصات ،والثقافات ،والبلدان
اجعا
الوسع .وبجعلهم مسألة التحرير
أمرا ر ً
الجي� ً
ي
( .)2018 ;437-see S. Jasanoff et al. Nature 555, 435هذه
الحكْم
يسيئون
بذلك
هم
الخصوبة،
عيادة
اختصاص
إىل
ُ
المور؛ كأنما يقولون ف� واقع أ
عىل أ
تحسن مستوى حوكمة تقنية تحرير
أن
شأنها
من
المباحثات
جيانكواي
تجربة
إن
مر
ال
ِّ
ي
مثلت إشكالية ،ليس بسبب ما فعله ،ولكن بسبب الطريقة ت
الجينوم ،وبإمكانها أن تقدم المزيد ،حيث إنها قد تعزز أوارص
ال�
ي
أ
فعل بها هذا أ
ق
ت
ال� تربط ي ن
معا
المر .ولكن المشكلة الحقيقية تكمن ف ي� أن جيانكواي استأثر بمسؤولية اتخاذ قرار
ب� العلوم والمؤسسات الخرى المعنية بالحوكمة ،ومساعدتنا عىل التال� ً
الثقة ي
آ
آ
ف
ن
ت
ن
ت
جميعا ال�حيب بها ،أو تفادى حدوثها.
إنسا� ،وتخيل الفاق التكنولوجية
كمجتمع
إيجا�،
جميعا .والن ،يخاطر قادة العلم بتكرار الخطأ نفسه .إ
ال� نتم� ً
يخصنا ً
ّ
ولحراز تقدم ي� اتجاه ب ي
ال ُفاق يتطلب منا التعرف يعىل أ
إن تخيل يتلك آ
ال� كانت سائدة ف� ض
ض
النماط ت
ت
الما� .ففي
التقنيات،
من
تقنية
إليها
ستم�
ال�
الوجهة
تحديد
عىل
أة
ر
الج
ْم
ل
الع
لدى
تكون
يجب أال
ِ
ّ ُّ
ي
ي
ي
في
ي
ت
بل يجب أن يتبع االتجاه الذي نمليه عليه نحن ش
"غ� قادرين
ال�
ع�ت الفيلسوفة هانا آرنت عن قلقها من أن تقنياتنا قد تجعلنا ي
الب�؛ ِ
عام  ،1958ب ّ
فالعلْم أداة ي� خدمة المجتمعات ي
أ
هو جزء منها .والحيدان عن هذا المبدأ سي�ض
ت
ش
ال� مع ذلك بإمكاننا فعلها".
شياء
ال
عن
ونتحدث
نفكر
أن
عىل
قادرين
غ�
أي
الفهم؛
عىل
ية.
الب�
وبمستقبل
نفسه،
بالعلم
ي
ي
ن
"التفك�
قادرا عىل
وأوضحت آرنت أن الفهم يتعلق بممارسة السياسة؛ أي أن نصبح
بالقوان�،
مستندا إىل تقاليد فكرية متنوعة – فيما يتعلق
ويجب أن يكون المستقبل
ي
ي
ً
جمهورا ً
ً
ت
�ث
تخيل مثل هذه السياسة ف ي�
الشجاعة
من
كان
لقد
ك.
المش�
مستقبلنا
حول
ا
مع
والتحدث"
ية.
ال
نسانية
ال
التجربة
وإىل
–
والدين
والفنون،
نسانية،
ال
والنظرية السياسية ،والعلوم
إ
إ
ً
ُّ
لحظة االنكسار تلك ت
ومع ذلك ،يسعى قادة العلوم إىل أن ينأوا بأنفسهم ،وأن يقوموا ت
تز
أوشفي� ،عندما هددت القنبلة الذرية – ذلك المن َتج
ال� أعقبت أحداث
بينهم،
فيما
أمورهم
تيب
ب�
ي
ئ
االستثنا� وليد العبقرية العلمية – بإخماد الحضارة.
فيستدعون مجد ًدا «مؤتمر أسيلومار حول الحمض النووي المؤتلف» ،الذي ُع ِق َد ف ي� عام
ي
أ
آ
ت
كب�ا من المل .ويجب أال نسمح بأن
ماضيا عريقًا ،أو طريقة سليمة للحوكمة؛
 ،1975باعتباره
ال� نحن بصددها الن تتطلب ً
مؤتمرا َشكَّل سابقةّ .إن هذا ال يُ ب
أيضا ً
عت� ً
قدرا ي ً
ً
ّإن اللحظة ي
ت
ش
ً
ّ
لك نتعلم أن نفكر ونتحدث كمجتمع شب�ي
ذلت
ب
ال�
والصادقة
المضنية
الجهود
ل
ستبد
ت
اك
إ�
بدون
للجمهور،
لدى
ا
عام
شاغل
تشكل
كانت
مسألة
ء
العلما
ل
ح
أسيلومار
ففي مؤتمر
ُ
َ
ُ
ًّ
َ
أُ
ي
تمي� ي .إننا إذا سمحنا بهذا ،قد ت
بمجرد نزوة لتطبيق التقنيات دون ي ز
ً
يأ� ال�ض ر من تلك التقنيات
صنع
بصدد
كانوا
"لقد
:
قائل
هذا
عىل
كينيدي
إدوارد
مريك
ال
السيناتور
َّق
ل
ع
وقد
الجمهور.
َ
ي
سياسة عامة ،ولكنهم كانوا يصنعونها ي عىل انفراد فيما بينهم" .وقد سمح هذا أ
ض
ت
جيدا بعد ،ولكننا نطبقها لمجرد أننا قادرون عىل ذلك.
نفهمها
لم
ال�
القوية
الجديدة
بالم�
مر
ال
ً
ي
ي
قدما ف� أ
البحاث ،إال أن هذا جاء عىل حساب فقدان مصداقيتهم لدى الجمهور.
ً ي
أ
أ
ف
ف
ن
ه�لبوت أستاذ مشارك ي� علم الحياء والمجتمع ي� جامعة والية أريزونا
جيه.
بعد مرور أربعة عقود عىل هذا المر ،يجب علينا أن نسلك مسلكًا مختلفًا؛ ثمة أمور
بنجام� ي
ي
تيم�.
التوصل إىل عالجات
عرضة للخطر أك�ث من مجرد مستقبل تقنية تحرير الجينوم ،أو
ُّ
بمدينة ب ي
ن
ت
ت
و�bhurlbut@asu.edu :
ال� نتبعها كمجتمع شب�ي؛ لتوجيه وحوكمة مستقبلنا
بال�يد إاللك� ي
لالضطرابات الوراثية؛ فالطرق ي

كمجتمع بشري
على المحك.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث
OFFICE OF THE CHIEF SCIENTIST

الطريق إلى األبحاث الرديئة مفروش
بالنوايا الحسنة

أالن فينكل ،كبير علماء أســتراليا ،يدعو إلى اتخاذ إجراءات رســمية تهدف إلى إرســاء ممارســات
بحثية أفضل.

إكمال دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع الحيوانات ولضمان تحقيق أقىص استفادة
تغيبت عن المدرسة؛ ألشاهد أول هبوط للإنسان عىل سطح القمر .وبعد
ف ي� عام ،1969
ُ
ف
ت
ين
وأن يتم اح�امها.
أصبحت أجد صعوبة ي� تخيل أي حدث ِمن شأنه أن يُ ب�ر التغيب عن
عاما،
من التدريب ،ينبغي أن تكون ب
معتمدة ،وذات طبيعة عمليةْ ،
ُ
ال�امج َ
خمس� ً
أ
ف
ف
ف
ف
ف
ت
كذلك يجب أن يُش�ط عىل المؤسسات تدريب ش
م� ي� مرحلة الدكتوراة ي� مجال التوجيه
النجازات ي� مجال البحاث ،بل
المدرسة ي� أيامنا هذه .السبب ي� ذلك ليس نقص إ
بالحرى زيادة وت�تها؛ فإذا ما أهمل أ
أ
ف
وبالضافة إىل ذلك ،يجب أال
الطفال دراستهم ف ي� كل مرة يذيع فيها التليفزيون
وال ش�اف ،وعىل دور القادة ي� خلق ثقافة بحثية سليمة .إ
إ
ي
أ
أ
ن
ن
ن
يقيم ش
كاديمي� من منطلق عدد الشخاص الذين شأ�فوا عليهم،
والموجه� ال
الم� يف�
الطالق.
نبأ اكتشاف علمي مهم فسينتهي بهم الحال إىل ّأل يحصلوا عىل أي تعليم عىل إ
ي
ي
ُوإنما من واقع بيانات أ
م�ايد بشأن مدى رصانة أ
بالم�وعات ،ومن واقع تطور المسار ن
الثر ث
تع� عن قلق ت ز
البح� المتعلقة ش
المه�
المنشورة،
البحاث
ومع ذلك ،ثمة أصوات ب ِّ
ي
ي
أ
ف
ن
و� الحالة المثالية ،طالبة واحدة ،وطالب واحد
اة؛
ر
الدكتو
طالب
من
قل
ال
عىل
الثن�
فيها
َغ
ل
با
الم
الذاتية
والس�
بالتحليالت
المتعلقة
والمشكالت
وإمكانية تكرار نتائجها.
ي
ي
ُ
ي
عىل أ
الباحث� إىل االستمرار ف
أي مؤسسة ت
ن
حاليا تطبيق مثل هذه الممارسة.
ط
تش�
عن
ْم
ل
ع
لدي
وليس
قل.
ال
اء
ر
إج
�
فتدفع
والمهنية،
المالية
الحوافز
جيدا .أما
ي
معروفة ً
َّ ِ
ّ
ًّ
ي
الوراق البحثية بغزارة ،آ
البحاث ،وإنتاج أ
أ
وبعد ذلك ،يجب عىل المؤسسات أن تستجيب للدعوات ت ز
للتخل عن حساب عدد
ايدة
الم�
لة.
كال
ي
أ
أ
ف
ت
ن
ن
الباحث� .لقد أظهر أحد الساليب
المستخدمة ي� تقييم
الوراق البحثية ،والمقاييس المماثلة
ال� تُضاف كل عام إىل قاعدة البيانات
من يب� الـ  1.6مليون ورقة بحثية
ي
َ
ً
تقريبا ،ي
ت
ز
اضحا بالجودة ،وفيه
و
ا
ام
ال�
–
الخمسة»
«قاعدة
أسلوب
–
البديلة
َم
ك
معرفة
يمكننا
ال
،Web
«ويب أوف ساينس» of Science
ً
ْ
ً
ورقة بحثية تشوبها العيوب ،نتيجة لذلك أ
يقدم أفضل خمس أوراق بحثية أنتجوها عىل مدار السنوات
نتفق
قد
أننا
إال
مر؛
ال
ِّ
عىل ض�ورة تحويل ي ز
الخمس الماضية ،مصحوبة بوصف للبحث ،وأثره ،إلسهامات
ترك�نا من الك َّم إىل الكيف ،إذا أردنا أن نحمي
التخلي
يجب
أ
أنفسنا من أ
يهم هو تال� يك�ز
ن
البحاث الرديئة.
ي
الباحث� الفردية .الرقام الدقيقة ال أهمية لها؛ فما ّ
ت
اجع�ن
إذًا ،كيف السبيل إىل ذلك؟
أن
عىل الجودة .عدد قليل من المؤسسات يش�ط عىل المر ي
عن افتراض ّ
ت
كب� العلماء ف� ت
ت
السهامات الفردية ف ي� االعتبارً ،
بدل من قوائم المنشورات.
مسؤوليا� إسداء
تتضمن
اليا،
أس�
أخذ إ
بصف� ي
ي
ي
ي
منظومة
ض
ن
ن
ن
اجع� ،عىل سبيل المثال ،إىل �ورة استخدام
الحكومي� ،ومساندة جهود تطوير العلوم
للمسؤول�
المشورة
وينبغي تنبيه المر ي
ي
ي
محليا وعالميا .ف
ض
ش
ه�ش»  ،h-indicesوقوائم
ات
«مؤ�
عن
للبحث
«جوجل»
محرك
رفيع
ا
ع
اجتما
ّمت
ظ
ن
،
الما�
العام
أواخر
�
ي
ً
ُ
ًّ ف ًّ ي
ي
ين
الباحث� .عىل الجهات التمويلية تصدر
االستشهادات الخاصة بفرادى
المجربة ،وكيفية االرتقاء
المستوى ي� ي
كانب�ا ،لمناقشة المنهجيات ُ
ض
الحا�ون أك�ث
بأَفْضلها ،لتصبح ت ز
ً
مؤه ًل
قليل من 12
ال�امات .كان
الجهود الرامية إلحداث هذا؛ فال يجب اعتبار أي شخص َّ
شخصا ،ما ي ن
معتم ًدا ف ي� مجال
نامجا
ب� نواب مستشارين لمؤسسات أكاديمية ،ورؤساء
للحصول عىل ِ
تدريبيا َ
الم َنح ،إال إذا أكملوا بر ً
ً
ًّ
أ
ف
نزاهة البحاث .لقد تب َّن ْت بالفعل هيئات "قاعدة الخمسة" ي� بعض
هيئات مانحة ،ووكالء لنواب مستشارين لمؤسسات أكاديمية،
ين
وباحث�،
وكبار علماء
ال�امج .ويجب عىل هذه الهيئات أن تفعل أك�ث من ذلك ،وتضمن
وأخصائ� شن� ،كان من بينهم فيليب
ب
يي
فاعلة.
منظومة
ف
إعطاء التقييمات ً
ثقل إلسهامات المتقدم ي� الممارسات المهنية،
كام ِبل ،رئيس التحرير السابق لدورية  .Natureلقد تحدثنا بصدق
ْ
الكاديمي ،وأعمال مراجعات أ
مثل التوجيه أ
عن موضوعات صعبة .وقد خرجت بالعديد من أ
القران.
الفكار بشأن كيفية
ُ
ويجب عىل الدوريات العلمية أن تتحول من كونها مجرد جهات ش
نا�ة للمعرفة إىل
االنتقال من مجرد النوايا الحسنة إىل العمل عىل إجراء أبحاث أفضل.
بن� أ
ّإن أهم ما يجب أن نفعله هو التخل عن ت
إن رعاة المعرفة لن يقوموا ش
السل�
المساعد
ب
المتدر
اف�اض ّأن منظومة
البحاثِ ،ومن ثَم ينسون
للمعرفة.
اعية
ر
جهات
كونها
ّ
ِّ
ي
بي
أ
أن تَظ َّل البيانات متاحة ،وسيعطون الولوية لالهتمامات المتعلقة
تدربت تحت شإ�اف عا ِلم عظيم ،هو عا ِلم
كنت محظوظًا عندما
أمرها ،بل سيضمنون ْ
ُ
منظومة فاعلة .لقد ُ
بجودة أ
العصاب ستيف ريدمان ف� الجامعة أ
أ
س�الية الوطنية ف
ت
البحاث .يشمل ذلك إجراء تحقيقات فورية عند االشتباه ف ي� وجود أبحاث منشورة
كانب�ا .كان يلقي بنا ف ي� المياه
�
ال
ي ي
ي
ف
ن
تشوبها عيوب .وال ينبغي لورقة بحثية تم َس ْحبها بعد ش
الن� أن تختفي من الوجود ،بل
بيئة ،يأخذ فيها
العميقة؛ ليعلِّمنا السباحة ،ولكنه لم يكن ليدعنا نغرق .كنا
ي
منغمس� ي� ٍ
الوراق البحثية وقته؛ بيئة تشجع عىل طرح أ
إنتاج أ
ت
ت
ن
بعالمة واضحة تقول إنها "ورقة
بالدوريات
الخاصة
ونية
لك�
ال
المواقع
عىل
مها
س
و
يجب
ريدمان
منح�
لقد
.
الذا�
التأمل
السئلة ،و
إ
ٍ
َْ
ي
ي
أ
ت
ت
ن
ن
والباحث� الذين استشهدوا بهذه
ويتع� بذْ ل بعض الجهد؛ إلخطار القراء
تم َسحبها".
كنت أحتاجها.
ار�
ي
ي
أكتسب ب
ال� ُ
لك ِ
المساحة الالزمة لصنع قر ي
بنفس ،وأتاح يل الفرص؛ ي
الخ�ة ي
ي
الورقةْ بهذا أ
أسابيع ف
ن
المر .لقد قامت لجنة أخالقيات ش
الن� ،ومركز العلوم المفتوحة بتدوين
مخت� أحد الزمالء ،وتعلُّم
�
وقضاء
جامعية،
ات
ر
مقر
يشجع� عىل دراسة
كان
ب
ي
ي
أ
ف
ت
ن
ن
المعاي� ،ال� تأخر اعتمادها من جانب العديد من دور ش
الن� ،ونتيجة لذلك ،ال تزال
هذه
ُون
ك
ت
أن
يعنيه
لما
ًا
ق
عمي
ا
فهم
ت
ن
كو
العمق،
هذا
و�
.
التقني�
الموظف�
من
ساسيات
ال
َ
ْ
ي
ي
ي
ّ ُ ً
ي
ي
ت
ت
الن� ش
وس ْحبها بعد ش
منت�ة بال توقف .وقد خلصت تحليالت
عالما ،دون أن أحصل عىل أي دورة تدريبية متخصصة من المنظومة العلمية.
ال� تم ال�اجع عنها َ
المزاعم ي
ف ً� أيامنا هذه ،لم تعد أ
ت
أك� من االستشهادات بعد َس ْحبها ،عن ذي قبل.
ا
د
عد
تتلقى
عديدة
بحثية
ًا
ق
ا
ر
أو
أن
إىل
ض
ف�
ي
نموذج
المور كما كانت .لم يعد بإمكاننا االعتماد عىل
ً ب
َ
ي
ِ
م�فينا أ
ت
الم َنح و ت
ين
وجود ما يكفي من الوقت والموارد لدى ش
ال�قيات مرهونة
يأ�
كاديمي� ،وقد باتوا ال يملكون أيًّا
ال
ي
التغي� ،إال عندما تكون ِ
إن الناس يستجيبون للحوافز ،ولن ي
منهما .يجب عىل المؤسسات تقديم توجيهات رصيحة فيما يتعلق ب�نز اهة أ
بأفضل الممارسات .وإذا لم يحدث هذا ،فسنظل نتحدث عن هذه المشكلة أثناء متابعتنا
البحاث ،وإدارة
أ
ت
لمهام الهبوط القادمة عىل سطح القمر.
أمرا
ّ
ال� يجب توقعها خالل المسار الوظيفي .يُ ف َعد التدريب بالفعل ً
البيانات ،والمور ي
إلز ف
غالبا
اميا ي� بعض المناطق ،وبعض المجاالت .عىل سبيل المثال ،ي� الواليات المتحدةً ،
ًّ
ت
ما ت
كب� علماء أس�اليا.
عما يتعلق بإجراء
أالن فينكل ي
تش�ط الزماالت التدريبية اجتياز دورات أعن قواعد السلوك المسؤولة ّ
أ
ف
ال�يد إ ت ن
و� ت
و�alan.finkel@chiefscientist.gov.au :
أس�اليا ،يجب عىل الشخاص الذين يعملون عن قرب مع الحيوانات
ب
اللك� ي
البحاث العلمية .ي

المتدرب
ِّ
السلبي
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أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبيات العلميـة

علم األعصاب

تسمى
هناك سمكة عديمة الفكَّ ،
«سمكة الجلكي» ،تُعرف بقدرتها على
التكيف؛ فبعد أن يُقطع حبلها الشوكي،
يمكنها أن تعيد إنماء جزء من الجهاز
العصبي المركزي ،وتستأنف السباحة
بشكل طبيعي .واكتشف العلماء
مؤخرا أن سمك الجلكي البحري
ً
( )Petromyzon marinusيمكن أن
تعرض
يحاكي نفس الفعل ،حتى إذا ّ
المكان نفسه إلصابة أخرى.
قطعت جينيفر مورجان ،من
ْ
المختبر البيولوجي البحري في وودز
هول بوالية ماساتشوستس ،وزمالؤها
الجزء العلوي من الحبل الشوكي
لسمك الجلكي .في البداية ،لم يحرك
السمك سوى رؤوسه ،ولكن على مدار
 11أسبو ًعا ،استعاد سمك الجلكي
تدريجيا حركات السباحة المتموجة.
ًّ
وخالل هذه الفترة ،تجددت مجموعة
فرعية من أ
اللياف العصبية التي تمتد
من الدماغ إلى أسفل الحبل الشوكي،
الصابة.
مما أدى إلى تعويض منطقة إ
وعندما قطع الباحثون الحبل الشوكي
عند المكان نفسهَ ،ج َّدد سمك الجلكي
مرة أخرى بعض أليافه العصبية،
واستعاد قدرته على الحركة.
وقد يكشف المزيد من الدراسات
عن سبب امتالك سمك الجلكي قدرات
أكبر على التجدد ،مقارنة بأنواع أخرى
عديدة .كما قد تساعد الدراسات
المستقبلية في الكشف عن العوامل
تجدد الجهاز العصبي
التي تمنع ُّ
المركزي في الثدييات.
)PLoS ONE 14, e0204193 (2019
بيولوجيا الحفظ

حل سريع ينقذ حياة
الطيور البحرية
ثمة تدبير رخيص ،وبسيط ،وفعال،
يساعد على إنقاذ أعداد ال حصر لها
من الطيور البحرية من الموت ،نتيجة
جراء
لصيد عارض غير مقصود من ّ
استخدام تقنية الخيوط الطويلة في
الصيد في أالسكا.
تقدم المصائد ذات الخيوط
ِّ
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ROBERT DALEY/GETTY

أسماك تنجو من
إصابات الحبل الشوكي

ديناميكا الموائع

باحين المتعقبين
الس ِ
الفيزياء تؤازر َّ
يستطيع السباحون خفض مقاومة المياه بشدة أثناء
المنافس؛ فخالل
السباحة؛ عن طريق تعقب مسار
ِ
السباقات في كل من المياه المفتوحة ،وحمامات
غالبا "التيار المتدافع" ،عن
السباحة ،يتبع السباحون ً
طريق التأخر خلف المنافسين ،وإلى جانبهم ،حيث يدخر
السباحون المتعقبون طاقتهم ،عن طريق ركوب موجة
المقدمة للسباح المتقدم ،وهي موجة على شكل حرف
« ،»Vتنشأ عندما يشق السباح المياه.
استخدم مينجكسين لي ،من جامعة ستراثكاليد
في جالسجو ،المملكة المتحدة ،وزمالؤه نماذج
أ
النسان؛
هيدروديناميكية لجسام مبسطة شبيهة بجسم إ
لحساب فوائد السباحة في التيار المتدافع .ووجد
الباحثون أنه عند سرعات التسابق ،التي تبلغ مترين في
الطويلة مأدبة شهية من الط ُّْعم ،ولكن
ً
بدل من الحصول على وجبة غذاء
غالبا ما تجد الطيور نفسها
مجانية،
ً
عالقة في فخ مميت ،أثناء غوصها
تحت الماء لسرقة الطُّعم .ففي كل
عام ،تعلَق مئات آ
الالف منها عن
َْ
طريق الخطأ ،وتُسحب إلى أعماق

الثانية ،تقع المنطقة المثالية لركوب تيار على مسافة ّ
تقل
عن أربعة أمثال طول الجسم خلف السباح المتقدم،
وعلى بعد  1.7متر إلى جانبه .وفي هذه البقعة المرغوبة،
تقريبا.
انخفضت المقاومة بنسبة %30
ً
يُ َولِّد السباح المتعقب المتمركز في الموقع الصحيح
موجة مقدمة تتداخل  -بشكل هدام  -مع موجة
المقدمة للسباح المتقدم .ويمحو هذا التداخل -
بشكل جزئي  -موجة المقدمة للمتقدم ،تاركًا المياه
هادئة في أعقابه.
ويقول الباحثون إنه برغم محدودية هذه الفائدة،
بسبب ِحبال الحارات في حمامات سباحة المخصصة
للسباق ،فإنها ما زالت ذات تأثير كبير.
)J. R. Soc. Interface http://doi.org/czzr (2019

المحيط ،حيث تغرق.
وفي محاولة للتصدي لهذا
االتجاه ،قام إدوارد ميلفين ،من
معهد واشنطن لمنح أ
البحاث البحرية
في سياتل ،وزمالؤه بتعليق أنابيب
بالستيكية برتقالية زاهية في خيوط
فوق الماء؛ إلبعاد الطيور .وأفادوا بأن

بين عامي  ،2002و ،2015ساعدت
هذه أ
"السيجة" البصرية على الحد
من الصيد الخاطئ للطيور البحرية
في مصائد أ
السماك في أالسكا ،بنسبة
 ،%78بل إن هذا التدبير حال دون
طائرا من طيور
موت حوالي ً 675
قطرس سنويًّا ،من بينها طائر القطرس
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
MARK WITTON, D. HONE ET AL./PEERJ

قصير الذيل (،)Phoebastria albatrus
وهو نوع نادر ،ومحمي ،اع ُتقد سابقًا
أنه انقرض.
Conserv. Biol. http://doi.org/
)c2hx (2019
علم المناعة

خاليا األمعاء الدفاعية
تحارب التصلب المتعدد

BSIP/UIG/GETTY

أثناء نوبات احتدام مرض التصلب
المتعدد ( )MSالمزمن ،يمكن أن يتحرك
بعض خاليا المناعة المعوية؛ إلخماد
االلتهاب في الجهاز العصبي المركزي.
يهاجم جهاز المناعة الغمد الواقي
الذي يغلف أ
اللياف العصبية لدى
أ
الشخاص المصابين بمرض التصلب
المتعدد .فقد تتبعت جين جوميرمان،
من جامعة تورنتو بكندا ،وزمالؤها
الخاليا البالزمية – وهي نوع من الخاليا
المناعية  -في فئران مهجنة بحيث
تظهر عليها أعراض شبيهة بمرض
التصلب المتعدد .واكتشف الباحثون
أنه في الفئران التي تعاني من التهاب
الجهاز العصبي المركزي ،تنتقل الخاليا
البالزمية التي تنتج أجسام الجلوبيولين
المناعي-أ المضادة ( ،)IgAمن أ
المعاء
إلى الدماغ والحبل الشوكي .ويَدعم هذا
االكتشاف تحليل الفريق لعينات البراز
من أ
الشخاص المصابين بمرض التصلب
المتعدد أثناء نوبات احتدام المرض.
وبالمقارنة بالفئران التي تمتلك عد ًدا
طبيعيا من الخاليا البالزمية ،عانت
ًّ
اثيا ،لتصاب بنقص
الفئران  -المعدلة ور ًّ
في الخاليا البالزمية  -من أعراض أشد
خطورة من أ
العراض الشبيهة بمرض
أ
ولكن هذه العراض
التصلب المتعددْ ،
تحسنت عندما ُحقنت هذه الفئران
بخاليا بالزمية من أمعاء الفئران السليمة.
يقول الباحثون إن هذا االكتشاف
يشير إلى أهمية آلية االتصال بين
أ
المعاء والجهاز العصبي في مجابهة
مرض التصلب المتعدد.
Cell http://doi.org/gfsnpm
)(2019
علم الحفريات

مأدبة أحفورية تروي
قصة أسنان
هيمنت الزواحف المجنحة الرشيقة،
المعروفة باسم التيروصورات على
السماوات لماليين السنين ،بينما كانت
أ
لكن
الديناصورات تجوب الرضّ ،
تيروصورا
تبق
ً
براعتها في الطيران لم ِ
واحدا تعس الحظ بمأمن من فكي
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

حيوان مفترس يُعرف باسم قرش
جينسو .Ginsu shark
كان التيروصور المذكور من جنس
 ،Pteranodonوهو من آكالت السمك،
ويحلق فوق البحر بأجنحة قد يصل
عرضها إلى  7.25متر من الطرف إلى
الطرف آ
الخر .وكان القرش من جنس
 ،Cretoxyrhina mantelliوهو حيوان
مفترس مخيف منقرض ،وحظي بلقبه
للتشابه بين أسنانه وأنصال عالمة
تجارية شهيرة من السكاكين .وأثناء
فحص هيكل عظمي لهذا النوع من
التيروصورات معروض في متحف،
يعود تاريخه إلى حوالي  85مليون
تعرف ديفيد هون  -من جامعة
سنةَّ ،
كوين ماري في لندن  -وزمالؤه على
الجسم المغروس في إحدى الفقرات
العنقية للهيكل العظمي ،على أنه سن
من أسنان  .C. mantelliيشير حجم
السن إلى أن طول سمكة القرش كان
تقريبا.
 2.5متر ً
وربما اقتنصت سمكة القرش
(في الصورة ،حسب تصور الفنان)
التيروصور أثناء تمايله فوق أ
لكن
مواج،
ال
ْ
يقول الباحثون إنه من المرجح أن جثة
التيروصور قد طفت على سطح الماء
لفترات طويلة ،وهو ما سمح للقرش
أيضا بالتهام وليمته من الزواحف.
ً
)PeerJ 6, e6031 (2018
علم األوبئة

التحديق في الشاشات
يعرقل نمو األطفال
يحصل أ
الطفال الذين يقضون
الكثير من أوقاتهم في التحديق في
الشاشات عادة على درجات سيئة في
الدراكي والعاطفي،
اختبارات النمو إ
ولكن هل يعوق قضاء الوقت أمام
ْ
الشاشة النمو؟ أم أن أ
الطفال الذين
يعانون من صعوبات في النمو يُسمح
لهم بقضاء المزيد من الوقت أمام

الشاشات الساطعة؟
وللإجابة على هذا السؤال ،حللت
شيري ماديجان ،من جامعة كالجاري
في كندا ،وزمالؤها أنماط النمو،
وعادات قضاء الوقت أمام الشاشات
لما يقرب من  2,500طفل في كندا.
ووجد الفريق البحثي أنه بالمقارنة
بأولئك الذين أمضوا أوقاتًا قليلة
نسبيا أمام الشاشة ،فإن أ
الطفال
ًّ
الذين أمضوا المزيد من الوقت أمام
الشاشة في سن الثانية حصلوا على
نتائج أسوأ في اختبار النمو في سن
الثالثة ،أ
والطفال الذين قضوا وق ًتا
أطول أمام الشاشة في سن الثالثة
حصلوا على نتائج أسوأ في االختبار
في سن الخامسة.
وعلى النقيض من ذلك ،فإن
الداء أ
أ
السوأ في االختبار لم يتنبأ بأن
الطفل سيقضي وق ًتا أطول في النظر
إلى الحواسيب اللوحية ،أ
والجهزة
اللكترونية المشابهة .وتشير هذه
إ
النتيجة إلى أن قضاء مدة طويلة أمام
الشاشات يؤدي إلى انخفاض درجات
اختبارات النمو.
J. Am. Med. Assoc. Pediatr.
)http://doi.org/cz4k (2019

الطاقة المتجددة

االستفادة القصوى
من شمس الشتاء
يمكن أن يؤدي تركيب ألواح الطاقة
الشمسية على الجبال المكسوة بالثلوج
إلى تعزيز توليد الكهرباء عندما تكون
هناك حاجة ماسة إليها في فصل
الشتاء القارس المظلم.
لطالما واجهت أنظمة الطاقة
الشمسية عقبات موسمية؛ أ
فاللواح
تنتج المزيد من الطاقة في الصيف
أكثر منها في الشتاء ،على أ
القل في
منطقة دوائر العرض المتوسطة ،حيث
يعيش معظم سكان الكوكب .ولتحقيق
الهدف المتمثل في توليد  %100من
الطاقة من مصادر متجددة ،يحتاج
واضعو التصاميم إلى إيجاد حلول
النتاج في فصل الشتاء.
لزيادة إ
وسعيا لفعل ذلك ،حلل فريق بحثي
ً
بقيادة أنيلين كال ،من المعهد االتحادي
السويسري للتكنولوجيا بلوزان ،آلية
تأثير موقع ألواح الطاقة الشمسية
في سويسرا واتجاهها على إنتاجية
أ
اللواح من الطاقة .ووجد الباحثون أن
أ
إالنتاجية ارتفعت عندما ثُبتت اللواح
على ارتفاعات عالية ،حيث تقل الغيوم
التي تحجب أشعة الشمس ،وكذلك
في المناطق التي يكسوها الثلج ،حيث
الشعة على أ
يعكس الثلج أ
اللواح .كما
أسيا  -مما يسمح
عزز تثبيت اللوحات ر ًّ
بانزالق الثلج من عليها – من إنتاجها
بصورة أكبر.
وعندما بلغ فصل الشتاء ذروته،
أ
المثبتة في االتجاه
أنتجت اللواح َّ
أ
المثل على جبال تكسوها الثلوج طاقةً
أ
أكثر بنسبة  %150مما أن َت َج ْته اللواح
في المناطق الحضرية.
Proc. Natl Acad. Sci. USA http://
)doi.org/czgk (2019
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هذا الشهر أضواء على األبحاث
ميكروبيوم

تعتمد نوعية الكائنات الحية المجهرية
التي تعيش في حليب أ
الم  -بشكل
أ
جزئي  -على ما إذا كانت الم ترضع
طفلها مباشرة من الثدي ،أم تعطي
حليبا قامت بضخه في زجاجة.
الرضيع ً
يعج الحليب البشري بمجموعة
متنوعة من الميكروبات ،وبعضها يمكن
أن يستقر في أمعاء الرضيع .وقد
درست ميجان آزاد ،من معهد البحوث
التابع لمستشفى أ
الطفال في مانيتوبا
في وينيبيج بكندا ،وزمالؤها العوامل
التي تؤثر على المحتوى الميكروبي
لحليب الثدي ،من خالل دراسة بيانات
 393زوجا من أ
المهات وأطفالهن،
ً
أ
حيث أرضعت بعض المهات أطفالهن
من الثدي فقط ،واستخدمت أخريات
مضخة الثدي الميكانيكية؛ لجمع
الحليب ،وإطعامه ألطفالهن.
ووجد الفريق البحثي أن حليب
أ
المهات اللواتي استخدمن المضخة
تميز بتنوع ميكروبي أقل ،وكان أكثر
َّ
وفرة بمسببات أ
المراض المحتملة،
مقارنة بحليب أ
المهات اللواتي أرضعن
أطفالهن مباشرة من الثدي .وأظهر
أيضا أن ساللة من سالالت
البحث ً
 - Bifidobacteriumوهي مجموعة من
البكتيريا التي توجد بشكل شائع في كل
من الحليب البشري ،والقناة الهضمية
للرضيع  -كانت أقل وفرة في حليب
أ
المهات اللواتي استخدمن المضخة.
تشير النتائج إلى أن الميكروبات
الموجودة في فم الطفل قد تؤثر على
التركيب الميكروبي لحليب أ
الم ،ولكن
لم تتضح بعد كيفية تأثير هذا االختالف
– إن ُو ِجد  -على صحة الرضيع.
Cell Host Microbe 25, 324–335
)(2019
علم اآلثار

ُرفات الكالب تكشف
قصص الدفن القديمة
يعود تاريخ ثالثة هياكل عظمية لكالب،
ُعثر عليها في وسط غرب الواليات
المتحدة أ
المريكية ،إلى ما يقرب من 10
آالف عام ،مما يجعلها أول كالب أليفة
عرفت في تاريخ أ
المريكتين.
ُ
حللت أنجيال بيري ،من جامعة
دورهام بالمملكة المتحدة ،وزمالؤها
هيكلين عظميين اك ُت ِشفا نتيجة
أعمال الحفر في موقع «كوستر»
 Kosterأ
الثري في والية إلينوي،
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OLIVIER ASSELIN/ALAMY

الرضاعة الطبيعية
تغير حليب الثدي
ّ

المجتمع

تدني مستوى التعليم يؤدي إلى
زيادة النمو السكاني
في ثمانينيات القرن الماضي ،أخذت معدالت الخصوبة في
ولكن هذه
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في االنخفاضّ ،
االنخفاضات توقفت بين عامي  ،1995و ،2000وهو االتجاه
الذي يمكن َربْطه بحدوث خلل في عملية تعليم الفتيات.
وتُعتبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة
الوحيدة في العالم التي لم تتراجع فيها معدالت المواليد إلى
مستويات منخفضة حتى آ
الن ،مما يعني أن معدل الخصوبة
في هذه المنطقة سوف يقود إلى ازدياد النمو السكاني على
الصعيد العالمي .ودرس فولفجانج لوتس وزمالؤه ،من المعهد
الدولي لتحليل النظم التطبيقية في الكسينبورج بالنمسا،
بيانات ديموغرافية ألكثر من  650ألف امرأةُ ،و ِلدن بين عامي
 ،1950و 1995في  18دولة أفريقية .ووجد الفريق البحثي
ً
وهيكل ثال ًثا من موقع «ستيلويل»
 Stillwellالمجاور .ووجد الباحثون
أن الهيكلين العظميين من موقع
«كوستر» يتراوح عمرهما بين ،9700
و 10100عام ،وأن الهيكل العظمي
من موقع «ستيلويل» يبلغ العمر
تقريبا .و ُدفنت الكالب الثالثة
نفسه
ً
النسان ،مما
عن قصد من جانب إ
يشير إلى وجود عالقة ذات مغزى
النسان وهذا الحيوان .وتُ َعد
بين إ
هذه أقدم عمليات دفن عن قصد
في العالم لكالب فردية.

اجعا
أن توقُّف االنخفاض في معدالت الخصوبة قد يكون ر ً
إلى خفض إالنفاق على التعليم في ثمانينيات القرن الماضي،
أثناء االضطرابات االقتصادية والسياسية في بعض البلدان،
حيث بلغت الفتيات اللواتي كن في سن المرحلة االبتدائية في
ثمانينيات القرن الماضي سن إالنجاب خالل الفترة التي استقر
فيها انخفاض معدالت الخصوبة.
وبعد عام  ،2000استأنفت معدالت الخصوبة مسار
انخفاضها في العديد من البلدان المتضررة .ويقول الباحثون إن
االستثمار في تعليم الفتيات قد يدفع معدالت الخصوبة نحو
مزيد من االنخفاض.
Proc. Natl Acad. Sci. USA http://doi.org/gft8nm
)(2019

وعلى الرغم من أن الكالب الثالثة
عاشت في نفس الزمان والمكان ،إال
أنها اختلفت في المظهر ،حيث يقول
الباحثون إن كلب موقع «ستيلويل»
كان بحجم "كلب ساطر إنجليزي
صغير معاصر" ،في حين كان كلبا
موقع «كوستر» أقصر وأقل وزنًا.
وقد اقتاتت هذه الكالب الثالثة على
أ
السماك ،وكانت تتمتع بأسلوب حياة
ُمفعم بالنشاط.
Am. Antiq. http://doi.org/czgn
)(2019

الفيزياء الك َِّمية

غاز جزيئي فائق
البرودة
بعد عقد من الزمان من التجارب
المختبرية في جميع أنحاء العالم،
نجح باحثون في صنع غاز من جزيئات
فائقة باردة ،لدرجة أنها تصطدم
بحدود علم الفيزياء الكمية.
يمكن تبريد الغازات المكونة
تبريدا فائقًا؛
من ذرات مفردة
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
IIT-ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

إلى أن تؤدي التأثيرات الكمية -
السلوكيات الغريبة للجسيمات
بالغة الصغر  -إلى منع الذرات من
التخلص من المزيد من الطاقة.
إال أن صنع هذا النوع من الغازات
باستخدام الجزئيات من المهام
بالغة الصعوبة ،إذ تعتبر الجزيئات
تعقيدا من الناحية البنيوية من
أكثر
ً
الذرات ،وبالتالي هي أكثر قدرة على
االحتفاظ بالحركة والطاقة.
وعمل يون يو وفريقه البحثي،
من جامعة كولورادو بولدر ،على
تبريد ماليين من ذرات الروبيديوم،
والبوتاسيوم المفردة ،حتى اقتربت
من الحدود الكمية لدرجات الحرارة
الباردة ،ثم استخدم الباحثون ً
مجال
مغناطيسيا ،ونبضات ضوئية؛ لجعل
ًّ
معا في شكل غاز يتألف
الذرات ترتبط ً
من عشرات آ
الالف من الجزيئات،
عند درجات حرارة تبلغ جز ًءا من 50
مليار جزء من الكلفن ،وهي أقل بكثير
من الحد أ
الدنى الذي تعمل عنده
التأثيرات الكمية.
ويقول الباحثون إن دراسات هذه
النوعية من الغازات الجزيئية يمكن أن
تمنحنا نظرة جديدة إلى الكيمياء على
المستوى الك َّمي.
Science http://doi.org/czsn
)(2019
تكنولوجيا

لولبي
روبوتي
جزء
ّ
ّ
يلتف حول األشياء
ّ
يلتف ذراع آلي مستدق الطرف -
على غرار النباتات المتسلقة  -حول
أ
مستخدما تقنية تعتمد على
الجسام،
ً
خاصية التناضح.
تثبت بعض النباتات نفسها من
ّ
خالل ّلف أجزاء لولبية منها حول ِالبنى
المجاورة .ويمكن التحكم في هذه
أ
الجزاء اللولبية من النبات  -بشكل جزئي

JUAN GAERTNER/SPL

 من خالل خاصية التناضح؛ إذ يغيرالنبات تركيز الجسيمات داخل خاليا
أ
الجزاء اللولبية ،وحولها ،مما يتسبب في
تدفق المياه عبر جدران الخاليا المنفذة.
وهكذا ،تنتفخ الخاليا ،أو تنكمش.
صمم إندريك ماست ،وإدواردو
سينيبالدي ،وباربرا ماتسوالي ،من
اليطالي للتكنولوجيا في
المعهد إ
اصطناعيا،
ا
لولبي
ا
ء
جز
بونتيديراً ،
ًّ
ًّ
مكونًا من أنبوب بالستيكي ملفوف
َّ
(في الصورة ،باللون الفضي).
يحتوي أ
النبوب على جزء مسامي،
يعمل كغشاء منفذ ،ومملوء بالسائل
باللكتروليت .وعند تطبيق
المحمل إ
ّ
الجهد الكهربائي ،تجذب أ
القطاب
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الكهربائية في قاعدة الجزء اللولبي
أيونات السائل ،وترك ّزها ،مما يجبر
اللولبي ،ويؤدي
الماء على دخول الجزء
ّ
إلى تمدده .وعند إزالة الجهد ،ينقبض
اللولبي ،ويمكن أن يلتف حول
الجزء
ّ
ساق زهرة بمعدل مرة ونصف المرة
تقريبا في  25دقيقة.
ً
يقترح الباحثون أنه يمكن دمج
هذا المبدأ في أذرع "الروبوتات
المرنة"؛ لمساعدتها على التعامل مع
أ
الشياء الهشة.
)Nature Commun. 10, 344 (2019
بحوث طبية

دواء للسكتة الدماغية
قد يعالج ألزهايمر
نجح دواء تحت التطوير ،مخصص
لعالج أ
الشخاص المصابين بسكتة
دماغية ،في حماية الفئران من بعض
أيضا.
أعراض مرض ألزهايمر ً
ويُ َع ّد هذا العقار،3K3A-APC ،
اثيا من بروتين في
نسخة َّ
معدلة ور ًّ
الدم البشري يقلل من االلتهاب،
أيضا على منع الخاليا
ويساعد ً
العصبية ،والخاليا التي تبطن جدران
أ
الوعية الدموية من التنكس .وقد
اختبر بريسالف زلوكوفيتش ،من
جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس
أنجيليس ،وزمالؤه ما إذا كان بإمكانه
أيضا حماية الدماغ من التأثيرات
ً
السامة لبروتين أميلويد بيتا؛ الذي
يتراكم في الدماغ في مرض ألزهايمر،
أم ال .ولمدة أربعة أشهر ،تلقّت
اثيا  -لتكون عرضة
الفئران
َّ
المعدلة ور ًّ
لتراكم أميلويد بيتا  -حق ًنا يومية
من عقار  .3K3A-APCخفَّض الدواء
مستويات بروتين أميلويد بيتا في
الدماغ بشكل كبير ،وكان أداء الفئران
ً
مماثل ألداء نظيراتها
التي عولجت
السليمة في اختبارات الذاكرة في
نهاية فترة العالج.

أظهر العلماء أن عقار 3K3A-APC
يمنع خاليا الدماغ من تصنيع إنزيم
يُدعى  ،BACE1مطلوب إلنتاج بروتين
أميلويد بيتا (البقع في الصورة باللون
أ
الصفر بين الخاليا العصبية باللون
أ
الزرق ،والخاليا الدبيقية باللون
البنفسجي) .وفي تجربة إكلينيكية
لعالج السكتة الدماغية ،ثبت أن
العقار آمن ،ويتحمله الجسم بشكل
جيد .ويقول العلماء إنه عالج محتمل،
يمكن استخدامه في عالج المراحل
المبكرة من مرض ألزهايمر ،عندما تكون
مستويات أميلويد بيتا المتراكمة أقل من
المستويات التي تتسبب في ضرر دائم.
J. Exp. Med. http://doi.org/czsp
)(2019
علم فيزياء األرض

تحليل انزالق أرضي
ضخم
سبب انزالق أرضي هائل حدث في
تَ َّ
الصين في توليد حرارة كافية لتبخير
بعض المواد المنزلقة ،مما أنتج دفقًا

فائق السخونة ،ساعد على اندفاع
االنهيار الصخري إلى أسفل.
ففي عام  ،2008حرر زلزال
وينشوان ،البالغة قوته 8.2
درجة على مقياس ريختر ،أكثر
من كيلومتر مكعب من التربة،
والصخور من قمة وجانب جبل
«داجوانجباو»  Daguangbaoفي
وسط الصين .وحلل فريق بحثي
بقيادة رونقيو وانج ،من جامعة
تشنجدو للتكنولوجيا في الصين،
عينات الصخور من االنزالق أ
الرضي؛
لدراسة الظروف داخل التدفق.
وبمقارنة عينات الصخور بنتائج
تجارب االحتكاك في المختبر ،خلص
الباحثون إلى أن درجات الحرارة عند
الحد الفاصل بين الكتلة المنزلقة،
والسطح المنحدر السليم ،بلغت
 850درجة مئوية على أ
القل.
هذه الحرارة من شأنها أن تبخر –
جز ًّئيا – معدنًا يُسمى «الدولوميت»
في الصخور ،مما يحرر غاز ثاني
أكسيد الكربون ذا الضغط العالي
وبخارا من
أيضا،
والحرارة العالية ً
ً
شأنه أن يساعد على دفع الكتلة
المنزلقة .وفي الوقت نفسه ،كان من
شأن الضغط الهائل على المعادن أن
يتسبب في إعادة بلورتها ،أ
المر الذي
قد يؤدي إلى تزليق سطح االنزالق،
والسماح للحطام باالندفاع أكثر من 4
كيلومترات من موقعه أ
الصلي.
يقدم هذا البحث أدلة على كيفية
اندفاع االنزالقات أ
الرضية الضخمة
لمسافات طويلة.
Earth Planet. Sci. Lett. 510,
)85–93 (2019
ARABICEDITION.NATURE.COM

يمكنـك متابعة التحديث األسبوعي
لألخبار من خالل التسجيل على:

go.nature.com/hntmqc
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يومـا
ثالثـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

صحة
UESLEI MARCELINO/REUTERS

عقار مضاد لالكتئاب

تخطت تركيبة من عقار الحفالت
«كيتامين» المسبب للهلوسة إحدى
العقبات أ
الخيرة التي تقف أمام
إكلينيكيا كمضاد لالكتئاب؛
استخدامها
ًّ
ففي أثناء اجتماع ُع ِق َد في الثاني
عشر من فبراير الماضي بإدارة
الغذاء والدواء أ
المريكية في سيلفر
سبرينج بوالية ميريالند ،صوتت لجنة
استشارية مستقلة  -بأغلبية أربعة
عشر صوتًا ،مقابل صوتين  -لصالح
عرف
التوصية باستخدام مركّب يُ َ
باسم «إسكيتامين» esketamine
في عالج االكتئاب .كان باحثون قد
اكتشفوا خصائص الكيتامين المضادة
لالكتئاب في مطلع العقد أ
الول من
القرن الحالي ،إال أن طريقة عمل هذا
العقار في الدماغ ال تزال غير واضحة.
ما يعرفه العلماء هو أن العقار يعمل
على تخفيف أعراض االكتئاب بشكل
سريع – خالل ساعاتً ،
بدل من أسابيع
الدوية أ
– وبشكل يختلف عن أ
الخرى
المعتمدة لعالج هذه الحالة المرضية.
َ
ويُ َتوقع أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء
قر ًارا بشأن عقار إسكيتامين بحلول
الرابع من مارس القادم.
سياسات

اعتماد دواء في أفريقيا
اعتمدت السلطات في جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،في الثالثين
من يناير الماضي ،أول عالج فموي
لداء النوم ،مم ِّهدة بذلك الطريق
لترخيص الدواء في أماكن أخرى في
أفريقيا .يتسبب داء النوم  -الذي
أيضا باسم داء المثقبيات
عرف ً
يُ أ َ
الفريقي البشري  -في حدوث ذهان
واختالل شديد في أنماط النوم،
وعاد ًة ما يؤدي إلى الوفاة في حال
عدم عالجه .يُذكر أن منظمة الصحة
العالمية سجلت في عام  2017ما
يقرب من  1,500حالة إصابة بهذا
المرض المتوطن في الدول أ
الفريقية
جنوب الصحراء الكبرى .يتميز الدواء
الفموي «فيكسينيدازول» بسهولة
استخدامه ،مقارنةً بالعالجات
السابقة ،التي كانت تتطلب إعطاء
المريض إما  14أو َ 56حقْنة وريدية.
وتبرز أهمية هذه الميزة بشكل خاص
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األعوام الخمسة الماضية تشهد أعلى
درجات حرارة
َم َّثل متوسط درجات الحرارة العالمية لعام  2018رابع أعلى
متوسط جرى تسجيله ،وفقًا لتحليلين منفصلين صدرا في
والدارة الوطنية
السادس من فبراير الماضي عن وكالة ناسا ،إ
للمحيطات والغالف الجوي في الواليات المتحدة (.)NOAA
أكَّد التحليالن نتائج مشابهة ،توصل إليها كل من مكتب
أ
الرصاد الجوية بالمملكة المتحدة ،والمنظمة العالمية
أ
للرصاد الجوية .وذكرت وكالة ناسا أن متوسط درجات
الحرارة كان  0.83درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة
في المناطق الفقيرة ،والمناطق التي
تسودها الصراعات .وقد أوصت
الدوية أ
وكالة أ
الوروبية باستخدام
فيكسينيدازول ،الذي طورته مبادرة
أ
هملة» في جنيف
الم َ
«أدوية للمراض ُ
بسويسرا ،وشركة «سانوفي» Sanofi
أ
للدوية في باريس في نوفمبر من
عام  .2018وتتطلع منظمة الصحة
العالمية إلى القضاء على داء النوم
بحلول عام .2020

تعهد ترامب
ُ

تع ّهـد الرئيس دونالد ترامب ،أثناء
خطـاب حالة االتحاد ،الذي ألقاه في
الخامس مـن فبراير الماضي ،بالقضاء
علـى وباء فيروس نقص المناعة
البشـرية  HIVفي الواليات المتحدة
بحلول عام  .2030كان مسـؤولون
النسـانية
في وزارة الصحة والخدمات إ

في الفترة بين عامي  ،1951و .1980وتصنف أ
العوام منذ
ُ َ َّ
مسجلة،
أعوام
خمسة
عام  2014حتى عام  2018بأنها أدفأ
َّ
العوام العشرة أ
وحلَّت تسعة أعوام ،من بين أ
العلى من
تقريبا التي جرى
حيث درجات الحرارة خالل الـً 140
عاما ً
الدارة
تسجيلها ،في الفترة منذ عام  .2005كما ذكرت إ
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي أن متوسط امتداد
الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي لعام  2018كان ثاني
أقل امتداد منذ بدء حفظ السجالت في عام .1979

بالواليـات المتحدة قد أعلنوا ،في
السـادس من يناير ،عن استراتيجية
الصابات الجديدة بفيروس
للحـد من إ
ّ
نقص المناعة البشـرية بنسبة %75
في غضون خمسـة أعوام ،وبنسبة
 %90على أ
القل في غضون عشـرة
أعـوام .وتتضمن الخطة كبح جماح
الصابات الجديدة ،من
معـدل إ
خلال إجراء اختبارات منتظمة
أ
للشـخاص المعرضين بدرجة كبيرة
للإصابة بالفيروس ،وإعطائهم
أدويـة تُدعى PrEP؛ للوقاية من
الصابـة ،وكذلك البدء في إعطاء
إ
المرضـى أدوية مثبطة للفيروس،
بعد تشـخيص إصابتهم بالمرض
مباشـرةً .وتتضمن الفئات المعرضة
الصابة بالفيروس الرجال
لخطـر إ
الذين يمارسـون الجنس مع الرجال،
وكذلك أ
جنسيا،
المحولين
الشـخاص
َّ
ًّ

أ
والمريكييـن من أصول أفريقية .وقد
رحـب العديد من الباحثين بهدف
الرئيس ،إال أنهم يشـككون في قدرة
إدارتـه على تحقيق تواصل فعال مع
الدارة
المجتمعات التي سـبق لهذه إ
أن أسـهمت في تهميشها.
شخصيات

الطوافة «روزاليند»
َّ

مصممة
طوافة أوروبية َّ
س ُت َس َّمى َّ
لكوكب المريخ ،ومن المقرر لها أن
تتجه إلى الكوكب أ
الحمر في عام
 ،2020باسم العالمة البريطانية
الرائدة في أبحاث الحمض النووي
روزاليند فرانكلين (في الصورة).
تم اختيار اسم فرانكلين من ِقبل
لجنة ،بعد أن أُجريت مسابقة عامة
تلقّت أكثر من  35ألف اقتراح .سوف

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يوما هذا الشهر
ثالثون ً
UIG VIA GETTY

الطوافة إلى المريخ ضمن
تنطلق َّ
بعثة «إكسومارس ExoMars »2020
 ،2020وهي بعثة أوروبية روسية،
ِمن المقرر لها أن تقوم بالبحث
عن أمارات للحياة .وسوف تهبط
الطوافة في منطقة «أوكسيا بالنوم»
 ،Oxia Planumالتي يُع َتقَد أنها
كانت مملوءة بالمياه في يوم ما،
الطوافة أول طوافة مريخية
وستكون َّ
تحفر حتى عمق مترين أسفل سطح
الكوكب؛ بح ًثا عن عالمات للحياة.
عضوا ً
فعال
يُذكر أن فرانكلين كانت
ً
في الفريق الذي اكتشف ِب ْنية
الحلزون المزدوج الخاصة بالحمض
النووي في خمسينيات القرن
الماضي ،وذلك باستخدام علم
دراسة البلورات أ
بالشعة السينية،
بيد أن إسهامها أُغ ِْفل لفترة طويلة.
وتوفيت فرانكلين في عام  1958عن
عاما.
عمر ناهز ً 38
طاقة

التخلي عن طاقة الفحم

سـتتوقف ألمانيا عـن توليد الطاقة
باسـتخدام الفحم في غضون
عاما ،وذلك وفقًـا لما قالته
عشـرين ً
لجنـة معينة من ِق َبـل الحكومة في
تقرير صدر في السـادس والعشرين
من ينايـر الماضي .وعلى الرغم
ماليا بقوة
مـن الجهود المدعومـة ًّ
إلحداث تحول إلـى مصادر الطاقة
المتجددة ،ال تـزال محطات توليد
الطاقـة التي تعمـل بالفحم تنتج
حوالـي  %40من الكهربـاء في ألمانيا.
ويشـكل اعتماد ألمانيـا على الفحم

تمويل

مخاوف بشأن «هواوي»

العقبة أ
الساسـية أمـام تحقيقها
لهدفهـا ،المتمثل في خفض
انبعاثات غازات الدفيئة بنسـبة
 %55تحت مسـتويات عام 1990
بحلول عـام  .2030يقترح التقرير
خفض قـدرة التوليد في محطات
توليـد الطاقة العاملـة بالفحم في
البلاد  -البالـغ عددها  84محطة -
بمقـدار الثلث بحلول عام .2022
تدريجيا لجميع
ويقتـرح كذلك إغالقًـا
ًّ
محطات توليـد الطاقة العاملة
بالفحـم حتى حلول عام .2038
ومـن المتوقـع أن تعتمد الحكومة
هـذه التوصيات ،وقد تسـتمر ألمانيا
فـي إنتاج الكهربـاء ،اعتما ًدا على
الغـاز الطبيعي الـذي يحتوي على
نسـبيا من الكربون،
كميـات قليلة
ًّ
وكذلـك اعتما ًدا علـى مصادر الطاقة
المتجـددة ،فيما عدا الطاقة
النوويـة ،التي يتـم االعتماد عليها
تقريبا من إمداد
حاليـا لتوفيـر ً %12
ًّ
تدريجيا
ى
الكهربـاء ،إال أنها سـ ُتلغَ
ًّ
بحلول .2022

SOURCE: ERIN A. CECH ET AL. PROC. NATL ACAD. SCI. USA HTTPS://
DOI.ORG/10.1073/PNAS.1810862116 (2019).

مراقبة االتجاهات
حوالي  %43من النساء الالتي يعملن في
وظائف بدوام كامل في مجال العلوم،
ويُصبحن أمهات ،يتركن أعمالهن ،أو
يعملن بدوام جزئي بعد والدة الطفل
أ
الول .وفي المقابل ،يترك  %23فقط من
آ
الباء الجدد وظائفهم ،أو يقللون من
عدد ساعات العمل ،وذلك وفقًا لدراسة
البوة أ
حول تأثير أ
والمومة على المسارات
المهنية في الواليات المتحدة.
استعانت الدراسة التي قادتها إيرين تسيخ،
عالمة االجتماع بجامعة ميشيجان في آن
آربور ،ببيانات من المؤسسة الوطنية للعلوم
بالواليات المتحدة لفحص معلومات حول
العمالة ونفقات أ
السر المعيشية .انتقى الفريق
من مجموعة بيانات عام  2003العلماء الذين
ليس لديهم أطفال ،ويعملون بدوام كامل،
وتتبعوا وضعهم العائلي في المرحلة التالية
َّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ستتوقف جامعة أوكسفورد بالمملكة
المتحدة عن السعي للحصول على
تمويل بحثي من شركة االتصاالت
الصينية «هواوي»  ،Huaweiفي ضوء
"مخاوف الرأي العام المتصاعدة
الشهر أ
في أ
الخيرة ،حول شراكات
المملكة المتحدة" مع الشركة ،وذلك
وفقًا لتصريحات الجامعة .ويُذكر
أنه منذ أواخر عام  ،2018تخضع
شركة «هواوي»  -التي يقع مقرها
الرئيس في شينجين  -لرقابة شديدة
متزايدة من ِق َبل حكومات دولية؛
بسبب مخاوف أمنية تتعلق بأجهزتها،
وتورطها في شبكات اتصاالت وطنية.
وأفادت جريدة «ذي تايمز» The
 Timesفي ديسمبر الماضي بأن وزير
الدفاع البريطاني ،جافين ويليامسون،
كان قد أعرب عن "قلقه البالغ" من
مشاركة شركة «هواوي» في تحديث
شبكة الهواتف المحمولة في البالد.
وفي شهر نوفمبر الماضي ،حذرت
لجنة المراجعة االقتصادية أ
والمنية
أ
المريكية الصينية  -التي أنشأها
أ
الكونجرس المريكي  -من أن التأثير
القوي للحكومة الصينية على الشركات
الصينية يعني أنها قد تُ ْر ِغم الشركات
على تعديل المنتجات ،بحيث
تتعطل ،أو تس ِّهل التجسس الصناعي،
أو اختراق سرية المعدات .هذا ،ولم
تستجب شركة «هواوي» لطلبات
قدمتها دورية  Natureإليها بالتعليق
على أ
المر .ويُذكر أن جامعة أوكسفورد
حاليا مبلغ  692ألف جنيه
تتلقّى ًّ

إسترليني ( 890ألف دوالر أمريكي) من
«هواوي»؛ لتمويل مشروعين بحثيين
قائما.
قائمين ،وسيظل هذا التمويل ً
وقالت الجامعة إنها س ُت ْب ِقي قرار حظر
التمويل قيد المراجعة.
البيئة

مخاطر عالمية

تصدرت المخاوف البيئية والصحية
الرسوم البيانية الخاصة بالمخاطر
التي سيواجهها العالَم خالل العام
الحالي ( .)2019ففي تقرير صدر
في السادس عشر من يناير الماضي،
وضع المنتدى االقتصادي العالمي
ظواهر المناخ المتطرفة (مثل
موجات االحترار ،والفيضانات) على
رأس قائمته للمخاطر العالمية لهذا
العام .وجاء إخفاق المجتمعات
الحضرية في التأقلم مع تأثيرات
التغير المناخي ،أو كبحها ،في
المرتبة الثانية .وأدرجت منظمة
الصحة العالمية التردد عند تلقي
التطعيم ،أو رفضه ،في قائمتها
ألكثر عشرة مخاطر على الصحة.
وحظيت الحصبة باهتمام خاص؛
الصابة
نظرا إلى زيادة حاالت إ
ً
بنسبة  %30في الفترة بين عامي
 ،2016و 2017على الصعيد
العالمي .وشهدت مناطق؛ منها
أ
المريكتان وأوروبا ،أعلى معدالت
لعودة انتشار المرض في عام
 .2017ويعود السبب في ذلك -
بنسبة كبيرة  -إلى آ
الراء الرافضة
للتطعيمات ،وذلك وفقًا لما ذكرته
منظمة الصحة العالمية.

اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ

من الدراسة االستقصائية .قارن الباحثون بين
مجموعتين من العلماء في هذه المجموعة
المتجانسة؛  841عا ِل ًما صار لديهم أطفال،
و 3,365عا ِل ًما ظلوا دون أبناء طوال فترة
الدراسة التي استمرت حتى .2010
أفاد مؤلفو الدراسة بأن آ
الباء الجدد كانوا
ً
احتمال ،بكثير ،أل ْن يتركوا وظائفهم
أكثر
العلمية ذات الدوام الكامل ،مقارنةً
بزمالئهم الذين ليس لديهم أبناء .وبحلول
عام  ،2010كان  %16فقط من الرجال
الذين ليس لديهم أطفال ،و %24من
النساء الالتي ليس لديهن أطفال قد تركوا
وظائفهم ذات الدوام الكامل في مجال
توصل إليها
العلوم ،وذلك وفقًا لتوقعات ّ
الباحثون من البيانات ،عندما استخدموا
مجموعات ضابطة؛ لتقليل تأثيرات العوامل
المسببة للإ رباك.

ﺟﺪدا ﻓﻲ
آﺑﺎء
ً
ُﺗﻈﻬﺮ دراﺳﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ُأﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ  841ﻋﺎﻟِ ًﻤﺎ ﺻﺎروا ً
ِ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻵﺑﺎء – ﺗﺮﻛﻦ
ً
ﻋﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت –
اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2003و 2006أن
ً
وﻇﺎﺋﻔﻬﻦ ذات اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ).(STEM

أﻣﻬﺎت

آﺑﺎء

%100

ﺑﻘﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

%50
اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻛﻠﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻮا اﻟﻌﻤﻞ ًّ

%0
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ANNIVERSARY COLLECTION
AVAILABLE NOW
Browse the new collection at
go.nature.com/commsbio-anniversary
In a new collection, our editors highlight some of their
favorite papers from our first year of publishing. This
collection also includes all Review and Comment
articles published during our first year.
Our selected papers celebrate the diversity of our
content across the biological sciences, including both
fundamentally new biological insights and innovative
methods for enabling research.
To celebrate some of our most-read articles, we have
also commissioned “After the Paper” Comment articles
from a few of our authors. These will be added to the
collection as they are published.
Finally, we link to all “Behind the Paper” posts
published by our authors on some of the Nature
Research community sites.
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CC-BY open access as standard

@commsbio
nature.com/commsbio

A68719

أخبـــــار في دائرة الضـوء

علـم الفلـك تصوير أَبْ َعد جرم
الطلاق في النظام
ُمك َت َشـف على إ
الشمسـي ص22 .

األمن الحيوي تعلم آ
اللة قد يمنع
أ
الرهاب البيولوجي من استغالل الحماض
إ
النووية ص23 .

الفضاء مسبار صيني يصل إلى
الجانب البعيد من القمر قد يكشف لنا
لغزه ص25 .

تطور البحث عن البشـــر
القدامى المعروفين باســـم
"دينيســـوفان" ص26 .

THE ASAHI SHIMBUN VIA GETTY

كاشف كاميوكا الياباني لموجات الجاذبية ،وهو كاشف من المقرر أن يبدأ تشغيله خالل العام الحالي ()2019؛ لينضم إلى شبكة عالمية من مقاييس التداخل.

الفيزياء

اليابان تبدأ تجربة رياديّة في البحث عن
موجات الجاذبية
سينشر الكاشف «كاجرا»  - KAGRAالموجود تحت أ
الرض  -تقنية طموحة لعمليات رصد أكثر دقة.

دافيديه كاستيلفيكي

شيد من السقاالت المغلفة
داخل هيكل بحجم منزلُ ،م َّ
بأغطية بالستيكية سميكة ،يقف تاكايوكي تومارو مرتديًا زيًّا
ً
كامل من أزياء المختبرات النظيفة (المضبطة درجة نقاوة
هوائها) .كان عا ِلم الفيزياء تومارو – الذي يعمل في منظمة
المسرعات عالية الطاقة ( )KEKفي تسوكوبا باليابان
بحوث
ّ
– يؤدي مهمة من أكثر المهام حساسية وأهمية في عملية
إلنشاء مرصد لموجات الجاذبية؛ أال وهي تثبيت إحدى المرايا
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الربع الخاصة بهذه آ
أ
اللة .وكل مرآة هي بمثابة أسطوانة،
أ
تزن  23كيلوجر ًاما ،من الياقوت الزرق الصلب ،تُعرف باسم
كتلة االختبار .عندما تبدأ عمليات المرصد في وقت الحق
من العام الجاري ،ستكون مهمة هذه المرايا هي عكس
أحزمة أ
الشعة تحت الحمراء الليزرية ذهابًا وإيابًا على طول
أ
أ
اثنين من النابيب عالية التفريغ (طول النبوب الواحد منهما
ثالثة كيلومترات)؛ استعدا ًدا الستشعار مرور موجات الجاذبية
(انظر" :صائد الموجات الياباني").
هذا المرصد الياباني – الذي يُطلق عليه كاشف كاميوكا

اختصارا) ،والذي تبلغ تكلفته
لموجات الجاذبية (أو كاجرا
ً
 16.4مليار ين ياباني ( 148مليون دوالر أمريكي) – من
المقرر أن يبدأ العمل وفقًا للمبدأ نفسه القائم عليه عمل
الكاشفين التابعين لمرصد قياس تداخل موجات الجاذبية
بالليزر «ليجو»  LIGOفي الواليات المتحدة ،وكاشف «فيرجو»
 Virgoفي إيطاليا .وخالل أ
العوام القليلة الماضية ،بدأ هذان
الجهازان في الكشف عن موجات الجاذبية ،التي طالما جرى
البحث عنها في نسيج الزمان والمكان ،والتي تنشأ عن أحداث
كونية عنيفة ،مثل اندماج اثنين من الثقوب السوداء ،أو
الطبعة العربية |
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بعضا.
اصطدام نجمين نيوترونيين ببعضهما ً
آ
والن ،بعد إضافة الكاشف «كاجرا» إلى هذه الكواشف ،فإن
شبكة الكواشف العالمية المتنامية تلك ستساعد علماء الفيزياء
الفلكية في تحديد مواقع هذه إالشارات الكونية الواهنة في
السماء بدقة أكبر بكثير ،وسيكون العلماء قادرين بشكل أفضل
من أي وقت مضى على تحليل خصائص هذه الموجات ،مثل
التوجه الذي تسلكه في الفضاء ،وهو ما سيؤدي في النهاية
إلى الكشف عن المزيد فيما يخص أ
الجسام الكونية العصية
على الفهم ،التي تنتج هذه الموجات.
ّإن «كاجرا» لن يكون مجرد كاشف آخر ،مثله مثل غيره،
فقد يتبين أنه منصة اختبار مهمة للكواشف المستقبلية .يقول
رينر وايس ،عا ِلم الفيزياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
في كامبريدج ،وهو عا ِلم شارك في تأسيس مرصد «ليجو»:
"سيجري «كاجرا» اختبارات الثنين من المفاهيم ،قد تثبت
ُ
أهميتهما لمستقبل علم الفلك المتعلق بموجات الجاذبية".
تتمثل إحدى الخصائص المبتكرة في «كاجرا» في أنه
أول مقياس كبير للتداخل يشيد تحت أ
الرض؛ إذ يمتد ذراعا
ُ
«كاجرا» داخل نفقين تحت جبل إيكينوياما بالقرب من الساحل
الشمالي لليابان .وفي ذلك ،يقول تاكاكي كاجيتا عا ِلم الفيزياء
بجامعة طوكيو ،والباحث الرئيس في مشروع «كاجرا»" :نعتقد
أن هذه تُعد ميزة ،ألن الضجيج الزلزالي يكون عاد ًة أقل
بقيمتين أُسيتين تحت أ
الرض".
ّ
وفي حين أن مرايا مرصدي «ليجو» ،و«فيرجو» تعمل في
درجة حرارة الغرفة ،سيتم حفظ مرايا مرصد «كاجرا» تحت
برودة شديدة عند  20درجة كلفن ،لتقليل الضجيج الناجم
عن االهتزازات الحرارية.
وإذا ما أدى «كاجرا» وظيفته كما هو مخطط له ،فعندها
سيكون بوسعه أن يقدم لنا معارف بالغة أ
الهمية في هذا
المجال .إن استخدام فيزياء درجات الحرارة المنخفضة
– بوجه خاص – قد يكون ضروريًّا ،إذا ما أردنا للكاشفات
حسنة بشكل كبير ،وذلك وفقًا
المستقبلية أن تتيح دقة ُم َّ
لديفيد شوميكر عالم الفيزياء بمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،والمتحدث الرسمي باسم مرصد «ليجو».
أعمال قيد التنفيذ

كانت اليابان من أوائل البلدان التي خاضت سباق الكشف عن
موجات الجاذبية ،وهي الموجات التي تنبأ بوجودها ألبرت
آينشتاين منذ أكثر من قرن؛ ففي أوائل تسعينيات القرن
الماضي ،بنى باحثون في جامعة طوكيو نماذج أولية لمقاييس
التداخل ،بعد بحوث أجراها علماء الفيزياء في الواليات
المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وألمانيا .وفي عام  ،1998عندما
بدأ تشغيل جهاز «تاما»  – TAMAوهو جهاز ذو أذرع ،يبلغ
طول الذراع الواحد منها  300متر– كان الجهاز أكبر الكواشف
أ
الولية ،وأكثرها دقة في العالم ،وذلك على حد قول عا ِلم
الفيزياء رافاييل فالمينيو ،الذي عمل لعدة أعوام كباحث
رائد في مشروع الكاشف «كاجرا» لدى المرصد الفلكي الوطني
باليابان ،غير أن الجهاز «تاما» لم يكن متوق ًَّعا له أن يسفر
عن اكتشافات .يرجع هذا إلى أن موجات الجاذبية تعمل على
تمدد أبعاد الفضاء .ويمكن مالحظة تأثيرات هذه الموجات
بشكل أفضل على مدى مسافات طويلة ،وهو ما يجعل
أ
وبالضافة إلى هذا ،يوضح
حجما قاصرة .إ
الكواشف الصغر ً
كاجيتا أن االهتزازات الناجمة عن النشاط البشري تسببت في
إضعاف فرص جهاز «تاما» الموجود في طوكيو في النجاح.
في تسعينيات القرن الماضي ،حصل الباحثون في
أوروبا والواليات المتحدة على تمويل لبناء مرصد «ليجو»،
وهذا المرصد يتألف من اثنين من مقاييس التداخل – طول
المقياس الواحد منهما أربعة كيلومترات – في واليتي
واشنطن ،ولويزياناَّ .أمن هؤالء الباحثون كذلك ً
تمويل؛ لبناء
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لكن علماء
مرصد «فيرجو» ،البالغ طوله ثالثة كيلومتراتّ ،
صعبا من أجل الحصول
الفيزياء اليابانيين خاضوا صرا ًعا ً
على التمويل .وجاءت عقبة أخرى في عام  ،2001عندما
تسبب حادث خطير ومكلف في «سوبر-كاميوكاندي» Super-
 – Kamiokandeوهو مرصد ضخم للنيوترينوات ،يقع بدوره
تحت جبل إيكينوياما – في جعل الحكومة اليابانية حذرة
بشأن تمويل المشروعات العلمية الكبرى.
وبالرغم من ذلك ،ظل
الباحثون اليابانيون يعملون على "إن المهمة التي
تطوير أجهزة قياس التداخل ،حققها «كاجرا»
متبعين في ذلك مقاربة المرايا كانت مهيبة،
الباردة .وفي عام  ،2006بدأ لكنها اتسمت
تشغيل مرصد مقياس التداخل كذلك بجرأة
الذي يستخدم الليزر والتبريد طابعها".
الفائق «كليو»  CLIOداخل نفق
في كاميوكا .ويقول كاجيتا إن النموذج أ
ال َ ّو ِلى  -البالغ طوله
المبردة بفيزياء
 100متر  -كان أول جهاز اس ُت ِ
خدمت فيه المرايا َّ
درجات الحرارة المنخفضة ،واستغرق إنجازه بشكل متقن
عقدين من الزمان .ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن
التبريد باستخدام فيزياء درجات الحرارة المنخفضة يمثل
مشكلة محيرة لعلم موجات الجاذبية .ويقول كاجيتا" :إن
المبردات أشياء ميكانيكية" ،وبالتالي فهي تنتج تذبذبات
خاصة بها .وقد اضطر الباحثون إلى العمل على الوصول
إلى طريقة ،يتم من خاللها إالبقاء على تالمس المبردات مع
أدوات التعليق الخاصة بالمرايا ،حتى يتمكنوا من المحافظة
على برودة المرايا ،مع عدم السماح لتذبذبات المبردات
بالتسلل في االتجاه المعاكس.
التوصل
فرص
ة
فجأ
تحسنت
العقد،
مع اقتراب نهاية هذا
ً
ُّ
إلى إنشاء كاشف كبير لموجات الجاذبية بقيادة يابانية ،وذلك
عندما تدخل كاجيتا في المشهد لدعم هذا المشروع .سبق
لكاجيتا قيادة عمليات مرصد «سوبر-كاميوكاندي» ،الذي أُعيد
بناؤه ،والتي أحرزت إنجازات كبيرة في علم النيوترينوات .وقد
شخصا
أضفى كاجيتا مصداقية لمشروع «كاجرا» ،باعتباره
ً
كبيرا .يقول شينجي ميوكي -
يعرف كيف يدير مشرو ًعا ًّ
علميا ً
عا ِلم الفيزياء بجامعة طوكيو  -إن كاجيتا اضطلع بدور مشابه
للدور الذي قام به في «ليجو» باري باريش ،عا ِلم الفيزياء
بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا.

في عام  ،2010وافق البرلمان الياباني على تمويل
أيضا شركاء ممولين ،من بينهم :كوريا
المشروع الذي ضم ً
الجنوبية ،وتايوان .إن اسم "كاجرا" – الذي تم اختياره من
بين  600اقتراح طرحه الجمهور– يحمل كذلك إشارة إلى
رقصة الكاجورا ،وهي رقصة آ
لللهة ،تُ َعد جز ًءا من تقاليد
الشينتو القديمة في اليابان ،وذلك على حد قول ميوكي،
الذي شارك بمشروعي «تاما» ،و«كليو» ،وله آ
الن دور رائد
في مشروع «كاجرا».
مشكلة بشأن الموقع

بدأت أعمال إنشاء «كاجرا» في عام  .2012وفي أقل من
عامين ،تم حفر أنفاق «كاجرا» ،التي يبلغ طولها  6كيلومترات.
غير أن موقع المشروع كان يمثل بدوره مشكلة؛ فصخور
الجبل مسامية ،ومتشبعة بالمياه .تسترجع كيكو كوكياما -
عالمة الفيزياء بمشروع «كاجرا»  -ذكريات زيارتها للموقع
في عام  ،2014عندما كانت تعمل على مشروع «ليجو» لدى
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا .وتقول كوكياما التي تشرف على
مصدر الليزر الخاص بمقياس التداخل ،إلى جانب اضطالعها
بأدوار أخرى " :كان هطل مطر شديد داخل النفق" ،وأضافت
أ
البقاء على
أن الرضية كانت مغطاة بالطين .وقد تطلَّب إ
أ
جفاف النفاق إضافة طبقة تبطين أخرى.
في كل ربيع ،عندما يذوب الجليد فوق أ
الرض ،يسحب
نظام الصرف الخاص أ
بالنفاق ما يصل إلى  1000طن من
المياه كل ساعة .ويوضح كاجيتا أن هذا قد يعني ضرورة
تحديد فترات لغالق مشروع «كاجرا» كل عام خالل أ
الشهر
إ
التي تشهد أعلى معدالت أ
المطار .ويتابع كاجيتا ً
قائل" :أعتقد
أنه من غير الواقعي أن يستمر العمل في ظل هذه الظروف".
ويأمل الفريق أن يكون الكاشف جاه ًزا للعمل قبل نهاية
مالئما لالنضمام
عام 2019؛ فهذا التوقيت سوف يكون ً
إلى دورة رصد سوف تستمر على مدار عام ،وهي دورة ِمن
المقرر لمرصدي «ليجو» ،و«فيرجو» بدؤها في شهر مارس.
عندما يبدأ «كاجرا» في العمل ،سيكون هذا في خضم
ترقب من المجتمع العلمي المتخصص في موجات الجاذبية
حول العالم .وفي مشروع «ليجو» ،يجري تخطيط إضافة
تحديث للمشروع ،يُدعى «ليجو فوياجر» ،LIGO Voyager
أيضا ،ولكنها لن تكون
وهو تحديث سيتضمن مرايا باردة ً
بدرجة برودة مرايا مشروع «كاجرا» .ويعمل المجتمع العلمي

ﺻﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﺷﻒ ﻛﺎﻣﻴﻮﻛﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ »ﻛﺎﺟﺮا« راﺑﻊ اﻟﻜﻮاﺷﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺷﻒ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ) .(2019وﻫﻮ أول ﻛﺎﺷﻒ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤه ﺗﺤﺖ اﻷرض ،وأول
ﻣﺒﺮدة ﺑﻔﻴﺰﻳﺎء درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪ  20درﺟﺔ ﻛﻠﻔﻦ .وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺗﻴﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪا
ﻛﺎﺷﻒ ﺑﻤﺮاﻳﺎ ﱠ
»ﻛﺎﺟﺮا« ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻤﻮﺟﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺠﻴﺞ اﻟﺨﻠﻔﻲ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
ﺧﻼل اﻷرض ،ﻳﺘﻤﺪد أﺣﺪ اﻟﺬراﻋﻴﻦ،
وﻳﻨﻜﻤﺶ اﻵﺧﺮ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻌﻜﺲ.

ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر

ﻣﺼﺪر اﻟﻠﻴﺰر

أﻧﺎﺑﻴﺐ وﺻﻮاﻣﻊ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ

ﻗﺮاءة اﻟﻜﺎﺷﻒ

ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﻠﻴﺰر ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء ،وﻫﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ
ﻗﺴﻤﻴﻦ )ﻗﺴﻢ ﻟﻜﻞ ذراع( ،وﻳﺘﻮاﻟﻲ ارﺗﺪاد
اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻳﺎ.
ﻫﺬﻳﻦ ِ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

أ
كيلومترا،
المريكي على تصميم آلة للتبريد الفائق ،طولها 40
ً
تسمى «كوزميك إكسبلورر»  .Cosmic Explorerوفي هذه
أ َّ
الثناء ،يتطلع الباحثون في أوروبا إلى بناء مرصد يُدعى
«تليسكوب آينشتاين»  ،Einstein Telescopeوهو تليسكوب

سيكون على شكل مثلث ،يبلغ طول أضالعه  10كيلومترات،
ومن المقرر له أن يعمل بالتبريد الفائق ،وتحت أ
الرض .يقول
كاجيتا" :أعتقد أن الناس سيتعلمون من «كاجرا»".
يقول شوميكر" :إن المهمة التي حققها «كاجرا» كانت

مهيبة ،لكنها اتسمت كذلك بجرأة طابعها؛ وهي السعي وراء
تحقيق العديد من أ
الهداف التي نعتقد أننا في حاجة إليها
فيما يتعلق بالكواشف المستقبلية .إن خوض هذه التجربة
من شأنه أن يساعدنا بشكل هائل"■ .

خاليا جذعية

ُّ
تحرر ثاني حالة من فيروس نقص المناعة البشرية
بعد عالج بالخاليا الجذعية
أن نجاح أول حالة لم يكن مجرد نجاح عابر ،وقد يمهد الطريق لعالجات مستقبلية.
إنجاز مهم يشير إلى ّ
NIH/SPL

وفي أ
الحوال الطبيعية ،يرتبط فيروس نقص المناعة البشرية
لكن َحذْ فًا بعينه في
بهذه
المستقبالت ،ويهاجم الخالياّ ،
ِ
المستقبالت عن العمل كما ينبغي .ويُذكر
ف
يوق
CCR
5
الجين
ِ أ ِ
الشخاص المنحدرين من أصول أوروبية
ّأن حوالي  %1من
مقاومون
يجعلهم
مما
الطفرة،
هذه
من
يحملون نسختين
ِ
للإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.
يصف فريق جوبتا النتائج في ورقة بحثية نُشرت في دورية
 Natureفي الخامس من مارس الماضي .وأفاد الباحثون أن
المستزرعات قد نجحت في وضع نوع من خاليا الدم البيضاء
المقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية محل خاليا الدم
ِ
الجوالة في دم
البيضاء الخاصة بالمريض .توقفّت الخاليا ّ
لمستقبالت  .CCR5وفي المختبر،
المريض عن التعبير الجيني
ِ
لم يستطع الباحثون إعادة إصابة هذه الخاليا بالعدوى
بنسخة المريض من فيروس نقص المناعة البشرية.
تماما من دم المريض
وجد الفريق أن الفيروس قد اختفى ً
شهرا ،توقف المريض عن تناول
بعد عملية الزرع .وبعد ً 16
القهقرية ،تلك أ
أ
الدوية التي تُعتبر
الدوية المضادة للفيروسات
العالج المعياري لفيروس نقص المناعة البشرية .وفي ِآخر
شهرا من تَ َوقُّفه عن تناول الدواء،
متابعة للمريض ،بعد ً 18
لم تكن هناك أي عالمة على وجود الفيروس في دمه.
فيروس نقص المناعة البشرية (األصفر) يصيب خلية مناعية بشرية (األزرق) بالعدوى.

ماثيو وورن

كيف تهزم فيروس نقص المناعة البشرية

شخصا مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية قد
يبدو أن آ ً
أن أُجريت
بعد
وذلك
الفيروس،
هذا
من
ا
خالي
ْ
أصبح الن ً
له عملية َز ْرع خاليا جذعية ،حلّت عن طريقها خاليا دموية
مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية محل خاليا
بيضاء ِ
دمه البيضاء .يُعتبر هذا المريض هو ثاني شخص يُعلَن
خلوه من الفيروس ،نتيجة تطبيق هذا النهج العالجي
عن ّ
لكن الباحثين يحذِّ رون من التعجل بالقول إنهما قد
عليهّ ،
ُشفيا منه بالفعل.
كشـــف عـــن هويتـــه -
وتمكّـــن المريـــض  -الـــذي لـــم يُ َ
مـــن التوقـــف عـــن تنـــاول أ
الدويـــة المضـــادة للفيروســـات
القهقريـــة ،دون مالحظـــة أي عالمـــة علـــى عـــودة الفيـــروس
ـــهرا علـــى ذلـــك .ويُذكـــر أن
مـــرة أخـــرى ،بعـــد مـــرور  18ش ً
تقنيـــة الخاليـــا الجذعيـــة كانـــت قـــد اســـ ُتخدمت ألول مـــرة
منـــذ عقـــد مـــن الزمـــن فـــي عـــاج تيموثـــي راي بـــراون،
خاليـــا
المعـــروف باســـم
"مريـــض برليـــن" ،الـــذي مـــا زال ً
مـــن الفيـــروس حتـــى آ
الن.

ٍدم لم يستجب للعالج الكيميائي .واحتاج كالهما إلى عملية
زرع نخاع عظمي ،التي يجري فيها تدمير خاليا الدم ،وتُوضع
مكانها خاليا جذعية منقولة من متبرع سليم.
ً
أي ما ِنح مناسب ،اختار الفريق المعا ِلج
وبدل من اختيار
 الذي يقوده رافيندرّا جوبتا ،طبيب أالم ْع ِدية في
اض
ر
م
ال
ُ
جامعة ِكمبريدج بالمملكة المتحدة  -متبر ًعا يحمل نسختين
مقاومة لعدوى
من طفرة في الجين CCR5؛ مما يمنح حامله َ
فيروس نقص المناعة البشرية.
المستقبالت الذي يقع على سطح
يُ ِّرمز هذا الجين أحد
ِ
المشاركة في االستجابة المناعية للجسم.
خاليا الدم البيضاء
ِ
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آ
أن ِآخر مريض تلقّى هذا العالج قد
حتى الن ،لُوحظ ّ
مشابهة الستجابة بروان ،حسبما يقول أندرو
أبدى استجابة
ِأ
الكلينيكية في جامعة
فريدمان ،طبيب المراض المعدية إ
مشاركًا في
«كارديف» في المملكة المتحدة ،الذي لم أ يكن ِ
للمل الذي يحدونا
الدراسة .ويتابع بقوله" :هناك سبب وجيه
في أن ينتهي أ
المر بالنتيجة نفسها".
ْ
أ
لقد عانى المريض الخير  -مثل بروان  -من نوع من سرطان

عالج عنيف

يقول جوبتا إنه ليس من الممكن بَ ْع ُد القول ّإن المريض قد
تماما ،مضيفًا أن هذا يمكن إثباته فقط ،إذا بقي دم
في ً
ُش َ
خاليا من فيروس نقص المناعة البشرية لمدة أطول.
المريض
ً
لكن الدراسة تشير بالفعل إلى أن عالج براون الناجح  -قبل
عشر سنوات  -لم يكن مجرد عالج نجح مرة واحدة فحسب.
أ
عالجا أقل حدة من
يقول جوبتا ّإن المريض الخير قد تلقّى ً
المريض
عالج براون ،استعدا ًدا لعملية الزرع ،حيث أُعطي
ُ
عالجيا يتكون من عالج كيميائي ،إلى جانب عقار
الجديد ً
نظاما ًّ
عالجا
اون
ر
ب
ّى
ق
تل
حين
في
السرطانية،
الخاليا
يستهدف
آخر
ً
بالضافة إلى العالج الكيميائي.
إشعاعيا على جسمه كله ،إ
ًّ
يشير هذا إلى أن نجاح عملية زرع الخاليا الجذعية لدى
مرضى فيروس نقص المناعة البشرية ال يحتاج بالضرورة إلى
ْأن يترافق مع عالجات عنيفة ،قد تكون  -بصفة خاصة  -ذات
آثار جانبية شديدة ،حسب قول جوبتا ،الذي يضيف ً
قائل:
"الشعاع يؤثر حقًّا على نخاع العظام ،ويجعل المرضى
إ
يشعرون بإعياء شديد".
يشير جراهام كوك  -الباحث أ
الكلينيكي في «إمبريال
كوليدج لندن»  -إلى أن هذا النوع من العالج لن يكون
مناسبا لمعظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية،
ً
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء

غير المصابين بالسرطان ،وال يحتاجون بالتالي إلى زرع نخاع
خطيرا قد تكون له  -في بعض
العظم ،الذي يعد إجرا ًء
ً
أ
الحيان  -مضاعفات مميتة.
يقول كوك" :إذا كان المريض بصحة جيدة ،فإن مخاطر
إجراء ْزرع نخاع العظم تكون أكبر بكثير من مخاطر االستمرار
في تناول أ
القراص كل يوم" ،إذ يستجيب معظم المصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية  -بشكل جيد  -للعالج اليومي

بمضادات الفيروسات القهقرية.
ويستدرك كوك ً
قائل إنه بالنسبة إلى أولئك الذين
يحتاجون إلى عملية زرع نخاع العظم ،لعالج ابيضاض الدم
(اللوكيميا) ،أو عالج غيره من أ
المراض ،فإن محاولة العثور
أ
منطقيا ،المر الذي
على متبرع يحمل طفرة  CCR5تبدو إجراء
ًّ
أي خطر َآخر على إالجراء.
لن يضفي ّ
يوافق جيرو هوتر  -الذي أشرف على عالج براون ،ويشغل

آ
الن منصب المدير الطبي لشركة « »Cellexللخاليا الجذعية
سدن ،ألمانيا  -على أن هذا النوع من العالج لن يكون
در ِ
في ِ
استعماله ممك ًنا ،إال على مجموعة صغيرة فقط من المرضى،
اهتماما متجد ًدا بالعالجات
لكنه يأمل أن تحفز الورقة البحثية
ً
الجينية ،التي تستهدف جين  ،CCR5والتي يمكن تطبيقها على
مجموعة أكبر بكثير .ويقول هوتر "هذا هو إالنجاز الحقيقي،
الذي ما زلنا في انتظاره"■.

علم الكواكب

ناء على شكل رجل ثلج
عا َلم ٍ
الطالق هو بقايا النظام الشمسي المبكر ،وفقًا للصور الواردة من بعثة «نيو هورايزونز» الفضائية،
أَبْ َعد جرم ُمك َت َشف على إ
التابعة لوكالة ناسا.

GUY TEAR/WELLCOME COLL./CC BY

إنـه رجـل ثلـج! كشـف بعـض أُولَـى الصـور الـواردة مـن
مركبـة وكالـة ناسـا المحلّقـة بالقـرب مـن أبعد عالَـم زارته
الطلاق  -الصخـرة الفضائيـة MU69 2014
البشـرية علـى إ
 أنـه يتكـون مـن فصيـن غيـر متماثليـن.التقطــت مركبــة «نيــو هورايزونــز» الفضائيــة  -التابعــة
لوكالــة الفضــاء ناســا  -الصــور المقربــة للجــرم MU69
فــي أ
الول مــن شــهر ينايــر الماضــي ،قبــل أن تنطلــق
علــى مســافة  3500كيلومتــر فقــط فــوق ســطح الجــرم.
والصخــرة هــي بمثابــة "ثنائــي متصــل" ،تكونــت بواســطة
اندمــاج رقيــق بيــن جرميــن.
وتقول ســارة هورســت ،عالمــة الكواكــب بجامعة جونز
هوبكينــز فــي بالتيمــور بواليــة ميريالنــد" :إنــه حقًّــا رائــع.
كنــت قلقــة بعــض الشــيء ،خشــية أن يكــون مم ًّــا ،لكنــه
ليــس كذلك".
تتكـون الثنائيـات المتصلـة مـن ُج ْرميـن فـي حجـم
متماثـل تقريبـا ،يسـتقر كل منهمـا علـى آ
الخـر ،ويكـون
ً أ
معا برفق شـديد.
ذلـك  -علـى الرجـح  -بعـد اندماجهمـا ً
ومـن المحتمـل أن يكـون المذَ نّـب  /67Pشـوريوموف
جيراسـيمينكو ،الـذي يشـبه البطـة المطاطيـة ،والـذي
اكتشـفته َمركبـة «روزيتـا»  Rosettaالفضائيـة  -التابعـة
لوكالـة الفضـاء أ
الوروبيـة  -فـي الفتـرة مـن  ،2014حتـى
ً
أيضـا.
ثنائيـا
متصلا ً
ً ،2016
جرمـا ً
كيلومتـرا ،ويبلـغ عرضه
31
،MU
الجـرم
طـول
يبلـغ
69
ً
كيلومترا .وتتميـز النقطة التي يلتقي
19
نطـاق
أوسـع
عند
ً
عندهـا ف َّصـا الجـرم بوجـود طـوق مـن مـادة أبهـت لونًا،
مقارنـة بباقـي الصخـرة الفضائية .وقد يشـير ذلك إلى أن
المـادة في هـذه النقطـة تختلف فـي التركيـب الكيميائي،
أو فـي حجـم الحبيبـات ،حيـث إن الحبيبـات الصغيـرة
تعكـس الضـوء بقـدر أكبر مـن نظيراتهـا الكبيرة.
جمعــة أثنــاء التحليــق
الم َ
وتؤكــد معطيــات البيانــات ُ
القريــب أن لــون الجــرم  MU69بنــي مائــل إلــى الحمــرة
الداكنــة ،حســبما ظــن العلمــاء .وتقــول كارلــي هويــت
 عالمــة الكواكــب بمعهــد ثــاوس ويســت أللبحــاث فــي
بولــدر بكولــورادو ،وواحــدة مــن أعضــاء الفريــق  -إنــه
ناتجــا مــن ســطوع ضــوء
مــن المحتمــل أن يكــون اللــون ً
الشــمس علــى ســطحه الجليــدي لمليــارات الســنين.
وتعكــس أكثــر أجــزاء ســطحه ســطو ًعا حوالــي  %13مــن
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صين مختلفين.
الصخرة الفضائية
مكونة من َف َّ
َّ

ظالمــا حوالي %6؛
ضــوء الشــمس ،بينم أــا تعكــس أكثرهــا ً
تربــة أ
الصيــص.
ممــا يجعــل هــذه الجــزاء داكنــة ،مثــل
ويقـول جيـف مـور  -عا ِلـم جيولوجيـا الكواكـب بمركـز
"آمـز" أ
للبحـاث ،التابـع لوكالـة ناسـا فـي موفيـت فيلـد
بكاليفورنيـا  -إن فريـق «نيـو هورايزونـز» لـم يرصـد حتى
آ
الن أي حفـر اصطـدام على سـطح الجـرم  ،MU69إال أن
أ
بعضـا منهـا قـد يتضـح فـي الصور العلـى اسـتبانة ،التي
ً
يجـري تحميلهـا إلـى أ
الرض.
وبوقوعـه علـى بعـد  6.5مليـار كيلومتـر مـن أ
الرض
تقريبـا ،يُعتبـر  MU69أبعـد هـدف استكشـفه العلمـاء في
ً
حـزام كايبـر ،وهـو نطـاق مـن الصخـور الفضائيـة التـي
تـدور حول الشـمس خلف كوكب نبتـون .ويذكر أن َمركبة
«نيـو هورايزونـز» زارت أول كوكـب لهـا فـي حـزام كايبر،
وهـو بلوتـو ،فـي شـهر يوليـو مـن عـام .2015
غيـر أن  MU69لـه خصوصيته ،حيث إنـه ينتمي إلى جزء
سـاكن مـن النظـام الشمسـي ،يُعـرف باسـم «حـزام كايبر
الكالسيكي البارد» .ويعتقد العلماء أن أ
الجرام هناك كانت
فـي حالـة تجمـد عميق منذ نشـأة النظـام الشمسـي ،منذ
أكثـر مـن  4.5مليار سـنة .وسـوف تقـدم البيانـات الواردة
مـن التحليـق القريـب مـن الجـرم  MU69للعلمـاء النظـرة
أ
لتكـون الكواكب.
الكثـر
ً
وضوحـا على هـذه البقايا العتيقة ُّ
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NASA/JHUAPL/SWRI

أليكساندرا فيتز

وتقــول ميكيلــي بانيســتر ،عالمــة فلــك الكواكــب
مــن جامعــة كويــن فــي بلفاســت بالمملكــة المتحــدة:
"هــذا ثنائــي متصــل مثالــي ،فمــن بيــن مئــات آ
الالف
مــن أ
الجــرام الكالســيكية البــاردة هنــاك ،يُعتبــر هــذا
ائعــا".
اختيــارا ر ً
ً
ويقــول مــور إن فصيــه تكونــا  -علــى أ
الرجــح -
ّ ّ
معــا،
عندمــا التفــت جســيمات صغيــرة ال حصــر لهــا ً
مكونــةً
أجســاما أكبــر ،اندمــج اثنــان منهــا فــي
ً
وتكتلــت ِّ
مكونَيــن مــا يــراه العلمــاء اليــوم ،وإن "هــذه
النهايــةِّ ،
وحــدات البنــاء أ
الساســية الوحيــدة المتبقيــة" مــن
هــي
الكواكــب ،حســب قولــه.
وحتــى أثنــاء احتفــال علمــاء «نيــو هورايزونــز» بأولــى
الصــور المقربــة للجــرم ،تعرضــوا لالنتقــادات ،نتيجــة
االســم المســتعار الــذي أطلقــوه علــى الصخــرة« ،أولتيما
ثولــي»  ،Ultima Thuleالــذي اختــاره الفريــق فــي شــهر
مــارس مــن عــام  ،2018بعــد مســابقة تســمية عامــة.
وتعنـي عبـارة «أولتيمـا ثولـي» فـي اللغـة الالتينيـة:
"مـا وراء العالَـم المعـروف" .وشـاع اقتران هذا المسـمى
بالمنطقـة القطبيـة الشـمالية ،وعمليـات االستكشـاف ،إال
أيضـا قـد خصصـوا العبـارة لوصـف الموطن
أن النازييـن ً
السـطوري للجنـس آ
أ
الري ،حسـبما أشـارت مجلـة
أ
«نيوزويـك» فـي شـهر مارس مـن عام  .2018وفـي الول
مـن ينايـر الماضـي ،لفتـت إعـادة مشـاركة هـذه المقالـة
 عبـر موقـع «تويتـر»  -أالنظـار إلـى االرتبـاط بيـن هـذه
التسـمية والنازيـة.
وعنــد ســؤاله عــن هــذا أ
المــر ،قــال آالن ســتيرن -
الباحــث الرئيــس للبعثــة الفضائيــة ،وعا ِلــم الكواكــب
بمؤسســة ســاوث ويســت أ
للبحــاث  -إن عبــارة «أولتيمــا
أ
ثولــي» قــد اســ ُتخدمت لقــرون ،لوصــف الراضــي
النائيــة .وأضــاف ســتيرن ً
قائــا" :لهــذا الســبب ..وقــع
عليهــا االختيــار".
وعلــى غــرار معظــم حكومــة الواليــات المتحــدة،
تبقــى وكالــة ناســا مغلقــة ،أثنــاء النــزاع الجــاري بيــن
الكونجــرس والرئيــس أ
المريكــي دونالــد ترامــب ،بشــأن
إنفــاق الميزانيــة الفيدراليــة ،وسياســات الهجــرة ،لــذا
تولَّــى مختبــر الفيزيــاء التطبيقيــة بجامعــة جونــز هوبكينز
فــي لوريــل بواليــة ميريالنــد – حيــث مقــر التحكــم فــي
البعثــة الفضائيــة  -نَ ْشــر الصــور والبيانــات العلميــة
للجمهــور ،إلــى حيــن اســتئناف وكالــة ناســا العمــل■ .

تحقيقات أخبـــــــــــار
األمن البيولوجي

مساع للحيلولة دون وقوع الحمض النووي
الخطير في أيدي اإلرهابيين
يمكن لتعلم آ
اللة أن يساعد الشركات في تجنب صنع كائنات خطيرة حسب الطلب.
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الحياء في جميع أنحاء العالم أ
يدفع علماء أ
الموال  -بشكل
منتظم – لشركات ،من أجل تصنيع قصاصات من الحمض
ولكن على
النووي؛ الستخدامها في المختبرات ،أو العياداتْ ،
مدى سنوات ،انتاب القلق خبراء االستخبارات ،والعلماء ،على
حد سواء ،خشية استيالء إالرهابيين البيولوجيين على مثل
تلك الخدمات؛ لتصميم فيروسات ،وسموم خطيرة ،ربما
بإجراء تغييرات طفيفة في أحد التسلسالت الجينية؛ للتهرب
من المسح أ
المني.
أ
وحاليا ،تعمل الحكومة المريكية على مساندة الجهود
ًّ
ستخدم تعلم آ
اللة؛ لتكشف ما إذا كان أحد تسلسالت
التي تَ ِ
يرمز جز ًءا من مسبب مرضي خطير ،أم
الحمض النووي ّ
ال .وبدأ الباحثون ممن يصممون مثل أدوات المسح هذه -
المعتمدة على الذكاء االصطناعي  -في تحقيق بعض التقدم،
ِ
وقدمت عدة مجموعات نتائج أولية ،في  31يناير الماضي،
في االجتماع الخاص بتهديدات أ
المن البيولوجي ،بالجمعية
المريكية لعلم أ
أ
اختصارا بـ(،)ASM
الحياء المجهرية ،وتُعرف
ً
في أرلينجتون بفرجينيا.
وقد تؤدي نتائجهم إلى تحسين ف ْهمنا عن كيفية إلحاق مسببات
المرض الضرر بالجسمً ،
فضل عن توفير سبل جديدة للعلماء؛
لربط تسلسالت الحمض النووي بوظائف حيوية محددة.
يقول عمر طباع مدير قسم التكنولوجيا الحيوية الحاسوبية
في «باتيل» ،شركة تطوير تكنولوجي بكولومبوس ،بوالية
بمسبب المرض ،وتحبسه،
أوهايو" :في الماضيَ ،
كنت تمسك ِّ
جيشا لحمايته ،ويصبح كل شيء على ما يرام".
وتضع ً
ويستدرك طباع بقوله إن انخفاض تكلفة تقنية هندسة
الحمض النووي ،وتراجع الصعوبات التي تواجه تلك العملية،
قد غيرا من طبيعة تهديدات أ
المن البيولوجي ..فأي شخص
ّ
يريد قطعة معينة من الحمض النووي ،يمكنه أن يحصل على
سمى «القواعد» ،يتم تخليق كل قاعدة
تسلسل من حروف ،تُ َّ
منها مقابل ثمن زهيد .وفي عام  ،2006دفع صحفيون من
صحيفة «الجارديان»  The Guardianبالمملكة المتحدة  -على
سبيل التجربة ً -
أموال إلحدى شركات تخليق الحمض النووي؛
لصناعة جزء من فيروس الجدري ،أ
المر الذي أثار دعوات إلى
وضع تدابير أكثر صرامة للمسح أ
المني.
وفي عام  ،2009شكّلت مجموعة من أكبر شركات تخليق
الحمض النووي ائتالفًا؛ لوضع إجراءات قياسية لفحص
التسلسالت التي يقدمها عمالؤهم ،بمقارنتها بقواعد البيانات
المراض المعروفة .فإذا حذر الفحص آ
الخاصة بمسببات أ
اللي
من أحد التسلسالت ،يمكن للشركة التحقق مما إذا كان العميل
شرعيا ،أم ال ،قبل تصنيع الحمض النووي.
باح ًثا ًّ
غير أن البرامج الحالية ترصد فقط أجزاء التسلسالت التي
تماما نظائرها من مسببات المرض المعروفة .ويمكن
تطابق ً
إلرهابي ماكر أن يخدع النظام ،بتغيير بضع قواعد من حمض
سموما ،أو
تنتج
نووي خاص بفيروس أو جين ِمن تلك التي ِ
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تُ حفظ مسببات األمراض الخطيرة في مختبرات تخضع لحماية مشددة.

كليا للمرض .ومما يزيد من تفاقم
مسبب جديد ًّ
حتى بتصميم ِّ
المشكلة أن قواعد البيانات ذاتها تشوبها أخطاء.
ومن هذا المنطلق ،أطلقت الوكالة أ
المريكية الستخبارات
اختصارا
مشروعات البحوث المتطورة في عام  2016وتُعرف
ً
بـ( ،)IARPAمبادرة لتصميم خوارزميات أفضل؛ للكشف عن
التسلسالت التي تنطوي على خطورة محتملة .يقول مدير
الوكالة ،جون جولياس ،إن خمس فرق من المجالين؛ الصناعي
أ
والكاديمي تتنافس في إطار هذا البرنامج .ورفضت الوكالة
إالفصاح عن ميزانية البرنامج.
سباق الحمض النووي

من المتوقع ،بحلول عام  ،2020أن تكون الفرق البحثية قد
طورت وسيلة لتحديد ما إذا كان أحد التسلسالت المجهولة
تهديدا ،أم ال ،في فترة زمنية ال تتعدى أسبوعين.
يشكل
ً
وبحسب أندرو وارين  -مهندس البرمجيات من جامعة
فيرجينيا في شارلوتسفيل  -فإنها ستكون مهمة صعبة.
ويضيف ً
قائل" :يتوجب علينا أن نحظى بالقدرة على التعرف
على أي كائن موجود على سطح كوكب أ
الرض ،وكذلك
وظيفته الجزيئية".
ويعمل فريق وارين على تصميم برنامج يقارن  40مليون
ِس ِجل لتسلسالت  90,000نوع من أنواع الميكروبات .وتتعلم
الخوارزمية كيفية التعرف على تسلسالت الحمض النووي
للسموم ،ومسببات أ
المراض المعروفة ،وتتعرف على
خصائصها المشتركة ،ثم تبحث عن تسلسالت مماثلة في
قدم فريقه نتائج أولية في
كائنات أخرى .ويقول وارين ،الذي َّ
اجتماع جمعية  ،ASMإنها تستطيع بالفعل التنبؤ – على نحو
موثوق – بنوع الكائن الذي تنحدر منه التسلسالت.
ويقول طباع ،الذي يعمل فريقه في باتيل على تطوير

خوارزمية مماثلة ،باستخدام تسلسالت من كل من قواعد
البيانات العامة ،والقواعد ذات الملكية الخاصة ،إنه يمكن
لخوارزميات الحاسوب أن تتعرف على القواسم المشتركة
بين العوامل المسببة للمرض ،التي قد ال يالحظها أ
الشخاص.
أ
والذي من شأنه أن يساعد البرامج على التمييز بين الجزاء
المهمة من تسلسل الحمض النووي ،وبين تلك التي يمكن
تغييرها ،دون المساس بوظيفة مسبب المرض .ويتمثل الهدف
في التحديد الدقيق أ
أمنيا في
للجزاء التي قد تمثل
ً
تهديدا ًّ
تسلسل مجهول.
ويأمل فريق «باتيل» في أن يستطيع البرنامج الكشف كذلك
عن معلومات حول الخصائص البيولوجية أ
الساسية للكائنات ــ
مثل تسلسل عام للحمض النووي ،يتيح للسموم أو الفيروسات
أن تلتصق بالخلية .ويضيف ً
قائل" :نعتقد أن هناك قائمة طويلة
الشياء التي سوف تتحقق من هذا أ
من أ
المر".
في المقابل يعرب روب كارلسون ،المدير إالداري لشركة
«بيوإكونومي كابيتال»  - Bioeconomy Capitalوهي شركة
استثمارية رأسمالية في سياتل بوالية واشنطن ،عن تشككه
فيما إذا كانت حماية شركات تصنيع الحمض النووي من
االستغالل ستمنع هجمات إالرهاب البيولوجي ،أم ال .ويقول
آ
مسببات
إنه حتى الن ،انطوى معظم الهجمات على إطالق ِّ
مرض نَ َم ْت داخل المختبر؛ ففي عام  - 2001على سبيل
المثال  -توفي  5أشخاص في الواليات المتحدة أ
المريكية،
شخصا آخرين بعد تلقيهم خطابات ملوثة
بينما مرض 17
ً
أي جهود تبذلها الحكومات
دفع
ت
أن
ويخشى
الخبيثة،
بالجمرة
َ
ُّ
لتنظيم عملية تصنيع الحمض النووي إالرهابيين البيولوجيين
المحتملين إلى العمل بشكل سري.
َ
ومن جانبها رفضت وكالة  IARPAالتعليق عما إذا كانت
تنتابها المخاوف نفسها ،أم ال■ .
الطبعة العربية |
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تكنولوجيا حيوية

أبحاث اللحوم المستن َبتة معمليًّا
تظفر بدفعة تمويل استثنائية

شركات «اللحوم المصنعة» تجني ماليين الدوالرات ،أما البحث أ
الكاديمي ،فيعاني التعثر.
ّ
ُ

إيلي دولجن

المستنبتة
يشـهد اسـتثمار القطاع الخاص في مجال اللحوم
َ
ايـداً في ظل مطاردة الشـركات حلم توفير
تناميـاً متز ً
معمليـا ً
ًّ
كميـات ال نهائيـة  -ولذيـذة  -من «الناجتس» وشـرائح اللحم
معمليـاً ،
بـدل من االعتماد على الماشـية
المسـتنبتة
والبرجـر
ًّ
َ
الحيـة .وخلال العامين الماضيين ،حصل عدد من الشـركات
المنتجـة للحـوم النظيفـة ،علـى عشـرات الماليين
الناشـئةِ ،
مـن الـدوالرات ،التـي قدمهـا إليهـا مليارديـرات ،مثـل :بيـل
جيتـس ،وريتشـارد برانسـن ،وعمالقَـي المنتجـات الزراعيـة:
كارجيل ،وتايسـون.
البحاث أ
في المقابل ،يعاني تمويل أ
الكاديمية المعنية
عرب
المستنبتة
باللحوم
ًّ
َ
معمليا من التعثر ،في الوقت الذي يُ ِ
فيه بعض الباحثين عن حاجة هذا النشاط الماسة إلى التمويل.
وبالرغم من االهتمام التجاري المتزايد بإنتاج لحوم صديقة
أخالقيا ،فإن المنتقدين يزعمون أن الصناعة
للبيئة ،ومقبولة
ًّ
تفتقر إلى الكثير من الخبرة العلمية ،والهندسية ،الالزم َتين
معمليا إلى الجماهير .هذا ،إلى
المستنبتة
لتقديم اللحوم
ًّ
َ
غالبا ما
التجارية
كات
ر
الش
تحققها
التي
ات
ز
جانب أن إالنجا
ً
تخضع للحماية ،باعتبارها أسرار المهنة.
في هذا الصدد ،يقول بول موزدزياك ،عالم أحياء العضالت
بجامعة والية كاروالينا الشمالية في مدينة رالي ،الذي يدرس
معمليا" :ثمة العديد
المستنبتة
لحوم الدجاج والديوك الرومية
ًّ
َ
من العقبات التقنية التي يجب التغلب عليها في هذا المجال".
تشمل هذه التحديات إنشاء سالالت خلوية ،ووسائط مغذية
بالضافة إلى سقاالت تساعد
أكثر جودةً؛ لتغذية تلك الخاليا ،إ
المستزرعة على هيئة أنسجة ،وكذلك توفير
في تشكُّل الخاليا
َ
أنظمة مفاعالت حيوية؛ من أجل إنتاج اللحوم بكميات كبيرة.
دعما
تلقّت الجهود البحثية مفتوحة المصدر في هذا المجال ً
في  6فبراير الماضي ،وذلك حين أعلن معهد «جود فود» Good
يروج لبدائل
 - Foodوهو مركز بحثي في واشنطن دي سيِّ ،
للم َنح.
االفتتاحي
اللحوم التقليدية  -عن الفائزين ببرنامجه
ِ
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يتولى المعهد تقسيم مبلغ  3ماليين دوالر أمريكي بين 14
المستنبتة
مشرو ًعا ،منها  6مشروعات تعمل على إنتاج اللحوم
َ
معمليا ،و 8مشروعات تركِّز على البروتينات نباتية المصدر؛
ًّ
بحيث يحصل كل فريق على مبلغ يصل إلى  250ألف دوالر
أمريكي على مدار عامين.
وتعليقًا على تلك المبادرة ،تقول كيت كروجر ،مديرة
أ
البحاث في «نيو هارفست»
 ،New Harvestوهي منظمة "يمكن أن يلعب
غير هادفة إلى الربح ،في مدينة البحث األكاديمي
نيويورك" :يبدو هذا بالفعل،
كأكبر إسهام يمكنني تخيله ،في دورًا بار ًزا ومستمرًا
أبحاث الزراعة الخلوية" .ويذكر أن في تسريع الخطي
ُ
«نيو هارفست» دعمت أكاديميين نحو السوق".
عاملين في مجال أبحاث اللحوم
النظيفة بما يقارب مليون دوالر أمريكي خالل العقد الماضي.
أين لحم البقر؟

حقيقيا ،هو
أحد الجوانب التي ربما يصنع فيها التمويل فارقًا
ًّ
مستمدة من عضالت
تطوير سالالت
خلوية متاحة للجميعَ ،
البقار ،والخنازير ،و أ
أ
السماك ،وغيرها من الحيوانات التي تمثل
مصدر غذاء للبشر .وفي حال غياب مثل هذه الخاليا ،يضطر
الباحثون إلى الحصول على أ
النسجة من المسالخ ،أو إجراء
مستعينين بخاليا الفئران .يعتزم المركز النرويجي
تجاربهم
ِ
ألبحاث الخاليا الجذعية في أوسلو توظيف منحة معهد «جود
فود» في المساعدة على إنشاء مزارعها المجمدة ،وهي عبارة عن
مستودع للسالالت الخلوية ذات أ
الهمية الزراعية.
وهناك مجموعة أخرى من الباحثين ترغب في تطبيق الدروس
المستفادة من عقود من البحث في ميدان الطب التجديدي.
فعلى سبيل المثال ،تسعى إيمي روات ،وهي أخصائية في
علوم الفيزياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس،
مجال دراستها عادة هو الميكانيكا الحيوية للخاليا السرطانية،
إلى تصميم سقاالت قادرة على استنبات توليفات من أنواع

مستنبت
 إلى إزاحة الستار في عام  2013عن أول «همبرجر»َ
معمليا في العالم ،بتكلفة  250ألف يورو.
ًّ
هذا ،لكن التمويل الحكومي للمشروع سرعان ما توقف،
الولوية أ
نظرا إلى أن المشرعين الهولنديين أعطوا أ
للبحاث
ً
أ
المتعلقة بمصادر ّالبروتينات ذات أ
الصل النباتي ،وهي القل
كلفة ،مثل دقيق الفاصولياء ،وبروتين البازالء ،وذلك حسب
قول بوست ،الذي أَ َّسس وقتها شركة التكنولوجيا الغذائية
«موسا ميت»  Mosa Meatفي ماستريخت .وبخالف القليل
الم َنح التجريبية ،كتلك التي قدمتها وكالة ناسا في أواخر
من ِ
التسعينيات ،من أجل إنتاج لحوم أسماك في المعمل ،لم
تنفق سوى هيئات حكومية قليلة مبالغ معتبرة على مثل هذه
أ
البحاث .ويرى الخبراء أن هذا يُعزى  -في الغالب  -إلى كون
هذا المجال البحثي محفوفًا بالمخاطر ،ويتسم بالتعقيد ،كما
تلتقي فيه عدة تخصصات.
في الواليات المتحدة أ
المريكية ،تتولى معاهد الصحة
الوطنية تمويل أغلب المشروعات البحثية المتعلقة بهندسة
أ
النسجة ،لكنها تركز على التطبيقات الطبية الحيوية .وبالمثل،
أ
تتولى وزارة الزراعة المريكية تمويل أغلب الدراسات المعنية
بعلم الغذاء ،لكنها تنفق القليل على مبادرات إنتاج اللحوم
معمليا .يعلِّق أميت جيفين ،المتخصص في الهندسة
المستنبتة
ًّ
َ
الحيوية بجامعة تل أبيب في إسرائيل ،الذي يحاول استنبات
لحم دواجن على سقاالت أُنشئت بتجريد لب التفاح من خالياه،
ً
قائل" :هذا مجال يسقط من الحسابات".
بدأت الفرص التمويلية في االزدهار البطيء في بعض
البلدان؛ فهيئة االبتكار إالسرائيلية ( )IIAتمول «مزارع آلف»
المستنبت
 ،Aleph Farmsوهي شركة ناشئة ،تنتج شرائح اللحم
َ
معمليا ،ويقوم نشاطها على الجهود البحثية التي بذلتها خبيرة
ًّ
الهندسة الطبية الحيوية شوالميت ليفينبرج في معهد إسرائيل
التكنولوجي في حيفا «تخينون» .ترصد هيئة االبتكار إالسرائيلية
حاليا ما يزيد على  100مليون شيكل ( 27.7مليون دوالر أمريكي)
ًّ
على مدار  8سنوات؛ من أجل إنتاج حاضنة لتكنولوجيا الغذاء،
تساعد في دعم المزيد من هذه المشروعات أ
الكاديمية المنبثقة.
أسهمت استثمارات القطاع الخاص في صناعة اللحوم
النظيفة بالفعل في خفض تكلفة إالنتاج .يقول بوست إن بإمكانه
إنتاج «برجر» يبلغ وزنه  140جر ًاما ،بتكلفة  500يورو فقط ،بينما
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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معمليا تشبه هذا الـ«تشيزبرجر باللحم المقدد» هو عملية صعبة ،وباهظة التكلفة.
مستنبتة
تصنيع نسخة
ًّ
َ

مختلفة من خاليا أ
البقار ،بهدف تحسين عملية التعريق الدهني
معمليا.
المستنبتة
في شرائح اللحوم
ًّ
َ
يشير أندرو ستاوت ،زميل معهد «نيو هارفست» بجامعة
قائل" :ما يزال أ
تافتس في مدفورد بوالية ماساتشوستسً ،
المر
الساسية نفسها لهندسة أ
معتمدا على المبادئ أ
لكن
نسجة،
ال
ِ ً
ْ
علينا البدء في التفكير في القيود التي يخضع لها التصميم،
منظوري الغذاء ،واالستدامة".
وذلك من
َ
يعبر ّرواد مشروعات اللحوم النظيفة عن أملهم
جانبهم،
من
ِّ
في رؤية مجموعات أكبر من العلماء يخطون إلى هذا الميدان.
جينوفيز ،المدير العلمي لشركة «ميمفيس ميتس»
يرى نيكوالس
ِ
 ،Memphis Meatفي بيركلي بكاليفورينا  -أن الصناعة بحاجة إلى
المعتمدة
"مناهج مبتكرة للتصنيع الحيوي عالي إالنتاجية للحوم
ِ
على الخاليا" ،مضيفًا أن "البحث أ
دورا
يلعب
الكاديمي يمكن أن
ً
ومستمرا في تسريع الخطى نحو السوق".
بار ًزا
ً
تعود بداية السعي إلى استنبات اللحوم في أطباق معملية
إلى عقود مضت؛ ففي حقبة التسعينيات من القرن الماضي،
عمد الباحث ورائد المشروعات الهولندي ،فيليم فان إيلين ،إلى
حشد التمويل البحثي من مستثمري القطاع الخاص ،وإصدار
أول براءة اختراع للحوم النظيفة ،ثم نجح الحقًا في إقناع
الحكومة الهولندية بتقديم منحة قدرها مليونا يورو ( 2.3مليون
ُدما
دوالر أمريكي) إلى فريق من العلماء المهتمين
بالمضي ق ً
ّ
في هذا المشروع .قاد هذا  -في نهاية المطاف  -مارك بوست -
أخصائي بيولوجيا أ
الوعية الدموعية بجامعة ماستريخت بهولندا

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

تؤكد ليفينبرج قدرة شركتها على زراعة شريحة رفيعة من اللحم
تقريبا.
بتكلفة قدرها ً 50
دوالرا ً
من التراجع في أ
السعار ،يعارض بعض
وفي ظل توقعات بمزيد
البحاث أ
العلماء فكرة نقص أ
الساسية في مجال زراعة اللحوم.
يشير ياكوف ناحمياس  -خبير الهندسة الطبية الحيوية
بالجامعة العبرية في القدس بإسرائيل ،والمدير التنفيذي

للشركة الناشئة إالسرائيلية «فيوتشر ميت تكنولوجيز» Future
 - Meat Technologiesبقوله" :نحن آ
الن بصدد شيء نجح
لست
مع البشر والفئران ،ونسعى إلى تطبيقه على خاليا البقرُ .
متأكدا من كوننا ما نزال نتحدث عن ِعلْم بحت".
ً
يقول إدو سافير ،المدير التنفيذي لشركة «سوبرميت»
 ،SuperMeatبمدينة رحوفوت إالسرائيلية ،إنه كما هو الحال

الفضاء

الصين تستكشف الجانب
المظلم من القمر
المركبة «تشانجا »4-قد تُرسل إلينا دالئل توضح كيف أصبحت أجزاء من القمر ممتلئة
بالتجاويف بفعل الكويكبات.
XINHUA/ZUMA WIREUNIVERSITY APPLIED PHYSICS
LABORATORY/SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE

دافيديه كاستيلفيكي

صيني على الجانب البعيد من القمر ليصبح بذلك
هبط مسبار ّ
أ
عاما على إلقاء
ستين
مرور
بعد
المنطقة،
هذه
الول الذي يطأ
ً
إالنسان أول نظرة عليها بفضل مركبة مدارية.
ففـي الثالـث مـن ينايـر الماضـي ،هبطـت المركبـة
«تشـانجا Chang’e-4 »4-داخـل فوهـة فـون كارمـان (Von
 )Kármánفـي تمـام السـاعة  10:26بالتوقيـت المحلـي
للصين ،وأرسـلت المركبة الصور أ
الولى التي التقطتها .وبعد
مـرور اثنتي عشـرة سـاعة ،هبطت الطوافة «يوتـو Yutu2 »2
التابعـة للبعثـة  -والتي يبلغ وزنهـا  140كيلوجر ًاما  -على أحد
المنحـدرات ،واتجهـت منـه إلـى التضاريـس القمريـة.
مستترا بصفة
ونظرا إلى أن الجانب البعيد من القمر يظل
ً
دائمة ًعن كوكب أ
الرض ،فإن أخبار الهبوط الناجح الذي
سمى «تشيتشاو»
قامت به «تشانجا »4-نقلتها مركبة فضائية تُ َّ
 ،Queqiaoالتي تدور  -منذ إطالقها في مايو الماضي  -حول
نقطة مستقرة من حيث قوى الجاذبية ،على بعد 60,000
تقريبا فيما وراء القمر.
كيلومتر ً
أيضا أن «تشانجا»4-
كان يعني موقع الهبوط في الجانب البعيد ً
كانت بمفردها خالل المراحل أ
الخيرة من االقتراب من سطح القمر،
ولم يكن من الممكن تشغيلها عن بُ ْعد؛ فبد ًءا من ارتفاع بلغ 15
صاروخيا؛ حتى يتسنى له
كيلومترا ،استخدم المسبار معز ًزا
ً
يقلل سرعته ،ويحلق لفترة وجيزة .وفي ًّهذه أ
الثناء ،قامت
أن
كاميرا محمولة ونظام لتحديد المدى باستخدام الليزر بمسح
التضاريس؛ لتفادي االصطدام بالجالميد الصخرية.
يقول براد تاكر ،عا ِلم الفيزياء الفلكية بالجامعة الوطنية
أ
ناجحا بشكل كبير ،من
السترالية بكانبرا" :لقد كان الهبوط ً
الناحيتين التقنية ،والعلمية".
أُطلقَت «تشانجا »4-في الثامن من ديسمبر الماضي ،وبعد
مطول للغاية،
ذلك بأربعة أيام دخل المسبار في مدار قمري َّ
انخفاضا.
مدارا أكثر
ً
ثم قام بالمناورة؛ ليبلغ ً
اختارت إدارة البعثة أن يهبط المسبار داخل فوهة «فون
كيلومترا ،وتقع داخل
نسبيا ،وعرضها 186
كارمان» ،المستوية ًّ
ً
حوض «القطب الجنوبي-آيتكن» South Pole–Aitken Basin
أ
الكثر اتسا ًعا بكثير .يزيد عرض هذا الحوض عن  2,500كيلومتر،
ويُعتقد أنه أقدم حوض من بين أحواض االرتطام الكبيرة العميقة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بالنسبة إلى الجيل أ
للتطوير،
الول من أي منتج ،هناك مجال
ّ
أ
معمليا
المستنبتة
مشيرا إلى أن الدفعة الولى من اللحوم
ًّ
َ
ً
ستكون أقرب إلى لحوم الوجبات السريعة من تلك التي
نجدها في المطابخ الراقية ،لكن هذه الدفعة أ
الولى ستساعد
ّ
في "تمهيد الطريق للصناعة الجديدة"ّ ،أما ما نحتاجه بالفعل،
"أن ندشن ً
جديدا"■.
علميا ً
حسب تعبير سافير ،فهو ْ
مجال ًّ

"االنغالق المداري"  ،Tidal lockingلم يكن لدى إالنسان أدنى
فكرة عما يبدو عليه الجانب البعيد من القمر ،حتى أرسل المسبار
«لونا  - Luna 3 »3التابع لالتحاد السوفيتي  -اللقطات أ
الولى لهذا
الجانب في عام  .1959كشف «لونا  »3عن منطقة تتسم بعدد
أكبر بكثير من الفوهات ،مقارنةً بتلك الموجودة على الجانب
القريب ،وهي منطقة تكاد تخلو من "البحار القمرية" ،أو بحار
الحمم المتصلِّبة ،التي تنتشر في غالبية الجانب القريب المألوف
لدينا .ويُذكر أن المركبة «أبوللو  Apollo 11 »11هبطت على أحد
هذه البحار ،ويُطلق عليه «بحر السكون» .Sea of Tranquility
وفي العقود التالية ،تابعت مسابير أخرى هذا العمل ،من
خالل رسم خرائط طبوغرافية تفصيلية ،وأخرى متعلقة بقياسات
أي مركبة على
الجاذبية لسطح القمر بكامله ،لكن لم تهبط ّ
الجانب البعيد للقمر من حينها ،إلى ْأن فعلتها «تشانجا.»4-
(سبق لمسبار تابع لوكالة ناسا الهبوط اضطراريًّا على الجانب
البعيد للقمر في عام  .)1962وقد توضح دراسة هذه المنطقة
عن كثب أ
السباب التي تجعلها مختلفة إلى هذه الدرجة.
خطوة تاريخية

الطوافة «يوتو  Yutu2»2على سطح القمر في
تم إنزال
َّ

الثالث من يناير .2019

وحيدا من
الموجودة على القمر .ويُ َعد هذا الحوض ً
ملمحا ً
أيضا ً
نوعه على الجانب البعيد لهذا الجرم السماوي ،ولطالما مثلت
دراسته أولوية قصوى لدى باحثي النظام الشمسي.
تكون إثر اصطدام أحد الكويكبات
ويُعتقد أن الحوض َّ
الكبيرة بالقمر في بدايات عصر «القصف الشديد المتأخر»،
قبل حوالي  3.8مليار سنة .وقد يكشف التحديد الدقيق
عما إذا كانت هذه الحقبة من
لتاريخ تكون هذا الحوض
القصف ــ ُّ التي ال بد أن تكون ّ قد أثرت على كوكب أ
الرض،
كما أثرت على القمر – قد امتدت على مدى مئات الماليين من
نسبيا.
السنين ،أم كانت متركزة في فترة زمنية وجيزة ًّ
منطقة لم يسبق استكشافها

بعد تحقيق هبوط ناجح على القمر ألكثر من مرة أثناء سبعينيات
القرن الماضي ،تب ِّني البعض نظرة تجاه القمر ،عنوانها" :لقد كنا
هناك ،وفعلنا هذا من قبل" ،وفقًا لقول جيفري تيلور ،العا ِلم
المتخصص في دراسة القمر بجامعة هاواي في هونولولو ،غير
أنه يشير إلى أن مغامرة الصين تظهر أن أ
المر خالف ذلك .ويتابع
ُ ِ
قائل" :لم نفعل كل أ
ً
الشياء التي كان بإمكاننا فعلها ،ولم نستكشف
جميع أنحاء القمر" ،مضيفًا أن حل ألغاز تاريخ القمر سوف يتطلب
 بالرغم من هذا  -جمع العينات ،وجلبها إلى أالرض؛ لتحليلها.
أ
ولن دوران القمر حول محوره يتزامن بدقة مع مداره ،بسبب

"إن بعثة «تشانجا »4-تُ َعد خطوة تاريخية ضمن البرنامج الصيني
الستكشاف القمر ،وعمليات االستكشاف العلمي للقمر على
المستوى الدولي ككل" ،وفقًا لقول جيم هيد ،عا ِلم الكواكب
بجامعة براون في بروفيدنس بوالية رود آيالند ،وأحد المشاركين
القدامى في برنامج «أبوللو» ،التابع لوكالة ناسا ،الذي يضيف
ً
سمى بـ«لونا
قائل إن هذه البعثة ستتيح استكشاف سطح ما يُ َّ
إنكوجنيتا»  ،Luna Incognitaأو القمر المجهول ،ألول مرة.
وطوافتها ذات الست عجالت أدوات؛
تحمل «تشانجاّ »4-
إلجراء مجموعة من التجارب ،تتضمن دراسة للبيئة إالشعاعية
ومسوحا عميقة باستخدام رادار يمكنه اختراق
لسطح القمر،
ً
تربة القمر ،وتحليالت لجيولوجيا سطح القمر باستخدام مطياف
تصوير .وستجري هذه أ
الدوات كذلك قياسات راديوية للكون
ُِْ
المبكر ،يصعب الحصول
عليها من أ
"لم نفعل كل
الرض ،ألن إالشعاع
األشياء التي كان
حجب
ذا التردد المنخفض يُ َ
بإمكاننا ِف ْعلها ،ولم
معظمه بواسطة الغالف
الجوي أ
نستكشف جميع
للرض .وحسب قول
تاكر ،يُ َعد الجانب البعيد
أنحاء القمر".
لجمع هذه
ا
مثالي
ا
ن
مكا
للقمر
ً
أ ًّ ْ
أ
أ
أبدا .ولطالما
النواع من البيانات ،لنه ال يكون مواج ًها للرض ً
أ
تحدث الفلكيون عن رغبتهم في إجراء هذه النواع من التجارب
َّ
قدما ،وف ََع َل ْتها".
على القمر .يقول تاكر" :لقد مضت الصين ً
متحكَّم
وتحمل «تشانجا »4-كذلك بيئة ُم َصغَّ رة ،ذات مناخ َ
فيه ،وتحتوي تلك البيئة على بذور البطاطس ،وبذور لنبات
من جنس  ،Arabidopsisوشرانق لدود القز.
لقد تم بناء «تشانجا »4-وطوافتها  -في أ
كمركبات
صل
ال
َ
ّ
أتمت رحلتها
داعمة للبعثة القمرية السابقة «تشانجا ،»3-التي ّ
بنجاح في عام  .2013وسوف تستهدف البعثة القادمة ،التي
جمع عينة من
ستطلقها الصين إلى القمر أ(البعثة «تشانجاْ )»5-
الرض .ومن المقرر إطالق هذه البعثة
صخور القمر؛ وجلبها إلى
في وقت الحق من العام الجاري■ .
الطبعة العربية |
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أشباح في الكهف
مجموعة غامضة من البشر القدماء الذين ُعرفوا باسم الدينيسوفان تساعد
على إعادة تشكيل ْ
فمن كانوا هؤالء البشر؟
فهمنا للتطور البشريَ .
إيوين كاالواي
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

لم يكن لدى سامانثا براون آمال عريضة عندما كانت تفتح حقيبة تحتوي على حوالي 700
جراء تحليل هذه العظام،
شظية عظمية؛ إذ حذّ رها البعض من المشقة التي ستتكبدها من ّ
وعدم احتمالية أن يكون أي منها لبشر.
اس ُتخرجت هذه الحفريات من كهف دينيسوفا ،وهو موقع أثري كائن في جنوب سيبيريا،
حيث اكتشف العلماء في عام  2010مجموعة من البشر القدامى ،1لم تكن معروفة من قبل.
وقد تمكن الباحثون من التعرف عليها بناء على الحمض النووي المحفوظ في عظم أحد
أ
ُ
االكتشاف
حول هذا
الصابع ،وأطلقوا عليها اسم إنسان
الـ«دينيسوفان»  .Denisovansوقد ّ
أ
المأوى النأي إلى واحد من أهم المواقع الثرية في العالم.
فحصت براون كيس العظام ،واختبرت كل عظمة منها على حدة ،بح ًثا عن البروتينات التي
ْ
تميز أشباه البشر ،فوجدت عظاما تخص دببة ،وبيسون (الثور أ
الميركي) ،وضباع ،بل وحتى
ً
ماموث ،ووحيد القرن ،لكن لم يكن هناك أي أثر ألشباه البشر الذين تبحث عنهم .وعليه،
سافرت إلى سيبيريا؛ لتجمع المزيد من عينات العظام ،التي كانت قد اس ُتخرجت من كهف
دينيسوفا ،مدركة أن فرصها في النجاح ضئيلة.
ابتسم الحظ لبراون في يونيو  ،2015حين تبين أن شظية طولها سنتيمتران ،مأخوذة من
عظمة طويلة ،تحتوي على كوالجين أشباه البشر .تقول براون" :كانت لحظة اكتشاف أن إحدى
العظام كانت لواحد من أشباه البشر مثيرة للغاية" .إال المفاجأة الحقيقة التي لم تكن براون
تتوقعها تمثلت في االكتشاف التالي الذي قام به زمالؤها
في ألمانيا ،الذين وضعوا تسلسل الجينوم الكامل للحمض
فريق ضم براون ،في
النووي للعظْمة نفسها .وهكذا أعلن ٌ
العام الماضي ،أن العظمة تخص امرأة عاشت قبل حوالي
 100ألف سنة ،وكانت نتيجة تزاوج أُ ّم تنتمي إلى فصيلة
النياندرتال ،وأب ينتمي إلى فصيلة الدينيسوفان ،2وقد أطلقوا
على هذه الفتاة الفريدة اسم «ديني».
ولكن ما كان
المنال،
بعيد
تقول براون" :كان هذا اكتشافًا
ْ
ً
ائعا بالفعل ،هو اكتشاف أن «ديني» تنتمي إلى
مذهل ور ً
الجيل أ
الول من الساللة .ال شك أنها تمثل خير شاهد على
ً
مستقبل ".
ما يمكننا العثور عليه
ومنذ ذلك الحين ،توالت اكتشافات براون وزمالؤها لشظايا
أخرى من عظام ألشباه البشر في كهف دينيسوفا ،ويباشر
الفريق مشروعا لتحليل عشرات آ
الالف من شظايا العظام التي ُعثر عليها في الكهف ذاته،
ً
وفي مواقع أخرى من آسيا .يأتي هذا العمل البحثي في إطار محاوالت توسيع نطاق البحث
عن ساللة الدينيسوفان في جميع أنحاء القارة ،حيث توجد آثار من الحمض النووي الخاص
بهذه الساللة في الكثير من المجموعات البشرية الحديثة .ويأمل الباحثون أن يحددوا النطاق
الذي انتشرت فيه هذه المجموعة الغامضة – الذي ربما امتد من سيبيريا إلى أوقيانوسيا -
وأن يتعرفوا على طرق احتكاكها مع أنواع أخرى من أشباه البشر ،ومن بينهم إالنسان العاقل
 ،Homo sapiensوإنسان النياندرتال .هذا ،ويأمل كثير من العلماء في العثور على بقايا وآثار
ً
اكتمال لساللة دينيسوفان ،حتى يتمكنوا من تصور الشكل الذي كان عليه أفراد الساللة،
أكثر
والطريقة التي كانوا يتصرفون بها.
أخيرا بدأت هذه الساللة تحظى
بعد مرور قرابة العقد على اكتشاف إنسان الدينيسوفانً ،
قريبا المزيد من بقايا هذه الساللة
باهتمام العلماء .وأخذت ثقة العلماء تزداد بأنهم سيكشفون ً
القديمة في مواقع أخرى بخالف كهف دينيسوفا ،ولعلهم عثروا على البعض بالفعل .وأشار
الباحثون إلى إمكانية انتماء بعض الحفريات غير المألوفة في الصين لساللة الدينيسوفان.
الثار والجغرافيا العرقية ،التابع أ
الثار بمعهد آ
يقول أندري كريفوشابكين  -عالم آ
للكاديمية
ِ
الروسية للعلوم ،فرع سيبيريا ،في نوفوسيبيرسك – الذي يُ ْج ِري أعمال التنقيب في كهوف
بالقرب من دينيسوفا ،وفي مواقع أخرى في آسيا الوسطى؛ بح ًثا عن أدلة" :إن العثور على
صيدا ثمي ًنا".
أحد أفراد ساللة الدينيسوفان يعتبر ً

كثير منها للقضم والهضم من ِق َبل الضباع أو غيرها من آكالت اللحوم ،التي سكنت الكهف .في
عام  ،2009تلقَّى سفانتي بابو ،عالم الوراثة في معهد ماكس بالنك أ
للنثروبولوجيا التطورية في
ِ
اليبزيج بألمانيا ،عظمة صغيرة ،مكسورة إلى نصفين ،إلصبع أحد أشباه البشر ،كان أحد العلماء
الروس قد استخرجها من الكهف من قبل في العام السابق .تساءل بابو في البداية عما إذا كانت
هذه العظمة تخص ساللة النياندرتال ،أل ّن فريقه عثر على الحمض النووي للمجموعة في بقايا
أ
جدا،
متشظية في كهف قريب ،لكن بابو لم يتوقع الكثير ،لن قطعة العظم هذه كانت صغيرة ًّ
وعليه ،من غير المحتمل أن تحتوي على ما يكفي من الحمض النووي .وفي الواقع ،وحسب قوله:
"كانت هذه القطعة ملقاة هناك لمدة نصف عام" ،قبل أن يحللها فريقه.
أثارت دينيسوفا  - 3وهو االسم الذي تعرف به هذه العظمة آ
الن  -أسئلة ،ال يزال العلماء
ُ
يبحثون عن إجابة لها .فإلى جانب الكشف عن وجود المجموعة الجديدة الغامضة من أشباه
البشر ،1أشار الحمض النووي الموجود فيها إلى أن ًّكل من الدينيسوفان ،والنياندرتال ينحدران
من ساللة ألسالف البشر ،أثبت المزيد من البحث أنها ساللة تباينت عن ساللة إالنسان الحديث،
وغالبا استوطنت جميع أنحاء آسيا .3وال يزال البشر في
خالل الـ  800ألف سنة المنصرمةً ،
آثارا من ساللة الدينيسوفان.
متفاوتة
جميع أنحاء القارة يحملون  -بنسب
ً
ال يزال كهف دينيسوفا هو المكان الوحيد الذي ُعثر فيه على إنسان الدينيسوفان .وتشير
اكتشافات ،مثل العثور على «ديني» ،إلى أن هذا الموقع كان في وقت من أ
الوقات نقطة التقاء
مجموعات متنوعة من البشر .يضيف بابو ً
قائل إنه عندما
يتعلق أ
المر بفهم مثل هذه التفاعالت بين المجموعات،
فإن هذا الكهف يمثل "أحد أهم المواقع في العالمْ ،إن
لم يكن أهمها على إالطالق".
في السنوات التي تلت اكتشاف إنسان الدينيسوفان،
استعان العلماء بتسلسل الحمض النووي في إثبات أن القليل
من أ
الضراس اس ُتخرجت من الكهف تخص المجموعة نفسها .4
كما عثروا على بقايا أخرى تحتوي على الحمض النووي الخاص
بساللة النياندرتال .يكشف تحليل «ديني» عن بعض التفاصيل
المهمة عن المجموعتين .يقول بابو" :كنا نعلم أن الدينيسوفان،
معا
والنياندرتال قد عاشا هناك ،لكننا لم نتصور أنهما تفاعال ً
مدهشا أن نعثر على
بمثل هذا القدر من الحميمية .ولذا ،كان
ً
تقريبا ،لحظة اختالطهما".
دليل مباشر ّ
يسجلً ،
أيضا اكتشاف «ديني» في إقناع بابو وعلماء آخرين أنه سيمكن
بالضافة إلى ذلك ،أس َهم ً
إ
العثور على بقايا أفراد مشابهين ،ينتمون إلى ساللة حديثة من مجموعتين ألشباه البشر ،ربما
أيضا في كهف دينيسوفا .عثر الباحثون الذين حللوا جينوم «ديني» على عالمات تشير إلى أن
ً
مجموعة الكروموسومات التي أس َهم بها الوالد ،رغم انتمائها بوضوح إلى ساللة الدينيسوفان،
فإنها تحتوي كذلك على أثار لساللة النياندرتال ،وهو أ
المر الذي يشير إلى أن عالقات سابقة
أ
جمعت بين المجموعتين .2تقول دوكا" :علينا العثور على هؤالء الفراد".
يقول توم هايام ،عالم آ
الثار بجامعة أكسفورد البريطانية ،الذي يعمل مع دوكا وبراون:
ِ
أ
كثيرا ،حتى إننا
محيرا ،فإما أنه ضربة أحظ رائعة ،أو أن أمثل هذا التزاوج حدث ً
"يظل المر ً
قد نتوقع العثور على مثل هذه النواع في السجل الثري".

ً
مدهشا
«كان
أن نعثر على دليل
مباشر يسجّ ل،
تقري ًبا ،لحظة
اختالطهما».

كهف الراهب
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يقع كهف دينيسوفا عند سفح جبال «ألطاي» ،بالقرب من حدود روسيا مع منغوليا ،والصين،
أ
واد نهري أخضر ،ويُذكّر بعض الزوار
وكازاخستان .تقول الساطير ّإن الكهف ،الذي يقع في ٍ
بسويسرا ،قد ُسمي على اسم أحد الرعاة المحليين أو أحد الرهبان الذين عاشوا في القرن
بعيدا ،حتى
الثامن عشر ،واعتكف في غرف هذا الكهف ذات السقف العالي .يظل الكهف ً
بالنسبة إلى الباحثين الذين يتوافدون خالل موسم التنقيب ،الذي يستمر لستة أشهر على
مدار فصلَي الربيع والصيف .تقول كاترينا دوكا ،عالمة آ
الثار ،والمشرفة على براون في معهد
أ
ماكس بالنك لعلوم التاريخ البشري في ينا بألمانيا ،التي زارت الكهف لول مرة في عام
تماما عن العالم الخارجي" ،مضيفة قائلة" :الموقع يشبه الجنة".
" :2013هناك،آ أنت معزول ً
الثار السوفييت أعمال التنقيب في الكهف منذ سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن
بدأ علماء
الالف من أ
العشرين؛ حيث اكتشفوا عشرات آ
تعرض
انية،
و
حي
عظام
وشظايا
الحجرية،
ات
و
د
ال
ّ
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نقاط التقاء مزدحمة

في الوقت الذي يأمل فيه بعض الباحثين في العثور على «ديني» أخرى ،يسعى آخرون
لتحديد الفترات التي تزامن فيها وجود مجموعات مختلفة من البشر في الكهف ،وربما تزاوجوا.
وقاد عالما التأريخ الجيولوجي زنوبيا جاكوبس ،وريتشارد روبرتس ،من جامعة ولونجونج
السترالية ،فريقًا قام بتأريخ رواسب من كهف دينيسوفا ،من خالل تحليل مئات آ
أ
الالف من
5
حبيبات الكوارتز ،والفلدسبار .
قدر الباحثون من خالل أقدم أ
الدوات الحجرية التي ُعثر عليها هناك أن أول سكان الكهف
انتقلوا إليه قبل حوالي  300ألف سنة ،وكانوا  -على ما يبدو  -ينتمون إلى ساللة الدينيسوفان،
أو النياندرتال .وأشار جاكوبس ،وروبرتس في يناير الماضي 5إلى أن ساللة الدينيسوفان قد
سكنت الكهف قبل  200ألف سنة على أ
القل إلى حوالي  55ألف سنة ،حين تكّونت طبقات
أيضا أن بقايا النياندرتال ورواسبهم
الرواسب التي عثر فيها على دينيسوفا  .3قدر الفريق ً
تعود إلى ما قبل  100ألف إلى  190ألف سنة.
معا لفترات طويلة ،إال أن جاكوبس تنوه إلى أن
قد يوحي ذلك بأن المجموعتين قد عاشتا ً
الفريق ال يمكنه تحديد هذه الفترات ،وأحد أسباب ذلك هو ندرة بقايا أشباه البشر .يبحث
فريق بابو عن الحمض النووي ألشباه إالنسان في مئات عينات الرواسب القادمة من دراسة
جاكوبس ،وروبرت ،وهو ما قد يساعد في تحديد الفترة التي سكنت فيها مجموعتا الدينيسوفان
معا في فترة زمنية معينة ،أم ال.
والنياندرتال الكهف ،وما إذا كانتا قد عاشتا ً
ثمة أدلة أيضا على أن إالنسان الحديث قد سكن الكهف ،وربما احتكُّ بهاتين المجموعتين
الثار في الرواسب أ
الخريتين .فقد عثر علماء آ
أ
الحدث للكهف على أدوات ومجوهرات منحوتة
الطبعة العربية |
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البحث عن عظام

أعاق عدم وجود دليل أحفوري على وجود إنسان الدينيسوفان عمل الباحثين .وقد درس
بينس فيوال مجموعة العظام ،بما في ذلك دينيسوفا  ،3التي جرى طحنها؛ إلجراء تحليل
الحمض النووي ،وكذلك العديد من أ
الضراس الكبيرة بشكل غير مألوف ،التي ال تشبه أضراس
8
النياندرتال ،أو أضراس إالنسان الحديث  .يقول فيوال ،أخصائي علم إالنسان القديم في
أ
جدا بحق.
جامعة تورنتو بكندا" ،يمكن أن تمل جميع بقايا إنسان الدينيسوفان صندوق صغير ًّ
أ
جدا .إنني  -على
لقد
قضيت الكثير من الوقت محدقًا في هذه الشظايا والسنان الصغيرة ًّ
ُ
أ
الرجح  -الشخص الوحيد الذي رآها كلها".
آ
آ
ولكن بدأ يظهر المزيد من الثار شي ًئا فشيء؛ إذ عثر علماء الثار الذين نقبوا كهف دينيسوفا
في عام  2016على قطعة مكسورة حدي ًثا من العظم الجداري  -وهو جزء من الجمجمة – تحتوي
على الحمض النووي الميتوكوندري إلنسان الدينيسوفان .تشبه هذه العظمة بعض الشيء عظام
إالنسان المنتصب « ،»Homo erectusأحد أنواع أشباه البشر ،الذي يعتبره معظم الباحثين
قريبا للبشر ،والنايندرتال ،وربما الدينيسوفان( ،انظر« :شجرة متشابكة») .يقول فيوال" :من
سلفًا ً
المؤسف أن المعلومات ليست مفيدة بالقدر الكافي .كنت أتوقع المزيد من االستفادة منها" .ومن
المتوقع أن يشرح فيوال تحليله في شهر مارس في االجتماع السنوي للجمعية أ
المريكية لعلماء
الجزاء أ
النثروبولوجيا الفيزيائية .وهو يأمل أن يعثر قريبا على أ
أ
الخرى من العظم الجداري ،أو
ُ
ً
ائعا أن نعثر على المزيد".
حتى على جمجمة كاملة .ويضيف" :سيكون ر ً
وال يبدو أن العثور على البقايا المتشظية أمر يندر حدوثه؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر،
نشر هايام صورة على موقع «تويتر» لشظية عظمية طويلة في كيس بالستيكي صغير .وكتب
ً
قائل" :حظ سعيد عظمة الدينيسوفان الصغيرة" ،رغم أنه ال يعرف بعد أل ّي مجموعة من
أشباه البشر تنتمي .كانت هذه هي قطعة العظم الخامسة التي تُستخرج من الكهف ،بما
في ذلك بقايا «ديني» ،التي حدد الفريق أنها تنتمي إلى أشباه البشر .كان هايام قد استعان
سمى «قياس الطيف الكتلي آلثار الحيوانات» ( ،)ZooMSطُورت لتتعرف بسرعة على
بتقنية تُ َّ
الحيوانات المتناثرة في الغالب في أنحاء المواقع أ
الثرية .تُجزئ هذه التقنية الكوالجين،
عظام
وهو البروتين أ
الكثر وفرة في العظام ،إلى ببتيدات أصغر ،ثم تستخدم مطياف كتلة؛ لتمييز
االختالفات بين أ
النواع الحيوانية .يمتلك أشباه البشر تسلسالت ببتيد كوالجين متطابقة ،وعليه،
يلزم استخدام الحمض النووي؛ لتحديد هوية المجموعة التي تنتمي إليها البقايا.
في أعقاب النجاحات أ
الولى ،فازت دوكا وزمالؤها في عام  2017بتمويل من المجلس
أ
الوروبي للبحوث ،قدره مليوني يورو ( 2.3مليون دوالر أمريكي)؛ لتوسيع نطاق البحث عن إنسان
موقعا في أنحاء أوروبا وآسيا ،من خالل دراسة ما يتراوح بين  30ألف
الدينيسوفان إلى حوالي ً 20
و 40ألف عظمة أخرى .تقول دوكا" :هناك أيام ،يراودني فيها أمل كبير ،وأيام أخرى أفحص فيها
جميعا عظام ضباع .إنني أشعر ّأن الصين هو المكان المناسب للبحث".
مئات العظام ،وأجدها ً
يشارك علماء آخرون دوكا الشعور نفسه ،ويرجع ذلك ،إلى حد كبير ،إلى انتشار الحمض
النووي لساللة الدينيسوفان في إالنسان الحديث ،فهو موجود بكثرة في الكثير من سكان
الصين .بل ويتساءل بعض العلماء عما إذا كان هناك بالفعل هيكل عظمي إلنسان الدينيسوفان
في مكان ما وسط إحدى مجموعات المتاحف في الصين ،أم ال .ففي عام  ،2017على سبيل
الجماجم الكبيرة بشكل استثنائي ألشباه
المثال ،قام أخصائيو علم إالنسان القديم بتوصيف
َ
البشر الذين عاشوا قبل  105آالف سنة إلى  125ألف سنة ،التي ُعثر عليها في موقع قريب من
مدينة تزوتشانج في وسط الصين .9وبنا ًء على عمرها ،وموقعها ،وتشريحها المميز ،يتساءل
النسان القديم بمتحف التاريخ
بعض الباحثين ،ومنهم كريس سترنجر  -أخصائي علم إ
الطبيعي في لندن  -عما إذا كانوا ينتمون إلى ساللة الدينيسوفان ،أم ال .وفي هذا الصدد،
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ﻳﺸﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم رﺑﻤﺎ
ﺣﺪث ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  765أﻟﻒ ،و550
أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ.

اﻟﺘﺰاوج

اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أوروﺑﺎ
آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
اﻟﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل
ﺣﻔﺮﻳﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن
اﻟﻘﺪﻣﺎء
اﻟﺪﻳﻨﻴﺴﻮﻓﺎن
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺼﺐ

يقول سترنجر"َ :من هم أفراد ساللة الدينيسوفان الذين عاشوا خارج كهف دينيسوفا؟" ،مضيفًا:
"ال بد أنهم موجودين في الصين".
يقول فيوال إن الجماجم التي ُع ِثر عليها في تزوتشانج ال تشبه شظية العظم الجداري
ً
انشغال بالبقايا التي تعود إلى ما يقرب من  300ألف سنة ،والتي
التي عثر عليها ،وإنه أكثر
استخرجت من موقع في شمال الصين ،يسمى تشوجيايو ،وتحتوي على أضراس تشبه أ
الضراس
ُ
َّ
التي ُعثر عليها في كهف دينيسوفا .يضيف فيوال" :سأندهش أيما اندهاش إذا تبين أن بعض
المواد التي عثر عليها في الصين ،وخاصة في تشوجيايو ،ال ينتمي إلى ساللة الدينيسوفان".
مختبرا للحمض النووي القديم
حلل فريق بقيادة عا ِلم الوراثة كياوامي فو  -الذي أنشأ
ً
في معهد علم حفريات الفقاريات وعلم إالنسان القديم ،التابع ألكاديمية العلوم الصينية
في بكين  -الجماجم التي ُعثر عليها في تزوتشانج وغيرها من الجماجم التي يُحتمل أن تنتمي
إلى ساللة الدينيسوفان ،لكنه يقول إنه ال يوجد ،حتى آ
الن ،أي أثر للحمض النووي الخاص
بأشباه البشر في هذه البقايا.
قد تتيح البروتينات للباحثين فرصة أفضل للعثور على أحد أفراد ساللة الدينيسوفان في
الصين ،أو في أي مكان آخر في آسيا ،ألنها عادة ما تدوم لفترات أطول من الحمض النووي.
وقد استعانت دوكا لتوها بطالب دكتوراة في الصين؛ ليبحث في العينات هناك ،وهي تأمل
كذلك في تحليل بعض آ
المستخرجة من جنوب شرق آسيا ،وبابوا غينيا الجديدة.
الثار
َ
آ
ونظرا إلى أن شكل الكوالجين الذي تجزئه تقنية «قياس الطيف الكتلي لثار الحيوانات» ال
ً
يختلف بين ساللة الدينيسوفان وغيرها من سالالت أشباه البشر ،سوف يتعين على الباحثين
وضع تسلسل بروتينات عظمية تُظ ِْهر تنو ًعا أكبر للعثور على ساللة الدينيسوفان .كان فريدو
ويلكر ،عالم أ
النثروبولوجيا الجزيئية بمتحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك في كوبنهاجن،
ِ
قد بدأ للتو مشرو ًعا يستهدف التعرف على ما إذا كانت بقايا أشباه البشر  -بما في ذلك البقايا
المحتملة لنسان الدينيسوفان  -من عصر البليستوسين أ
الول والمتوسط – وهي الفترة التي
إ
امتدت قبل  2.6مليون إلى  126ألف سنة – تحتوي على بروتينات تشير إلى وجود عالقات
تطورية .يقول ويلكر" :هذه حقبة زمنية ال تنجو منها أ
الحماض النووية القديمة بالضرورة،
لكن البروتينات تنجح في البقاء".
يفترض الكثير من العلماء آ
الن أن كهف دينيسوفا كان بؤرة استيطانية في منطقة الشمال،
اتخذ منه أفراد ساللة الدينيسوفان وسالالت أخرى من أشباه البشر موط ًنا لهم ،متى ساعد
المناخ على ذلك .وحتى بعد فترة طويلة من اختفاء تلك المجموعات القديمة من الموقع،
ظل الكهف نقطة جذب لمجموعات متباينة عديدة .ففي يوليو من عام  ،2018اجتمع علماء
أنثروبولوجيا ،وعلماء آثار ،وعلماء وراثة ممن أصبحوا مولعين بهذا الكهف ،هناك في الكهف،
لتبادل أحدث اكتشافاتهم .أُطلق على المؤتمر اسم «أصول العصر الحجري القديم أ
العلى
وإن كان يمكن أن يُدعى« :دينيسوفاستوك».
في أوراسيا ،وتطور جنس هومو»ْ ،
كانت هذه هي المرة أ
الولى التي تزور فيها براون الكهف ،وكانت تدرك أنها ستنبهر بالموقع
المناظر الطبيعية ،والطبيعة الخصبة
الذي نضح بالكثير من االكتشافات .وهي تقول إن َ
والخضراء المحيطة بالكهف ،أعطتها فكرة عما جذب «ديني» وأقاربها للذهاب إلى هناك،
تخيل رغبة البشر في أن يكونوا هناك"■ .
حيث "يَ ْس ُهل ّ
إيويــن كاالواي يكتــب لدورية  Natureمن لندن.
Krause, J. et al. Nature 464, 894–897 (2010).
Slon, V. et al. Nature 561, 113–116 (2018).
Meyer, M. et al. Nature 531, 504–507 (2016).
Slon, V. et al. Sci. Adv. 3, e1700186 (2017).
Jacobs, Z. et al. Nature 565, 594–599 (2019).
Douka, K. et al. Nature 565, 640–644 (2019).
Fu, Q. et al. Nature 514, 445–449 (2014).
Sawyer, S. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 112, 15696–15700 (2015).
Li, Z. Y. et al. Science 355, 969–972 (2017).
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SOURCES: REF. 3; C. B. STRINGER & I. BARNES PROC. NATL ACAD. SCI. USA 112, 15542–15543 (2015).

من عظام وأسنان الغزالن وحيوانات أخرى ،تشبه المصنوعات اليدوية المرتبطة بأول إنسان
عاقل وصل إلى أوروبا ،خالل حقبة عرفت باسم العصر الحجري القديم أ
العلى ،التي بدأت
ُ
تقريبا منذ  50ألف سنة .وفي بحث أخر نُشر في يناير ،6قدر فريق بقيادة دوكا ،وهايام أن
ً
هذه المنحوتات يتراوح عمرها ما بين  43ألف سنة ،و 49ألف سنة ،لكن شظية عظمية تراوح
عمرها بين  46ألف سنة ،و 50ألف سنة ،وتنتمي إلى أحد أشباه البشر ،كانت تفتقر إلى الحمض
النووي المطلوب؛ لربطها بمجموعة بعينها.
الثار الروس الذين قادوا أعمال التنقيب في الكهف أن أ
اقترح علماء آ
الدوات والمجوهرات
صنعتها مجموعة الدينيسوفان ،وأن المجموعة كانت تملك القدرة على التفكير الرمزي ،لكن
الدوات من صنع النسان الحديث أ
الثار في الغرب يرجحون فكرة أن أ
علماء آ
الول ،الذي
إ
7
ُعثر على آثاره في موقع سيبيري آخر ،وهي بلدة أوست-إيشيم  ،ويعود إلى العصر الحجري
القديم أ
العلى.
أ
أ
آ
يفحص العلماء الن الرواسب الحدث لكهف دينيسوفا بح ًثا عن آثار وحمض نووي لشباه
البشر ،يمكنها أن تساعد في الكشف عن صانع هذه المنحوتات .ويقول هايام ّإن ً
أعمال
الثرية أ
بحثية مماثلة تجري في المواقع أ
الخرى في سيبيريا ،بما في ذلك العديد من المناطق
المجاورة لكهف دينيسوفا ،قد تسفر عن إجابات .ويستطرد ً
قائل" :ثمة أشياء كثيرة مثيرة للغاية
بدأت تحدث ،أ
والمور تمضي بسرعة كبيرة".

ﺷﺠﺮة ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ

ﻛﺎن ﻛﻬﻒ دﻳﻨﻴﺴﻮﻓﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﻴﺎﻧﺪرﺗﺎل واﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
أﺷﺒﺎه اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﻬﺮوا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺴﻮﻓﺎن .ﺗﺸﻴﺮ اﻷدﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺪ
ﺗﺰاوﺟﺖ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأن ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰاوج ﻗﺪ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﻬﻒ.

تراكُب لَ ْو َح ْين من

ظهر
الجرافين ُي ِ
نمطا مميزً ا.
ً

يسعى الباحثون جاهدين لفهم السلوك الغريب
لمجموعات جرافين متراصة بشكل غير منضبط.
إليزابيث جيبني
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قدرة توصيل
فائقة بزاوية
سحرية

كان عا ِلم الفيزياء بابلو جاريلو -هيريرو أشبه ما يكون
بالنجم البارز .فعندما اعتلى المنصة إللقاء كلمته في لوس
أنجيليس بوالية كاليفورنيا  -في شهر مارس  - 2018رأى
العلما َء محتشدين في كل ركن من أركان قاعة االجتماعات.
وقد اضطُر منظمو مؤتمر الجمعية الفيزيائية أ
المريكية إلى
بث الندوة في مساحة كبيرة مجاورة ،داخل غرفة ،كان قد
تجمع فيها حشد من الحضور الواقفين .في ذلك ،يقول
َّ
"كنت أعلم أننا بصدد حدث شديد
بابلو جاريلو -هيريروُ :
أ
الهمية ،لكنها كانت تجربة مذهلة".
حضرت حشود علماء الفيزياء هذه ،لسماع قصة نجاح
فريق جاريلو -هيريرو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في
بس ْمك
كامبريدج في كشف السلوك الغامض لطبقات كربونية ُ
ذ َّرة واحدة ،تُعرف باسم الجرافين .وأدرك العلماء بالفعل أن
توصل الكهرباء بسرعة فائقة،
هذه المادة العجيبة يمكن أن ِّ
تقدما ً
هائل
حقق
للتكنولوجيا
لكن فريق معهد ماساتشوستس
ً
بتحويله الجرافين إلى موصل فائق؛ وهو مادة تسمح بسريان
النجاز
الكهرباء من دون مقاومة .وقد أحرز الفريق هذا إ
الرائع عن طريق وضع لوح من الجرافين فوق آخر ،مع تدوير
اللوح أ
الخير في اتجاه خاص ،أو بـ«زاوية سحرية» ،ثم تبريد
حدث
المجموعة لما فوق الصفر المطلق بجزء من الدرجة؛ فأَ َ
تغييرا جذريًّا في خواص هذه الطبقة الثنائية؛
هذا الدوران
ً
محولةً إياها في البداية إلى عازل ،ثم إلى موصل فائق ،من
خالل استخدام مجال كهربي أقوى.

أخبـــــــــــار تحقيقات

اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ
وﺿﻊ ﻟﻮح ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻦ ﻓﻮق ﻟﻮح آﺧﺮ
ﺤﺪث ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات.
ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳ ِ

ﻓﻌﻨﺪ إدارة اﻷﻟﻮاح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي
ً
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﻇﻬﻮر ﺧﻮاص إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

وﺣﺪة اﻟﺨﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮاﻓﻴﻦ
ﱢ

ِﺑﻨْ ﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
اﻟﺒﻨْ َﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻔﺮدة
ِ
ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ ﻮﺻﻒ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﺴﻴﻂ ﻟﺬرﺗﻴﻦ؛
"وﺣﺪة اﻟﺨﻠﻴﺔ" اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ.

دوران ﺑﺰاوﻳﺔ
 1.1درﺟﺔ

ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻔﺮدة ﻣﻜﺒﺮة

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت دوران ،ﺗُ َﺸﻜﱢﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺻﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ِﺑﻨْ ﻴﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ

ﺗﻌﻘﻴﺪاُ ،ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،ﺑﻮﺣﺪة
أﻛﺜﺮ
ً
ﺣﺠﻤﺎ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺮك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت ﺑﻴﻦ
ﺧﻠﻴﺔ أﻛﺒﺮ
ً

ﻧﻤﻂ ﺗﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺮﺋﻲ

اﻟﻄﺒﻘﺘﻴﻦ.

وﻋﻨﺪ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺻﺔ "ﺑﺰاوﻳﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ"
ﻈﻬﺮ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﻻ ُﻳﺮى ﻓﻲ
ﻣﺤﺪدة ﺑﺪﻗﺔ ،ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗُ ِ
اﻟﺠﺮاﻓﻴﻦ اﻟﻌﺎدي ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﻖ.
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ظهر هذا السلوك،
سبق تحفيز الجرافين ُلي ِ
عن طريق دمجه مع مواد معروف عنها سلفًا
كيميائيا
أنها موصالت فائقة ،أو عن طريق ربطه
ًّ
كتشفة
الم َ
بعناصر أخرى .وجذبت هذه القدرة ُ
حدي ًثا لتحفيز الخواص نفسها بسهولة وبسرعة
الكثير من االهتمام .وتقول تشانينج جيني
الو ،عالمة الفيزياء من جامعة والية أوهايو في
كولومبوس :آ
"الن يمكنك وضع طبقتين ذريتين من
معا بطريقة معينة ،لتدب
مادة غير فائقة التوصيل ً
بالمادة قدرة التوصيل الفائق في لمح البصر؟
أعتقد أن ذلك أذهل الجميع".
أبدى علماء الفيزياء في المؤتمر حماسة أكبر
للطريقة التي تصبح بها طبقة الجرافين الثنائية
ً
موصل فائقًا .وكانت هناك دالالت بأن خواصها
جراء تفاعالت ،أو
من
نشأت
قد
المدهشة
ّ
اللكترونات؛ وهو سلوك
"ارتباطات" قوية بين إ
يُعتقد أنه يكمن وراء الحاالت الشاذة للمادة في
أوساط المواد أ
تعقيدا .بعض هذه المواد
الكثر
ً
 أي تلك التي تتسم بتوصيل فائق في درجاتنسبيا (رغم أنها ال تزال أقل بكثير
حرارة مرتفعة ًّ
من صفر درجة مئوية) – أثار حيرة علماء الفيزياء
ألكثر من  30عاما ،فإذا تسببت آ
اللية نفسها في
ً
إكساب الجرافين البسيط القدرة على التوصيل
الفائق ،فستمثل المادة حينها المفتاح السحري
لفهم هذه الظاهرة .وهذا بدوره يمكن أن يساعد
الباحثين على تصميم مواد ذات توصيل فائق في
مقاربة لدرجة حرارة الغرفة ،وهو ما
درجة حرارة ِ
من شأنه أن يُ ْح ِدث ثورة في الكثير من مجاالت
التكنولوجيا الحديثة؛ ومنها :النقل ،والحوسبة.
تقول الو" :الحظت على الفور أن كل من أعرفه
تقريبا تحمس للفكرة" .وبينما كانت تصغي في
اندهاش إلى الكلمة التي يتم إلقاؤها ،لم يستطع
آ
الخرون االنتظار ،إذ غادر أندريه يونج  -عا ِلم
فيزياء المواد المكثفة ،من جامعة كاليفورنيا في
عجل إلى مختبره ،حيث
سانتا باربرا  -االجتماع على ٍ
كان فريقه أحد القالئل في العالَم ،الذي يعكف
فعليا على استكشاف خصائص الجرافين الملتوي،
ًّ
بح ًثا عن دالالت للسلوك المدهش الذي ظهر في
أ
آ
محص يونج أبحاث مجموعة
الونة الخيرة .وقد ّ
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،التي نُشرت في
دورية  2,1Natureقبل الكلمة بيومين ،وتوصل إلى
ما كان يحتاج لمعرفته من أجل تكرار التجربة .وقد
تبين أن هذا أصعب من المتوقعْ ،بيد أنه بحلول
شهر أغسطس ،نجح 3أندريه وفريقه في المهمة،
بالتعاون مع مجموعة أخرى بجامعة كولومبيا في
ُ
مدينة نيويورك ،تحت قيادة صديقه الفيزيائي
كوري دين .ويقول جاريلو -هيريرو" :لقد كررنا
التجربة بأنفسنا مرات عديدة ،وكان الحصول على
تأكيد من مجموعة أخرى مطمئ ًنا للغاية".
وتقول الو إنه بالرغم من أن التعاون بين يونج
ودين كان أ
الول من نوعه الذي يعلن عن نتائج
أ
تكرار التجربة ،كانت الحداث خلف الكواليس
تجري بوتيرة محمومة .وتضيف الو" :لم أشهد
مثل هذا القدر الكبير من الحماس في مجال
الجرافين منذ اكتشافه ألول مرة" .وقد أبلغت
ثالثة فرق أخرى دورية  Natureبأنها قد كررت
بعض نتائج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو

جميعها ،بالرغم من أن البعض يحتفظون بسرية
نتائجهم عندما يُ ْج ُرون تجاربهم باستخدام مواد
أ
حدثون دورانات بطرق
أخرى ثنائية البعاد ،ويُ ِ
جديدة في طبقات الجرافين؛ ساعين إلظهار
تفاعالت أُخرى قوية بين إاللكترونات .ويقول يونج:
"يأخذ كل شخص المادة التي يفضلها ،ويعمل على
ّليها مع مادة أخرى مميزة من وجهة نظره" .وفي
هذه أ
الثناء ،نشر واضعو النظريات الساعين إلى
تفسير هذا السلوك أكثر من  100ورقة بحثية عن
الموضوع على خادم مسودات أ
البحاث «أركايف»
آ
ّ .arXivإن تحديد ما إذا كانت اللية التي تكمن
وراء التوصيل الفائق في الموصالت الفائقة في
دورا
درجات الحرارة العالية هي ذاتها التي تلعب ً
في سلوك الجرافين الملتوي ،أم ال ،سوف يحتاج
إلى معلومات أكثر من ذلك بكثير ،وفقًا لرواية الو.
وتضيف الو قائلة" :بخالف إالجماع على مدى روعة
هذا النظام ،ال أعتقد أن واضعي النظريات قد
توصلوا إلى أي نقطة اتفاق حتى آ
الن".
اكتشاف الزاوية السحرية

لم يكن الجمهور الذي حضر كلمة جاريلو -هيريرو
متحمسا فحسب ،بل كان
في لوس أنجيليس
ً
متشككًا في الوقت ذاته .فقد سخرت منه وفود
ائعا لهذه
المؤتمر ،قائلين ّإن ِآخر َمن َّ
قدم شي ًئا ر ً
الدرجة كان يان هندريك شون ،وقد تبين أن نتائجه
المبهرة عن التوصيل الفائق وظواهر أخرى ،زائفة.
حول ذلك يقول جاريلو -هيريرو" :كانوا يمزحون،
لكنهم قالوا إنهم يحتاجون إلى أن يشاهدوا
التجربة تتكرر أمام أعينهم ،قبل أن يصدقوها".
وبالرغم من أن قدرة الجرافين الملتوي على
التوصيل الفائق شكّلت مفاجأة ،إال أن فكرة حدوث
ظاهرة مثيرة لالهتمام كانت متوقعة .فعند تراكب
لوحين من الجرافين بزوايا تزيد على بضع درجات،
ً
مستقل عن
عادة ما يَسلُك كل لوح منهما سلوكًا
آ
الخر ،لكن عند تراكبهما بزوايا أصغر ،يمكن أن
تؤدي المحاذاة غير الصحيحة للوحين المتشابكين
إلى تكوين "شبكة فائقة" يمكن أن تتحرك فيها
إاللكترونات بين الطبقتين .وتنبأ 5،4واضعو نظريات
بأنه عند دورانات صغيرة محددة – أي زوايا
سحرية – يمكن أن تؤدي ِالب ْنية التي تستند إليها
هذه الشبكة الفائقة إلى تغيير جذري في سلوك
اللكترونات ،ما يعمل على إبطائها ،وتمكينها
إ
من التفاعل بطرق من شأنها أن تغير الخواص
اللكترونية للمادة (انظر« :الزاوية السحرية»).
إ
ونظريًّا ،يمكن أن تُشكِّل جميع أنواع المواد ثنائية
أ
البعاد المتراصة في طبقات شبكات فائقة كهذه
عند ل َِّيها بزاوية مالئمة ،ولكن لم يستطيع أحد
التكهن بالطريقة التي ستتغير بها خواص المادة،
أو بالزاوية التي قد يحدث عندها هذا التغيير.
بالعودة إلى عام  ،2010نجد أن إيفا أندريه
 عالمة الفيزياء بجامعة روتجرز في نيو برنزويكبوالية نيوجيرسي – الحظت مع زمالئها دالالت
على السلوك الغريب للجرافين ،6في حدود الزاوية
تقريبا التي الحظها جاريلو -هيريرو
السحرية نفسها ً
ولكن َشكَّك الكثيرون في
الحق،
وفريقه في وقت
ْ
صحة النظرية من أ
الساس .يقول فيليب كيم،
عا ِلم الفيزياء التجريبية من جامعة هارفارد في
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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كامبريدج بوالية ماساتشوستس" :لم أكن أصدق تلك النظرية،
تماما".
ولكني أقر بأنني كنت مخط ًئا ً
وعندما عاد يونج إلى مختبره في شهر مارس ،اعتقد أن
تكرار نتائج مجموعة معهد ماساتشوستس يبدو مهمة بسيطة،
على حد قوله .واستطاع فريقه أن يصل إلى درجات الحرارة
شديدة االنخفاض المطلوبة ،وكان الباحثون خبراء بالفعل في
ولكن تبين أن توليف ألواح الجرافين
إعداد عينات نقية للغايةْ ،
تماما – تدوير بحوالي 1.1
مالئمة
بحيث تصطف في زاوية
ً
مضن.
جهد
درجة – يحتاج إلى بذل
ٍ
فالوصول إلى الزاوية المناسبة صعب ،خاصة بسبب
اختالفها من عينة إلى أخرى بدرجة طفيفة ،حسب كيفية
جري بعض
تصنيع كل عينة .وتقول أندريه" :عليك أن تُ ِ
عمليات البحث" .وإضافة إلى ذلك ،فبسبب التشابه الكبير
بين تركيب الجرافين الملتوي وتركيب الجرافيت ،الذي
تصطف فيه الطبقات المتتالية في االتجاه نفسه ،يمكن أن
تتسبب أقل حرارة أو إجهاد في انتقال الطبقات إلى وضع
المحاذاة .في ذلك يقول يونج" :ال تستقر الطبقات في
المكان نفسه الذي تضعها به".
أيضا على حل المشكلة،
توصل مختبر دين ،الذي كان يعمل ً
َّ
إلى حل ،فعندما تجاوز الفريق البحثي زاوية الدوران في
الجهزة ،استقرت  -على أ
عدد من أ
القل – عينات عند الزاوية
ولكن اكتساب
السحرية أثناء دورانها عائدة إلى وضع المحاذاةّ ،
هذه العينات قدرة التوصيل الفائق ت َطلَّب معدات قادرة على
الوصول إلى كسر من الدرجة فوق الصفر المطلق ،بينما يفتقر
مختبر دين إلى تلك المعدات .وبالتعاون مع فريق يونج،
سرعان ما تمكّن الباحثون من أخذ قياسات أجهزة عديدة،
ارتفعت فيها المقاومة فجأة – وهي خاصية من خواص المواد
تماما ،كما في الموصالت الفائقة ،وذلك
العازلة – ثم
انعدمت ً
أ
اللكترونات عن طريق
عندما التقطت الجهزة المزيد من إ
استخدام مجال كهربي.
وتقول أندريه" :إنه الفريق آ
الخر الوحيد  -بخالف فريق
جاريلو -هيريرو  -الذي نشر نتائج تجربته إلى آ
الن ،لكن لن
يبقي الحال هكذا ً
طويل " ،وتضيف قائلة" :جميع َمن أعرفهم
يعملون على هذه التجربة".
استثناء للقاعدة

أحد أسباب هذا االهتمام الشديد بالجرافين الملتوي ،هو
تلك التشابهات الواضحة بين سلوكه ،وسلوك الموصالت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الفائقة غير التقليدية .ففي الكثير من تلك الموصالت،
يسري التيار الكهربي دون مقاومة في درجات حرارة تزيد -
كاف  -على الحد المسموح به عامةً في ضوء النظرية
بقدر ٍ
التقليدية للتوصيل الفائق ،ولكن ظلت كيفية حدوث ذلك
لغ ًزا .وإذا ُح ّل هذا اللغز ،فبإمكانه أن يتيح لعلماء الفيزياء
تصميم مواد توصل الكهرباء بمقاومة منعدمة في درجات
حرارة مقاربة لحرارة الغرفة .وتحقيق هذا من شأنه رفع
كفاءة نقل الكهرباء بدرجة كبيرة ،وسيتيح من خالل خفض
ستخدم
تكاليف الطاقة الفرص أمام الموصالت الفائقة ،ل ُت َ
في مجموعة من التقنيات الجديدة.
ويعتمد جميع أشكال التوصيل الفائق على ازدواج
إاللكترونات بطريقة تسمح لها باالنتقال دون مقاومة .وفي
الموصالت الفائقة التقليدية – التي تُدار بها المغناطيسات
في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي – يحدث االزدواج بين
إاللكترونات بطريقة غير مباشرة فقط ،وكناتج ثانوي للتفاعل
بين الجسيمات واالهتزازات داخل شبكتها الذرية ،إذ تتجاهل
معا بطريقة
ولكن ينتهي بها الحال متحدة ً
إاللكترونات مثيالتهاْ ،
تساعدها على التحرك دون مقاومة في درجات حرارة تزيد
ً
قليل على الصفر المطلق ،بينما في الموصالت الفائقة غير
التقليدية – التي ينقل الكثير منها التيار بمقاومة منعدمة في
درجة حرارة تقارب  140كلف ًنا – يبدو أن إاللكترونات تزدوج من
خالل تفاعل مباشر ،وأقوى بكثير.
وقد أظهرت تجارب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
دالئل على هذا التوصيل الفائق غير التقليدي .وبالرغم من
ً
موصل فائقًا
أن الجرافين الملتوي ثنائي الطبقات لم يصبح
إال في درجات حرارة شديدة االنخفاض ،إال أنه اكتسب هذه
جدا من إاللكترونات حرة الحركة.
القدرة بوجود عدد قليل ًّ
وهذا يوحي بأنه  -على عكس ما يحدث في الموصالت الفائقة
معا
التقليدية  -ال بد أن تكون القوة التي جذبت إاللكترونات ً
نسبيا .كذلك يعكس تقارب حالة التوصيل الفائق من
شديدة ًّ
حالة العزل ما نالحظه في مجموعة الموصالت الفائقة التي
تعمل في درجات حرارة مرتفعة ،والمصنوعة من الخزف،
ويطلق عليها مركبات النحاس ( .)cupratesوفي تلك أ
النظمة،
ُ
عادة ما تتاخم حالة انعدام المقاومة ً
«موت»
عازل من عازالت ُ
 ،Mottالتي ال يتدفق فيها التيار ،بالرغم من وجود إلكترونات
حرة ،وذلك بسبب التنافر المتبادل بين الجزيئات ،الذي يؤدي
إلى تقييد حركتها.
وإذا كانت تلك آ
دورا في الجرافين
تلعب
نفسها
ليات
ال
ً

الملتوي ثنائي الطبقات،
مفيدا لواضعي
فهذا قد يُعد ً
هيريرو مع ثالثة من طالب
النظريات .إحدى مشكالت
الدراسات العليا في مختبره
مركبات النحاس  -مثل إتريوم
بمعهد ماساتشوستس
الباريوم أكسيد النحاس -
للتكنولوجيا.
تتمثل في كونها خليطًا من
صعب نمذجتها .وتقول أندريه" :نأمل في إيجاد
العناصر التي تَ ُ
كثيرا ،يمكن لواضعي
أبسط
نظام
في
ولكن
الظاهرة نفسهاْ ،
ً
النظريات االنخراط في دراسته ،وتحقيق شيء من التقدم".
أيضا بمثابة حلم للعلماء الشغوفين
كما يُ َعد الجرافين ً
بالتجارب .فدراسة االنتقال إلى حالة التوصيل الفائق معناها
اللكترونات إلى
قياس ما يحدث مع إضافة المزيد من إ
المادة .ففي مركبات النحاس يحدث هذا عن طريق إدخال
ذرات عنصر مختلف في المادة – وهي عملية يُطلق عليها
«الشابة» – بمعنى صنع عينة جديدة بالكامل لكل نقطة
إ
في مخطط شبكي .ورغم ذلك – على حد قول أندريه -
ففي حالة الجرافين الملتوي ،يستطيع الباحثون تفعيل هذا
االنتقال ببساطة ،من خالل تشغيل مصدر جهد كهربائي.
وتضيف قائلة" :هذه ميزة كبيرة".
وال أحد يعلم بعد ما إذا كان الجرافين الملتوي يسلك
بالفعل سلوكًا ً
مماثل لموصل فائق غير تقليدي ،أم ال ،أو
تحديدا بسبب الظروف
ينشأ
هذا
سلوكه
حتى ما إذا كان
ً
التي وصفتها نظرية الزاوية السحرية .كما تناولت أبحاث
النظريات المكدسة التي نُشرت منذ مارس جميع االحتماالت
الممكنة .ونظرا إلى أن التعقيد البالغ أ
للنظمة المترابطة،
ً
كتلك التي نراها في الجرافين الملتوي ،يَ ُحول دون إحصائها
كلها ،يستخدم واضعو النظريات المقاربات التي تختلف من
نموذج إلى آخر .وهذا من شأنه أن يجعل النظريات مرنة
بالقدر الكافي لعلماء الفيزياء ،بحيث يمكِّ نهم أحيانًا تطويعها
لتتناسب مع البيانات الجديدة ،على حد قول يونج .وال يشرح
النتائج بشكل مفصل إال عدد محدود من النظريات ،والكثير
من هذه النظريات ال يتضمن التنبؤات التي من شأنها أن
تسمح للعلماء الشغوفين بالتجارب باختبار السيناريوهات
المختلفة ،على حد قول جاريلو -هيريرو ،الذي يضيف ً
قائل:
"بالنسبة إلى عا ِلم شغوف بالتجارب مثلي ،فجميعها يبدو
منطقيا على نحو متشابه .أشعر أني حائر بعض الشيء في
ًّ
خضم كل هذه النظريات".
وإلى آ
الن ،توجد أدلة على التوصيل الفائق التقليدي وغير
(إلى أقصى اليسار)

الفيزيائي بابلو جاريلو-
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التقليدي في الجرافين .ويقول جاريلو – هيريرو إن بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
التي لم تنشر بعد تشير إلى أن الظواهر أ
الخرى التي تُالحظ في الموصالت الفائقة غير
ُ
ُ
أيضا في هذه المادة .فمما يدل على ذلك ،أن فريقه الحظ أن قوة المجال
التقليدية موجودة ً
المغناطيسي الضرورية للخروج بالتوصيل الفائق في عينة ،من خالل عملية تُعرف باسم تأثير
«ميسنر»  ، Meissnerتختلف بتباين االتجاه (يفترض أنها قوة مجال مغناطيسي متماثلة في
الموصالت الفائقة التقليدية).
نهج حذر

تشير النتائج التي توصلت إليها مجموعتا يونجِ ،ودين إلى ضرورة توخي المزيد من الحذر.
فعيناتهما أكثر ً
تماثل من عينات مجموعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وتظهران بعض
ِّ
النتائج المتناقضة على حد قول يونج .فعلى وجه الخصوص ،يَظهر التوصيل الفائق عندما
ينخفض عدد إاللكترونات ،وليس عندما يرتفع ،ويُزعم أن حالة عدم التماثل هذه أكثر اتساقًا
مع خصائص الموصل الفائق التقليدي .وعلى النقيض من المركبات النحاسية التي يمكن أن
تصبح عازلة في درجات حرارة أعلى ،مقارنة بدرجات الحرارة التي تصبح فيها ذات توصيل
فائق ،نجد  -على ما يبدو  -أن كلتا الحالتين تظهران في الجرافين الملتوي في نطاق متقارب
أيضا ً
قائل إن المزيد من االختبارات –
من درجات الحرارة ،على حد قول يونج .ويضيف يونج ً
كتلك التي تُجرى من أجل معرفة ما إذا كانت حالة التوصيل الفائق ال تزال تظهر عندما ُيح ّد
مجريو التجارب من االهتزازات في العينة ،مع السماح في الوقت ذاته بحدوث تفاعالت بين
أيضا على
إاللكترونات – قد يساعد على تقديم صورة أوضح  .كما تعمل مجموعة أندريه ً
تصوير المادة على المستوى الذري؛ من أجل كشف التأثيرات التي يمكن أن تُمحى عند دراسة
العينة ككل .وتقول أندريه إن البيانات أ
الولية لفريقها كشفت عن ظواهر جديدة ،قد تساعد
على سبر غور خصائص فيزيائية كامنة ،إال أنها غير راغبة في
الفصاح عن المزيد إلى آ
الن.
إ
جنبا إلى جنب
–
التجارب
نتائج
م
ه
ف
ل
ث
يم
أن
ويمكن
ِّ
ْ
أً
البعاد – مهمة
مع ابتكار إعدادات متوافقة مع المواد ثنائية
مليئة بالتحديات .يقول يونج إنه في هذا النظام الحساس،
حتى المادة التي تشكل أ
القطاب الكهربية يمكن أن تؤثر في
ُ
النتائج .ويوضح ً
قائل" :ينبغي أن تتوخى الحيطة عند تفسير
ما تراه ،ألنك ال تعلم إذا كانت الخاصية تنبع من جوهر
النظام ،أم من تأثير إعدادات توليفه" .ويشير يونج إلى أن
آ
اللية الكامنة وراء التوصيل الفائق قد يتضح أنها تقليدية،
وهذا مثير لالهتمام ،حتى ْإن لم تساعد في تفسير التوصيل
الفائق في درجات الحرارة المرتفعة .ويصف يونج ذلك ً
قائل:
"هذه بالفعل واحدة من أروع النتائج التي ظهرت في هذا
المجال خالل السنوات العشرة الماضية".
وبغض النظر عما إذا كان هذا النمط يماثل أ
النماط الغريبة من التوصيل الفائق ،أم ال،
فالباحثون يعتقدون أنه نظام مذهل ،ألنه مثال نادر للتغير الجذري الناتج عن تغيير فيزيائي
بسيط ،حيث يقول ِدين" :هذه الحقيقة  -في حد ذاتها  -مذهلة ومثيرة ،فما السمة التي تكسب
هذا النظام توصيله الفائق الذي يختفي من دون زاوية الدوران الدقيقة هذه؟"
وأيًا كان ما يحدث في حالة التوصيل الفائق ،فعلماء الفيزياء يتفقون على أنه يستحيل تفسير
المصاحبة ،إال بوجود نوع معين من التفاعل بين إاللكترونات .فالجرافين – على
حالة العزل
ِ
نظرا إلى وجود إلكترونات حرة تتفاعل فقط مع الشبكة
الحال،
بطبيعة
موصل
المعادن
غرار
ً
بعضا ،ولكن بطريقة ما ،وبالرغم من وجود تلك إاللكترونات الحرة
الذرية ،وليس مع بعضها ً
التي تفتقر إليها العوازل التقليدية ،بإمكان الجرافين ثنائي الطبقات أن يحجب سريان الكهرباء،
مما يوحي بحدوث تفاعالت.
هذا مثير لالهتمام ،ألن هذه التفاعالت بين إاللكترونات هي السبب الكامن خلف الكثير
من الحاالت الغريبة والرائعة للمادة ،والتي كُشف النقاب عنها خالل العقود القليلة الماضية.
وتشمل هذه الحاالت السوائل الكمية المغزلية – وهي حاالت فوضى غريبة ،ال تصطف فيها
«هول» الكمية الكسرية ،وهي أطوار
أبدا – وحاالت ُ
المجاالت المغناطيسية للإلكترونات ً
من المادة ،تحددها الطوبولوجيا ،وتُ َعد نو ًعا من الخواص التكاملية التي كانت مجهولة في
السابق ،ويمكن استغاللها في تصميم حواسيب كمية قوية للغاية .ويقول يونج" :إن فهم
أ
أيضا للفرص الكبيرة
النظمة المترابطة بقوة هو المفتاح للإجابة على التساؤالت الكبيرة ،وربما ً
في مجال فيزياء المواد المكثفة في وقتنا الحالي" .وتقول ريبيكا ريبيرو -باالو ،عالمة الفيزياء
بمركز علوم وتكنولوجيا النانو في باليزو بفرنسا ،والباحثة السابقة في مرحلة ما بعد الدكتوراة
بمختبر دين" :ينشأ الكثير من هذه الحاالت في ظل ظروف تبدو مشابهة – على أ
القل فيما
ِ
باللكترونات – لتلك التي تنشأ في الجرافين عند الزاوية السحرية" .وهذا يزيد من
يتعلق إ
احتمال ظهور حاالت أخرى مثيرة لالهتمام في الطبقات الثنائية الملتوية .وتضيف قائلة" :من
وجهة نظري ،أرى أن وجود حالة من التوصيل الفائق دليل على شيء أكثر إثارة لالهتمام".

أ
أ
أ
كبيرا من
ومن الهمية بمكان ،أن الجرافين وغيره من ال أنظمة ثنائية البعاد يتيحان ً
قدرا ً
التحكم أثناء التجربة ،مقارنة بغير ذلك من المواد الخرى قوية الترابط ،على حد قول ريبيكا .وال
تقتصر خيارات الباحثين على ضبط المجال الكهربي بسالسة؛ من أجل تغيير السلوك فحسب،
أيضا؛ فحينما كانت ريبيرو -بالو في كولومبيا ،استخدمت
بل بإمكانهم كذلك ضبط زاوية الدوران ً
مع زمالئها رأس مجهر القوة الذرية لتدوير طبقة بسالسة بالنسبة إلى الطبقة أ
الخرى .7وبفضل
أيضا أنه يمكنهم ضبط المسافة بين الطبقات بدقة ،عن
تعاون يونج ودين ،اتضح للباحثين ً
معا بحيث تقترب أكثر من بعضها
الطبقات
ضغط
خالل
طريق استخدام الضغط .فمن
ً
البعض ،تزداد قوة التفاعل بين اللكترونات في أ
ترجم إلى
ي
معزز
عامل
بمثابة
وهذا
لواح،
ال
إ
ُ َ
حجما ،وأكثر استقر ًارا بدرجة كبيرة.
إمكانية ظهور حالة الزاوية السحرية عند دورانات أكبر ً
ُصنع الدوران

كرر كل من كيم وزمالئه بالفعل تجربة الجرافين ليحصلوا على النتيجة ذاتها ،على حد قوله.
َّ آ
أيضا توليد قدرة التوصيل الفائق ،أو ربما
والن ،هم يسعون إلى معرفة ما إذا كان بمقدورهم ً
البعاد أ
القدرة المغناطيسية في الطبقات الملتوية من أشباه الموصالت ثنائية أ
تعقيدا،
الكثر
ً
التي يُطلق عليها معادن الكالكوجينيدات الثنائية االنتقالية ،أم ال .وقبل النتيجة التي توصل
واحدا من بين ِف َرق قليلة كانت
إليها فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،كان فريق كيم ً
تسبر بالفعل أغوار تأثيرات تدوير طبقة واحدة ثنائية أ
البعاد على سطح طبقة أخرى .ويُ َعد
هذا ً
بحثيا ناش ًئا ،يُطلق عليه أحيانًا اسم «ل َّي إاللكترونات»  .twistronicsومع اتضاح
مجال ًّ
االحتماالت في حالة الجرافين ،كان ذلك بمثابة نقطة انطالق لهذا المجال .ويقول كيم" :ثمة
تماما".
احتمال أن تكتشف شي ًئا غير متوقع ً
في الوقت ذاته ،يقول فينج وانج  -من جامعة كاليفورنيا ببيركلي  -إنه رصد هو وزمالؤه دالئل
على توصيل فائق في ثالث طبقات متكدسة من الجرافين،
بعضا
فو ْضع ثالثة ألواح فوق بعضها ً
حتى من دون تدويرَ ،
في اتجاه معين 8يحقق خصائص هندسية للشبكة الفائقة،
تشبه تلك الموجودة في طبقتين ملتويتين بزاوية سحرية،
وتؤدي – بالمثل  -إلى ترابط فيزيائي قوي ،حسب قوله.
أن يؤدي التعاون بين مجالين
ويأمل علماء الفيزياء في ْ
كانا منفصلَين في السابق – وهما المواد ثنائية أ
البعاد،
أ
والنظمة قوية الترابط – إلى نتائج مشوقة .ويقول ِدين:
"هذا يمنحنا فرصة التحدث إلى مجتمع كامل من الناس،
لم نح َظ بفرصة التحدث إليهم في الماضي" .ويفكر علماء
الفيزياء التطبيقية بشأن كيفية التحكم في الخواص غير
المعتادة للمجموعات الملتوية ثنائية أ
البعاد ،من أجل
تخزين ومعالجة المعلومات بكفاءة فائقة .فتدوير أو ضغط
تحول
المواد يمكن أن يصبح طريقة جديدة ً
أيضا إلحداث ُّ
أ
اللكترونية.
في سلوك الجهزة إ
أ
ينصب تركيز الكثير من الباحثين على تحديد المور الجوهرية في هذا
وفي الوقت الراهن،
ّ
الصدد .فقد اجتمع خالل شهر يناير  2019العلماء الشغوفون بالتجارب ،وواضعو النظريات
في معهد كافلي للفيزياء النظرية في سانتا باربرا؛ بهدف عقد حلقة عمل؛ للبت في مسائل
الخذ في االزدهار .وكان جاريلو -هيريرو يحدوه أ
أساسية في هذا المجال البحثي آ
المل في ْأن
يساعد االجتماع على وصول واضعي النظريات إلى اتفاق ،من هنا صرح ً
قائل" :في اللحظة
الراهنة ،ال يستطيعون حتى االتفاق على أ
الساسيات" .وأضاف ً
قائل عقب هذا االجتماع ،إنه
ربما يصبح لدى المزيد من العلماء الشغوفين بالتجارب الرغبة في إالفصاح عن خططهم
والعالن عما توصلوا إليه من بيانات.
وأفكارهم ،إ
وبالرغم من أن علماء الفيزياء ال يعون أ
مهما في نهاية
االكتشاف
هذا
سيكون
مدى
ي
ل
ً
المطاف  ،يعتقد يونج أن ثمة رسالة جوهرية مستقاة من عشرات أ
البحاث النظرية التي ظهرت
نشر نتائج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،حيث يقول" :الباب مفتوح أمام جميع
منذ ْ
وحتما سوف نصل إلى نتيجة ما"■ .
بالنتائج،
يتعلق
فيما
االحتماالت
ً

«يأخذ كل شخص
المادة التي يفضلها،
ويعمل على ل ّيها مع
مادة مميزة أخرى،
من وجهة نظره».
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درب التبانة بين
الماضي والمستقبل
تغيرا
البيانات الواردة من مركبة «جايا» الفضائية تُ ْح ِدث ً
جذريًّا في منظورنا عن تطور المجرة.
آدم مان

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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في شهر إبريل من عام  ،2018بينما كانت أمينة حلمي تقود سيارتها إلى مقر
عملها في شمال هولندا ،شعرت بقشعريرة انتابت جسدها .ولم يكن للطقس
محضا  .فقبل أيام فقط ،ورد فيض من البيانات
َد ْخل في ذلك ،وإنما كان ترق ًٌّبا ً
البعثة التابعة لوكالة الفضاء أ
الوروبية ( ،)ESAالتي
الصادرة عن «جايا» ،Gaia
لمجرة درب التبانة ،إذ كانت عالمة
ائط
ر
خ
وضع
قضت خمس سنوات في
ّ
الفلك أمينة حلمي  -من جامعة خرونينجن  -هي وفريقها يسابقون الزمن؛
لتمشيط هذه البيانات؛ ً
مجرتنا ،قبل
أمل في الوصول إلى رؤى متعمقة بشأن ّ
أن يسبقهم غيرهم إليها.
عكفت حلمي وفريقها على العمل بخطى حثيثة ،إلى حد أن النوم جافى
الفريق من فرط الحماس ،إذ راود أفراده شعور بأنهم على وشك التوصل
إلى اكتشاف ما .ونجح الفريق في رصد مجموعة من النجوم المرتدة ،يبلغ

الجرام أ
عددها  30ألف نجم .فعلى النقيض من أ
الخرى التي تدور في شكل
نسبيا ،الواقعة في الجزء المركزي من مجرة درب التبانة ،كانت
قرص مسطح ًّ
هذه النجوم المنشقة تتحرك متراجعةً إلى الخلف ،في مدارات تحملها إلى
خارج مستوى المجرة.
وفي غضون أسابيع ،استنتج الفريق أن هذا الحشد الهائل من النجوم
ً
مجهول
الساطعة يُشير إلى فصل مفعم باالضطرابات من تاريخ المجرة ،ظل
لفترات طويلة :تصادم عنيف بين المجرة اليافعة ،ورفيق عمالق .1طاف ذلك
الوحش الضخم فيما مضى مجرة درب التبانة ،مثل كوكب يدور حول نجم،
معا ،وهو ما
ولكن قبل فترة تتراوح ما بين  ،8و 11مليار سنة ،اصطدم االثنان ً
بعيدا ،وعلى
تغيرات هائلة في قرص المجرة ،وأدى إلى بعثرة النجوم ً
أسفر عن ُّ
مساحات شاسعة .ويُعتبر هذا الحدث آخر االصطدامات الكبرى المعروفة
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التي شهدتها مجرتنا ،قبل أن تتخذ شكلها الحلزوني المألوف ،الذي نراه اليوم.
وبالرغم من أن دالئل هذا التصادم القديم ظلت كامنة لمليارات السنين في مكان ظاهر
للعيان ،لم يتمكن علماء الفلك من رصدها بنهاية المطاف ،إال بفضل مجموعة البيانات الواردة
من بعثة «جايا» .وتقول حلمي في هذا الصدد" :يُتعذر تصديق أنْنا تمكننا من اكتشاف مثل
هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مجرة درب التبانة".
وقد بدأت اكتشافات مهمة كهذه تغدو شبه معتادة بفضل بعثة «جايا» ،إذ تهدف المهمة
الفضائية إلى تصنيف ما يزيد على مليار نجم من النجوم المحلية ،ووضع خرائط بيانية لدرجات
سطوعها ،ودرجات حرارتها ،وأعمارها ،ومواقعها ،وسرعاتها .وتحقق الخاصيتان أ
الخيرتان فائدة
ّ
خاصة لعلماء الفلك ،فقبل انطالق بعثة «جايا» ،لم تتوفر لدى العلماء قياسات عالية الدقة
للمسافات التي تفصلنا عن كثير من النجومً ،
يسمى
فضل عن افتقارهم إلى معلومات عما أ َّ
الهمية،
بالحركة الخاصة ،أو حركة النجوم عبر الفضاء .فباالستعانة بهذه المعلومات بالغة
يستطيع الباحثون  -مثلما استطاعت حلمي ،وفريقها  -أن يبحثوا عن مجموعات أ
الجرام
معا في مسارات منسقة ،تشير إلى تاريخ مشترك يجمعها .وإضافة إلى ذلك ،فإن
المتنقلة ً
تتبع تأثير المادة المظلمة (المادة
على
الفلك
علماء
تساعد
أن
يمكن
النجوم
سرعات
معرفة
ُّ
الخفية والغامضة حتى آ
الن ،التي تشكل أغلب كتلة المجرة ،وتُ ْح ِدث انحناءات في مسارات
النجوم تحت تأثير جاذبيتها).
ومنذ إصدار بعثة «جايا» لبياناتها في شهر إبريل من عام  ،2018نُ ِش َرت المئات من
أ
أ
مجرتنا أكثر
لمجرة درب التبانة ،بطريقة تبدو فيها ّ
البحاث .وترسم هذه البحاث صورة ّ
وتعقيدا مما تخيلناه من قبل ،إذ تعج المجرة بالمفاجآت ،ومن بينها بعض الدالئل
ديناميكية،
ً
فهما أفضل عن
المطاف
نهاية
في
للعلماء
تتيح
قد
المظلمة،
المادة
من
تكتالت
إلى
المشيرة
ً
ُ
خصائص هذه المادة الغامضة .ويقول فاسيلي بيلوكوروف  -عالم الفلك في جامعة كامبريدج
في المملكة المتحدة  -إن النتائج أ
الولية الواضحة التي توصل إليها العلماء أحدثت بالفعل
تغيرات جذرية .ورغم ذلك ،فهي ال تقدم إال لمحة عما هو آت .ويضيف ً
قائل" :إن نظرتنا
واضحا".
تغيرا
ً
مجرة درب التبانة قد تغيرت ً
إلى ّ
ماض مضطرب
ٍ

يقع النظام الشمسي على حدود مجرة درب التبانة على مسافة تبعد حوالي  8000فرسخ فلكي
(أي ما يعادل  26000سنة ضوئية) من مركز المجرة ،فوق ذراع حلزوني ثانوي ،يُدعى الجبار
المطل على الحزام النجمي الهائل
( .)Orionوينبغي على علماء الفلك ،من هذا الموقعُ ،
المجرة .بحلول منتصف القرن
ية
الممتد عبر سماء الليل ،أن يضعوا خريطة تفصيلية ِلب ْن
ّ
مجرتنا موزعة في انتفاخ بمركز
نجوم
العشرين ،رسم علماء الفلك لوحة عامة ،حسمت أن
ّ
المجرة ،تطوقه أذرع أفعوانية نجمية ،وتحيطه هالة كروية رقيقة .وفي سبعينيات وثمانينيات
تكون هذه ِالب ْنية على مدار مليارات السنين ،بد ًءا من
القرن الماضي ،استنتج الباحثون كيفية ُّ
سحابة شاسعة من المادة المظلمة ،والغازات ،والغبار ،ثم انكمشت المكونات المرئية لتأخذ
حجما.
شكل هيكل شبيه بالقرصَّ ،
تضخم فيما بعد عن طريق ابتالع مجرات تابعة أصغر ً
وتمكّن علماء الفلك ،الحقًا ،من استكمال باقي التفاصيل ،مستخدمين تليسكوبات أرضية؛
اللتقاط صور فوتوغرافية متكررة لسماء الليل بالكامل.
وقد أتاحت عمليات المسح المماثلة للعلماء أن يراقبوا عن كثب أكبر أ
الجرام
مجرات صغيرة قد توسعت
المجرية الضخمة؛ كالهالة النجمية ،حيث عثروا على بقايا ّ
ِّ
مكونةً سالسل من حطام مرصع بنجوم المعة.
بيد أن عمليات المسح أ
الرضية هذه ال تمد علماء الفلك إال بق َْدر محدود من
أ
المعلومات حول ِب ْنية مجرة درب التبانة ،وهو ما يرجع في الساس إلى أن الضبابية
أ
تحد من دقة قياس المسافات التي تفصلنا
الناتجة عن الغالف الجوي المضطرب للرض ّ
عن النجوم .وبالرغم من إمكانية حساب السرعات التي تتحرك بها النجوم مقتربة من
أ
الرض ،أو مبتعدة عنها ،من خالل التغيرات في لون النجوم ،فمن الصعب تصنيف
أ
حركاتها الخاصة ،ومن ثم سرعاتها الكاملة ثالثية البعاد ،وذلك نتيجةً لتحرك أغلب
أ
الجسام ببطء شديد عبر السماء بمقاييس الزمن البشرية .وقد أدت تلك المشكلة
إلى إضفاء الغموض على العالقات بين كثير من النجوم ،وهي عالقات قد تُكتشف
من خالل رصد التشابهات بين تحركات هذه النجوم.
ُصممت بعثة «جايا» الفضائية ،البالغة تكلفتها قرابة  740مليون يورو (أي ما يعادل 844
مليون دوالر أمريكي) ،والتي اع ُت ِمدت في عام  ،2000ثم انطلقت في عام  ،2013بهدف سد
هذا النقص في المعلومات .تدور مركبة البعثة حول الشمس في مدار يبعد ً
قليل عن مدار
أ
صورا للنجوم ذاتها ،من مواقع مختلفة في مدارها ،وهو ما
الرض حول الشمس ،وتلتقط ً
يسمح لعلماء الفلك بقياس المسافات من خالل مقياس كمي يُطلق عليه «المنظور النجمي»،
تغير
وهو بمثابة تحوالت متناهية الصغر في الموقع الظاهري لجرم ما في السماء تتالزم مع ُّ
في منظور الجرم .وسبق أن جمع القمر الصناعي «هيباركوس»  - Hipparcosالتابع لوكالة
الفضاء أ
الوروبية ،والذي دخل حيز العمل في الفترة بين عامي  ،1989و - 1993بيانات مشابهة
لكن في نهاية المطاف ،سوف تكون بيانات بعثة «جايا» أدق من
عن «المنظور النجمي»ْ ،
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بيانات «هيباركوس» بمقدار مائة مرة .وبفضل دقتها هذه ،يمكنها سبر أغوار المجرة بشكل
أعمق؛ فحوالي  %99من النجوم التي ترصدها ،والتي يفوق عددها مليار نجم ،لم يسبق
أن حدد العلماء مسافاتها بدقة.
حسابيا مكثفًا ،أنشأ باحثو بعثة «جايا» مخططًا لموقع كل
ا
جهد
وفي إطار مهمة تطلبت ً
ًّ
نجم بالنسبة إلى كل نجم آخر من النجوم التي يرصدها التليسكوب .وسمح ذلك للفريق
بقياس السرعة التي تتحرك بها النجوم كما تبدو عبر السماء ،أي حركات النجوم الخاصة.
ويمكن لعلماء الفلك  -من خالل حساب التحوالت الصغيرة في ألوان النجوم  -أن يحصلوا
على مؤشر يدل على مدى سرعة أ
الجرام في أثناء تحركها مقتربة من القمر الصناعي ،أو
بالضافة إلى المسافات
مبتعدة عنه ،على امتداد مجال رؤيته .وبالجمع بين كال القياسين  -إ
المحسوبة عبر بعثة «جايا»  -يتم التوصل إلى الحركة الكاملة ثالثية أ
البعاد للنجوم .وبإمكان
مركبة «جايا» أن تقيس حركة أسطع النجوم التي ترصدها في مجال رؤيتها ،في حين سوف
تساعدها التليسكوبات أ
الرضية في قياس حركة باقي النجوم .وبمعرفة موقع كل نجم ووجهته،
مجرتنا الخفي.
يستطيع الباحثون أن يزيحوا الستار ً
سريعا عن تاريخ ّ
كان الحال كذلك فيما يتصل باالصطدام القديم الذي درسته حلمي وزمالؤها (انظر:
توصل الفريق  -من واقع أبحاثه  -إلى أدلة على أن زمرة النجوم
«إعادة تشكيل المجرة»)ّ .
التي رصدها تنبثق من أصل مشترك ،وهي أدلة د ّعمتها البيانات المستمدة من مسح تليسكوب
«سلووان»  Sloanالرقمي للسماء ( ،)SDSSفي والية نيو ميكسيكو ،إذ أظهر هذا المسح أن
جميع أعضاء هذه المجموعة النجمية يتشابهون في تركيبهم الكيميائي .ووقع اختيار الفريق
للمجرة القزمة التي يُعتقد أنها كانت
على اسم «جايا -إنسيالدوس»  ،Gaia-Enceladusكاسم
ّ
موطن هذه النجوم .وطبقًا أ
للساطير إالغريقية ،فإن «إنسيالدوس» هو عمالق انحدر من
نسل إالله «جايا».
ومن قبيل المصادفة ،أن بيلوكوروف وزمالءه اكتشفوا كذلك شواهد دالة على ذلك
أ
شرت في عام
االصطدام ،مستخدمين معلومات مستقاة من بيانات بعثة «جايا» الولية ،نُ ِ
لكن بمقارنة مواقع النجوم في
 .2016لم تتضمن تلك البيانات قياسات الحركة الخاصةْ ،
مجموعة البيانات تلك ،بأرصاد تليسكوب  ،SDSSالمسجلة منذ حوالي عشر سنوات ،نجح
الفريق في معرفة كيف تحركت النجوم في أثناء الفترة الزمنية الفاصلة .الحظ الفريق البحثي
أ
معا في مدارات غريبة ،من شأنها أن تؤدي بشكل حتمي إلى
مجموعة من الجرام تتحرك ً
أ
المجرة إلى أطرافها .بدا أن هذه المجموعة من الجرام قد نتجت من
انتقالها من مركز
ّ
اصطدام واحد هائل ،وقد اتضح تاريخها المشترك من التشابهات القائمة في محتواها من
ونظرا ألن مخطط الرسوم البيانية لسرعات تلك النجوم ك ََّون شكل "نقانق" ،فقد
المعادنً .
يوما ما اسم
النجوم
هذه
احتضنت
التي
القزمة،
القديمة
ة
المجر
هذه
على
أطلق الفريق
ً
ّ
«نقانق جايا».Gaia Sausage 2
أدت االزدواجية في اسم المجرة إلى بعض االلتباس في أ
الوساط العلمية ،لكن أيًّا كان اسمها،
ّ
مجرتنا الذي دام ً
طويل .ويتكون
فإن هذا االندماج القديم قد يُعتبر ً
مفتاحا يقودنا إلى حل لغز ّ
ونجوما يافعة ،يبدو كحشو
وغبارا،
ً
قرص المجرة أمن عنصرين :قرص داخلي رقيق يحوي غازاتً ،
تقريبا من
بالكامل
يتكون
سميك،
بسكويت «الوريو» ،ويستقر هذا القرص داخل قرص خارجي
ً
تشكَّل ً
أول ،ثم
نجوم أقدم .وقد دار جدل بين علماء الفلك عما إذا كان القرص السميك قد َ

« ُيتعذر تصديق أ ْننا تمكننا من
اكتشاف مثل هذه المرحلة الفارقة
في تاريخ مجرة درب التبانة».
تبعه تك ُّثف للغازات والغبار ،مشك ًِّل ل ًُّبا أقل ُس ْمكًا ،أم أن ِب ْنية القرص قد بدأت بقرص رقيق
كبيرا من
انتفخ فيما بعد بشكل جزئي .وبالنظر إلى أن «نقانق -جايا -إنسيالدوس» كانت تمثل جز ًءا ً
مجرة درب التبانة أثناء االصطدام ،فال بد أنها أسهمت بقدر هائل من الطاقة في قرص
حجم ّ
المجرة ،مسببةً ارتفاع درجة حرارته وتمدده .ويرى فريق حلمي البحثي أن هذه إشارة ،من شأنها
مجرتنا لتغير جذري.
تعرض ّ
أن تؤيد سيناريو االنتفاخ ،وأنها دليل على ُّ
انفجار معرفي

إن سرعة تكوين مثل هذه الرؤى المتعمقة المستقاة من بيانات «جايا» ،والتي كان يصعب من
قبل التوصل إليها ،قد أذهلت الباحثين؛ فعالمة الفلك كاثرين جونستن  -بجامعة كولومبيا في
مدينة نيويورك  -تتذكر الضجة التي صاحبت نشر بحث علمي في اليوم الذي تال نشر بيانات
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

اﻟﻤﺠﺮة
إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ّ

ﻣﺠﺮة أﺻﻐﺮ
ﻧﺠﻮﻣﺎ ،ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻤ ّﺪة ﻣﻦ ﻗﻤﺮ »ﺟﺎﻳﺎ« اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،اﻛﺘﺸﻒ ﻓﺮﻳﻘﺎن ﺑﺤﺜﻴﺎن
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت
ّ
ً
َ
اﻟﻤﺠﺮﺗﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺣﺠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮل ﻣﺠﺮة درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ .وﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات ﺳﻨﺔ ،اﺻﻄﺪﻣﺖ
ّ
ً
اﻟﻤﺠﺮة
ﻣﺠﺮة درب اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺠﺮﺗﻴﻦ .وﻟﻢ ﺗﺰل ﺑﻘﺎﻳﺎ
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ِﺑﻨْ ﻴﺔ
ّ
ّ
اﻷﺻﻐﺮ ،اﻟﺘﻲ َأﻃﻠَ ﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺜﻲ اﺳﻢ »ﺟﺎﻳﺎ-إﻧﺴﻴﻼدوس« ،ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﺎت وﻣﺪارات ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.
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تصوير الجانب المظلم

أ
مجرتنا قد يلقي الضوء على المادة المظلمة،
ّإن مسعى العلماء لوضع خرائط للجرام المضيئة في ّ
مجرتنا
مجرتنا .ويَ ِ
عتقد واضعو النظريات أن ّ
التي يحتمل أنها تشكل ما يقرب من  %90من كتلة ّ
معا  -على نحو مماثل إلى
تكتلت
التي
المظلمة
تقع داخل هالة ضخمة ،شبه كروية ،من المادة
ً
حجما .وتدل عمليات المحاكاة
أصغر
نى
ب
ِّلة
ك
مش
حد كبير للمواد العادية  -بفعل الجاذبية،
ً
ِ
المجرة ،وتبتلعها بين
حول
تدور
المظلمة
المادة
من
الكونية على أن آالفًا من التكتالت الكبيرة
ّ
الحين و آ
مجرة درب
البتالع
مشابهة
عملية
في
ة،
المجر
مركز
في
الخر كتلة من المادة المظلمة
ّ
ّ
أ
حجما.
لمجراتها التابعة الظاهرة الصغر ً
التبانة ّ
نجوما
تحوي
المظلمة
المادة
من
المؤلفة
الثانوية
نى
الب
من
الساحقة
الغالبية
أن
َد
ق
المعت
ِمن
ً
ِ
صعبا ،لكن قد تكون بعثة «جايا»
رصدها
يجعل
ما
وهو
طالق،
ال
على
ا
نجوم
تحوي
ال
أو
قليلة،
إ
ً
ً
قد نجحت في العثور على إشارة إلى وجود مثل هذه التراكيب عبر  ،GD-1وهي سلسلة طويلة من
النجوم ،اك ُتشفت عام  ،2006وتمتد عبر منتصف السماء الشمالية .وسبق أن أجريت دراسات
على هذه السلسلة النجمية ،لكن بعثة «جايا» سمحت لبرايس-ويالن ،وعالمة الفلك آنا بوناكا  -من
مركز هارفارد-سميثونيان للفيزياء الفلكية بكامبريدج في ماساتشوستس  -برصد نجوم حقيقية
4
توصل العالمان سالفا
من هذه المجموعة بمزيد من الثقة .وفي شهر نوفمبر من عام ّ ،2018
الذكر  -بالتعاون مع زميلين لهما  -إلى اكتشاف سمات بنيوية ،من بينها فجوة مميزة ،ربما تكون
من أثر تصادم مع جرم ضخم ،قبل حوالي  500مليون سنة .5وربما أ ّدى مصدر االضطراب
المفترض – في أثناء مروره السريع بالسلسلة النجمية  -إلى تفكك قاطرة النجوم هذه ،عن طريق
جذب بعض النجوم إليه بقوة الجاذبية ،وهو ما سمح لهذه النجوم بالتقدم على نظائرها.
وتقول بوناكا إنه يبدو أن السبب أ
الرجح لحدوث ذلك هو تك ُّتل كثيف من المادة المظلمة،
ّ
يُحتمل أن تفوق كتلته كتلة الشمس بما يتراوح بين مليون ،ومائة مليون مرة .ويمكن لهذا التقدير
أن تكون له دالالت في النماذج الفيزيائية للمادة المظلمة؛ فكتلة جسيم من المادة المظلمة
تساعد على تحديد مدى سرعته ،ومن ثم حجم التكتالت القادر على تكوينها .وترى بوناكا أن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المسبب الضطراب سلسلة  GD-1النجمية يقع في نطاق مثير لالهتمام ،يمكن
حجم الجسم
معه أن نستبعد من ِّاحتماالتنا تكتالت المادة المظلمة ذات الكتلة أ
نسبيا.
قل
ال
ًّ
وتهتم بوناكا وفريقها في الوقت الحالي باستخدام بيانات «جايا» ،لتحديد سرعات النجوم
التي اضطربت حركتها في تلك السلسلة ،وهو ما قد يشير إلى المدار المفترض الذي يسلكه
تكتل المادة المظلمة .وإذا نجحوا في التحقق من موقعه الراهن ،فربما يستطيعون رصد تأثير
جاذبيته على مواد أخرى ،أو قد يتسنى لهم توجيه تليسكوبات تستخدم أشعة جاما صوب تلك
المنطقة ،من أجل البحث عن شواهد دالة على وجود جسيمات من المادة المظلمة ،تدمر بعضها
أي من
البعض ،أو تتحلل ،وهي عمليات من شأنها أن تبعث فوتونات محملة بالطاقة .وقد يتيح ٌّ
أ
فحصا أكثر مباشرة للخواص الفيزيائية لهذه المادة غير المرئية.
السلوبين ً
وبرغم ذلك ،يؤكد برايس-ويالن على صعوبة التوصل إلى الكثير من االستنتاجات ،استنا ًدا
إلى مثال واحد ،لكنه يأمل أن تؤدي الدراسات المنهجية المعتمدة على دليل «جايا» ،والمراصد
المستقبلية  -مثل التليسكوب أ
الرضي الكبير للمسح الشامل في تشيلي ،المتوقَّع أن يبدأ في
جمع البيانات في أوائل عشرينيات هذا القرن – إلى الكشف عن نجوم أقل سطو ًعا ،وسالسل
بعض من تلك السالسل النجمية تأثيرات ناجمة عن التعرض لتكتالت
نجمية أخرى .وإذا ما أظهر ٌ
يمد هذا علماء الفلك بفكرة أوضح عن مدى انتشار هذه
أن
الممكن
من المادة المظلمة ،فمن
ّ
التكتالت ،وحجمها ،وهو ما قد يساعد في البت في خصائص المادة المظلمة.
ويأمل علماء الفلك أن تساعدهم بيانات بعثة «جايا» عن تحركات النجوم على وضع مخطط
مجرتنا .وقد تختلف درجة كروية ،وتناسق شكل
يضم تفاصيل الشكل العام للجانب المظلم من ّ
المكونة لها .ويتوقع بيلوكوروف
الجسيمات
لمجرة درب التبانة ،حسب نوع
ِّ
هالة المادة المظلمة ّ
أن تكون المعلومات الواردة من «جايا» عن مدارات النجوم المحلية كافية للتوصل إلى الشكل
العام لهالة المادة المظلمة وإجمالي كتلتها ،على مدار العامين إلى أ
الربعة أعوام المقبلة.

مجرة درب التبانة فحسب ،بل سوف يستعين
ولن تقتصر فائدة مثل هذه النتائج على ّ
الباحثون بالنتائج التي يتوصلون إليها حول تاريخ المجرة ،وتوزيع المادة المظلمة ،لتغذية
وتغيرها .وقد
نماذج كونية مستخدمة
بغرض اكتشاف كيفية نمو ِالب َنى الضخمة في الكونُّ ،
منحت بالفعل وكالةُ الفضاء أ
الوروبية بعثةَ «جايا» أول تمديد لمهمتها حتى نهاية عام .2020
عتقد أنطوني براون  -عالم الفلك بجامعة ليدن في هولندا ،ورئيس ائتالف البعثة لمعالجة
ويَ ِ
البيانات وتحليلها  -أن القمر الصناعي بإمكانه االستمرار في جمع البيانات حتى عام  ،2024في
مهمة يبلغ إجمالي ُم ّدتها عشر سنوات .ويردف براون ً
يحسن
قائل ّإن هذا التمديد من شأنه أن ِّ
من دقة قياسات «جايا» للحركة الخاصة للنجوم التي ترصدها ،بواقع ثالثة أمثال ِدقّتها السابقة،
ً
حاليا.
فضل عن أنه قد يسمح بتقديم معلومات عن نجوم أبعد بكثير من تلك التي ندرسها ًّ
ضخما.
ًا
ث
ر
إ
سيكون
أنه
على
ات
ر
المؤش
جميع
تدل
لكن
بعد،
النهائي
«جايا»
إرث
تدوين
ينته
لم
ً
ْ
فالبيانات الواردة من عمليات المسح الكلي للسماء  -مثل تلك التي تجرى باستخدام تليسكوب
مضي عقد أو أكثر من الزمن على
 - SDSSلم تزل تتيح مكتشفات بناءة حول الكون ،حتى بعد ّ
مجرة درب التبانة
تاريخ
صفحات
إتمام هذه العمليات .وتتطلع حلمي إلى استكشاف المزيد من
ّ
مع تزايد بيانات دليل «جايا» ،وتفاصيله .وتختتم حلمي حديثها قائلة" :مما أجده مشوقًا للغاية،
أننا بدأنا ل َت ِّونا التنقيب في أسرار الماضي بشكل فعلي"■ .
آدم مــان صحفي ُحـ ّـر ،مقيم ف ي� مدينة أوكالند بواليــة كاليفورنيا.
1. Helmi, A. et al. Nature 563, 85–88 (2018).
2. Belokurov, V., Erkal, D., Evans, N. W., Koposov, S. E. & Deason, A. J. Month. Not. R.
Astron. Soc. 478, 611–619 (2018).
3. Antoja, T. et al. Nature 561, 360–362 (2018).
4. Price-Whelan, A. M. & Bonaca, A. Astrophys. J. 863, L20 (2018).
5. Bonaca, A., Hogg, D. W., Price-Whelan, A. M. & Conroy, C. Preprint at https://arxiv.
org/abs/1811.03631 (2018).
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«جايا» في شهر إبريل .وقد أوضح هذا البحث كيف أن ما يقرب من  6ماليين نجم ،بالقرب من
الشمس ،تصطف كلها في نمط حلزوني مميز ،أشبه بقوقعة الحلزون.3
تشبه جونستن هذا النمط بأنه بصمة ،خلّفتها مجرة تابعة صغيرة تُعرف باسم كوكبة القوس
ِّ
( .)Sagittariusففي كل مرة تهبط بها كوكبة القوس مقتربةً بسرعة خاطفة ،تتسبب في اختالل
جاذبية نجوم المجرة ،وهذا من شأنه توليد ذبذبات وتموجات في قرص المجرة .وسبق أن طرح
الباحثون تخمينات بشأن هذه البصمات ،غير أن هذا النسق المميز في بيانات «جايا» بدا كأول
إشارة واضحة ،والفتة ،تدل على تأثير كوكبة القوس .وعلَّقت جونستن على ذلك قائلة" :أرى أن
اضحا للغاية .وبدا كأنه تنبؤ نظري
تلك كانت لحظة مذهلة" وتضيف" :كان الشكل الحلزوني و ً
وارد من محاكاة مثالية ،ال مخطط فعلي لبيانات".
قدمه مسبار «جايا» من أرصاد ،لم تعد تلك االختالالت واضحة للعيان فحسب،
بفضل ما َّ
بل أضحت تقص رواية مختلفة عن ماضي درب التبانة ،فسابقًا ،سادت بين غالبية العلماء فرضية
المجرات التابعة
تاريخا ملي ًئا بالفوضى والتصادمات مع
لمجرتنا قد شهدت ً
ّ
بأن الهالة الخارجية ّ
أ
نسبيا .وبصورة عامة ،اعتبرت سمات  -مثل
ا
ن
سكو
المركزي
الجزء
شهد
حجما ،في حين
ً
الصغر ً
ً
أ
الذرع الحلزونية ،وشريط النجوم الذي يُعتقد أنه يمر عبر االنتفاخ المركزي للمجرة  -على أنها
لمجرة درب التبانة ،لكن هذه الذبذبات التي يبدو أن كوكبة القوس
نواتج للديناميكيات الداخلية ّ
المجرة مما كان يُعتقد سابقًا.
شكل
على
أكبر
تأثير
ذات
خارجية
تحفزها ،تشير إلى وجود قوى
ّ
يشير أدريان برايس-ويالن  -عا ِلم الفيزياء الفلكية من جامعة برينستون بوالية نيو جيرسي  -إلى
المستخدمة
المسلَّم بها ،و
َ
أن بيانات «جايا» تجبر الباحثين على إعادة النظر في بعض االفتراضات َ
في تبسيط النماذج ،ويضيف ً
قائل" :كنا نعلم أن تلك االفتراضات خاطئة ،وقد أوضحت بيانات
آ
أي مدى كانت خاطئة".
«جايا» لنا الن إلى ّ

3

4

KACST
IMPAC T
KACST Impact Case Study
Saudi researchers identify
nearly 50 genes that may be
linked to autism. Read the
full story and others now on
KACST Impact.

 - KACST Impactﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻓﻲ ﻧُﺳَﺥ
ﻭﺭﻗﻴﺔ  -ﻫﻲ ﻣﻨﺼَّﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ،ﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ’’ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ’’ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻠِّﻁ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ،ﺑﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ.
ﺍﺑﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪًﺍ.

kacstimpact.kacst.edu.sa
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سعيا
المواد مغامرة جريئة ً
وراء أشباه البلورات من روسيا
إلى الفضاء ص40 .

تـعـليــقـات

التطور كيف تسبب االنتخاب
الطبيعي في ظهور أ
المراض العقلية
ص42 .

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

المياه نعرف إنها توشك على
النفاد ،فلماذا ال نقلل استهالكنا لها؟
ص44 .

QILAI SHEN/PANOS

جسر تحت اإلنشاء بالقرب من مدينة تشونجوي على ضفاف النهر األصفر في الصين ،يظهر فوق حقل للقمح.

أربع خطوات نحو تحقيق األمن الغذائي
للمدن المتضخمة

أ
معا ،والحد من هدر الغذاء ،وتحسين أساليب الزراعة ،وتشجيع
باوجينج جو ،وزمالؤه يحثون على دمج الراضي الريفية الصغيرة ً
سكان الحضر على تخفيض استهالكهم من اللحوم.
مع ارتفاع تعداد السكان العالمي ،وزحف المدن آ
الخذة ف ي�
االتساع عىل أ
الر ضا� الخصبة ،تزداد صعوبة إنتاج الغذاء الكا�ف
ي
ي
للجميع .3-1وبحلول عام  ،2050من المتوقع أن يرتفع تعداد
سكان المدن بمقدار يزيد عن ضعف تعداده ف ي� عام ،2000
وأن يقطن هؤالء السكان عىل مساحة من أ
الر ضا� ض
الح�ية
ي
تبلغ ثالثة أضعاف المساحة الحالية .وسوف يفقد العالم ما
يقرب من  %2من أفضل أراضيه الصالحة للزراعة ،معظمها ف ي�
أ
ت
نموا.3
قار� آسيا ،وأفريقيا ،فحيث توجد المدن الرسع ًّ
ي
أ
ض
ا�
ولذلك ،فال عجب ي� إرساع الحكومات إىل حماية الر ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

والحد من الزحف العمر ن يا� ،إذ يُحظر عىل بال�امج
الزراعية،
ّ
المريكية البناء فوق أ
الفيدرالية أ
الر ض
ا� الزراعية عالية القيمة.
أ يض
كما تعمد ي ن
عوضا
ا� الطبيعيةً ،
الص�أ ضإىل استصالح الر ي
ت
تستول عليها
ال�
ي
ا� الصالحة للزراعة ي
عن الفاقد من الر ي
ش
م�وعات التنمية العمرانية.
بيد أن الحد من خسارة أ
الرض الزراعية ال يعالج سوى

أك� ،أال
(توف� الغذاء) ،لكن ثمة مشكلة ب
نصف المشكلة ي
الخذ ف� االرتفاع عىل أ
وهي الطلب آ
الغذية ،وعىل المنتجات
ي
أ
أ
الحيوانية بوجه خاص ،إذ يحصل المريكيون ،والوروبيون

عىل نسبة تي�اوح مقدارها ما ي ن
ب�  60و %80من احتياجاتهم
أ
من بال� ي ن
وتش�
وت� من اللحوم ،والبيض ،ومنتجات اللبان .ي
أ
أ
تقارير منظمة الغذية والزراعة للمم المتحدة «الفاو» FAO
ين
حاليا ً
إجمال نصف هذه الكمية من
الصيني�
إىل أن
يستهلكون ًّ
أ
ف
بال� ي ن
وت� ،بل ّإن النظمة الغذائية الموجودة ي� مدن العالم
النامي أصبحت ث
بنظ�اتها ف ي� البلدان الغربية.4
أك� شب ًها ي
أ
أ
ظهر بيانات منظمة الغذية والزراعة للمم المتحدة أن
تُ ِ
االستهالك العالمي السنوي للحوم يكاد يكون قد تضاعف منذ
ستينيات القرن ض
الما� ،من  23كيلوجر ًاما للفرد ف ي� عام
ي
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ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2009ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺷﻬﺪت اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
ً
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ُﻳﺴﺘﻮﺟﺐ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﺪنْ ،
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2030وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻷراﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 40%
ً
ﺛﺮاء.
اﻟﻐﺬاء ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰدادون ً

250
%40+

المد الحضري
مواجهة
ّ

ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺑﺬر اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ )ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻬﻜﺘﺎرات(

الح�ي تهديدا عىل أ
ئ
يشكل التوسع ض
ين
بطريقت�؛
الغذا�
المن
ً
ي
أ
ف
المهدر .فعىل سبيل المثال ،تقع
الوىل تتمثل ي� إالنتاج ُ
ف
ن
الص�  -بمنطقة تشتهر
مدينة تشنجتشو  -ي� سهل شمال ي
بكونها المنتج أ
ال بك� للغذاء ف� ي ن
الص�؛ ومنذ عام ،1990
ُ ِ
ي
ازداد حجم هذه المدينة بمقدار يربو عىل أربعة أمثال ما
ت
كيلوم� مربع) ،بينما
كانت عليه (لتبلغ مساحتها اليوم 501
فقدت مدينة دلهي الهندية  %11من أراضيها الصالحة
للزراعة منذ عام ( 2001المرجع رقم .)7
وت�ة هذه
بطاء
وقد َتد َّخل واضعو السياسات؛ إل
ي
الخسائر ،والستصالح أ
الر ضا� ألغراض الزراعة ،8ي ن
فب� عامي
ي
ف
ن
الص� ي� زيادة مساحة رقعتها
 ،2000و ،2010نجحت ي
الزراعية بنسبة  ،%3وذلك بعد تحويل ما يزيد عىل  4ي ن
مالي�
أ ض
هكتار من أ ض
ا�
ا� يغ� المزروعة ،والغابات ،والر ي
الر ض ي
أ
ا� الرطبة إىل أراض صالحة للزراعة .لكن
العشبية ،والر أ ي
ض
ا� الزراعية المستصلَحة أقل جود ًة
ً
غالبا أما ض تكون الر ي
من الرا� ت
ال� أُنشئت فوقها المدن ،إذ قد تكون تال�ب
ي
ي
أ ض
ا�
جافة ،ومفتقرة إىل العنارص المغذية ،وقد تكون الر ي
عال من الملح ،مما
مجزأة ،أو منحدرة ،أو ذات محتوى ٍ
يصعب مهمة زراعتها.
ِّ
وتمنح بعض الحكومات أ
الولوية للنمو ض
الح�ي ،مع
الحد من التنمية العمرانية بالريف ،ويمكن لمثل هذه
أ ض
ا� الالزمة للزراعة؛ وذلك بوقف
السياسات أن توفر الر ي
ف
9
النشاءات الشائع ي� المناطق الريفية  .بيد أنه
زحف إ
ن
انيا عىل مساحات من
ر
عم
الص�
زحفت
،2010
ف ي� عام
ي
ً
أ
ت
ال� أُنشئت
الراض الريفية ،فاقت بأربعة أمثال المساحات ي
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مبان ف ي� المدن ،بالرغم من أن أقل من نصف سكانها
فوقها ٍ
يعيشون ف ي� المناطق الريفية.10
وبد ًءا من عام  ،2009دفعت الحكومة الصينية آالف
الدوالرات للعمال المهاجرين إىل المدن ،بغرض هدم
ت
ال� هجروها .8ومن المتوقع بحلول عام
المنازل الريفية ي
أ
ض
ا� الريفية إىل النشاط
 2030عودة مليون هكتار من الر ي
الزراعي بهذه الطريقة .ويُذكر أن اليابان اتبعت ت
اس�اتيجيات
ع�ينيات القرن ض
مشابهة منذ ش
الما�.
ي
أ
ض
معا
الريفية
ا�
ر
ال
من
ة
الكب�
المساحات
ويتيح دمج
ي
ً
ي
استعمال المزيد من أساليب الزراعة المكثفة ،كما يزيد من
ين
فيتع�
الصغ�ة،
إنتاج المحاصيل الزراعية .أما المزارع
ي
ال َسمدة ،ومبيدات آ
عليها استخدام كميات أك� من أ
الفات؛
ب
ئ 11
�ض
بي� .
لزيادة محاصيلها ،ضوهو ما يُسفر عن ر وتلوث ي
ويمكن للتنمية الح�ية ،والصناعية أن تعززا من إنتاج
الغذاء بطرق أخرى؛ كتوف� أ
السمدة ،ووسائل الري،
ي
12
وبالنتاج الخصيب من المحاصيل الزراعية المتنوعة .
إ

SOURCES: NATL BUR. STAT. CHINA (HISTORICAL
)DATA)/B. GU ET AL. (PROJECTIONS

 1961إىل  43كيلوجر ًاما للفرد ف ي� عام  .2013ويستهلك سكان
المدن ف� الواليات المتحدة أ
المريكية ،ت
وأس�اليا  -عىل سبيل
ي
أ
ث
المثال  -من اللحوم ومنتجات اللبان أك� من المتوسط
العالمي الستهالك سكان الريف بخمسة أمثاله.
كما يهدر سكان ض
أك� من الغذاء .5ففي
الح� كميات ب
أ
شنجهاي ،يتخلص  %80من ال ُ َس ،و %40من المطاعم
من أغذية صالحة أ
إجمال
للكل ،تصل نسبتها إىل  %12من
ي
ف
ف
ن
ح� تنخفض هذه النسبة ي� المناطق
إمدادات الغذاء ،ي� ي
ت
الريفية إىل  %2فقط .أما عىل الصعيد العالمي ،فت�اوح
نسبة هدر الغذاء ما ي ن
ب�  30إىل .%50
أ
ف
ئ
الغذا� .كما تفتقر
تؤثر جميع هذه التوجهات ي� المن
ي
تربية الماشية إىل الكفاءة ،إذ إن إنتاج كيلوجرام واحد من
اللحم يستهلك  8-3كيلوجرامات من الحبوب ،وهو ما من
ت
ال� كان من الممكن أن تمد ش
الب�
شأنه استهالك المحاصيل ي
بالغذاء ،كما إن إمداد ش
الب� بالكميات ذاتها من الطاقة
وال� ي ن
وت� من خالل المنتجات الحيوانية يتطلب مساحات
ب
من أ
الرض الصالحة للزراعة تفوق أربعة أمثال نظ�اتها �ف
ي
ي
حال االعتماد عىل نظام ئ ت
نبا� .6ويُس َتخدم ما يقرب
غذا� ي
ي
ت
ال� تنتجها أوروبا والواليات المتحدة
من  %85من الحبوب ي
أ
للحيوانات ،بينما تصل هذه النسبة �ف
المريكية كعلف
ي
ف
ث
ن
إجمال
الص� إىل  .%65وتتسبب الماشية ي� أك� من نصف
ي
ي
التلوث الزراعي ،2ناهيك عن أن االستهالك المفرط للحوم
ال� ي ن
بالصابة بالسمنة ،وداء السكري ،وأمراض ش
اي�
مرتبط إ
التاجية بالقلب.
ومع ارتفاع مستويات المعيشة ،وتفاقُم التوسع
الح�ي ،تتسبب أ
ض
المتغ�ة ف ي� منع
النظمة الغذائية
ي
ث
االستفادة بمساحات أراض أك� مما تتسبب به ش
م�وعات
التطوير ض
تش�
العالمي،
الح�ي نفسها .فعىل الصعيد
ي
ن
إالحصائيات إىل أنه يب� عامي  ،1990وُ ،2010خ ِّص َصت
أ ض
ا� الصالحة للزراعة إلنتاج الماشية
مساحات من الر ي
( ،)%8تساوي أربعة أمثال المساحات المفقودة بسبب
الح�ي ( .)%2وإذا استمرت أ
النمو ض
النظمة الغذائية ف ي�
أ
ض
ا� الصالحة
التغ� ،فإننا سوف نحتاج ً
ي
مزيدا من الر ي
للزراعة إلنتاج علف الحيوانات ،وسوف تُزال الغابات،

وسوف تتحول المساحات الطبيعية أ
الخرى إىل َمزارع.
السياس إدارة المدن
لذلك ،ينبغي عىل صناع القرار
ي
معا ،ال بشكل منفصل؛ وذلك لضمان
والمناطق الريفية ً
التعامل مع عمليات إنتاج الغذاء ،واستهالكه ،والتخلص
منه كمنظومة واحدة .كما ينبغي عىل السياسات كبح جماح
الزحف العمر نا�؛ ي أ ض
ا� الالزمة للزراعة ،والحث عىل
ي
لتوف� الر ي
تناول اللحوم.
عدم إالكثار من ُ

أزﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

MALTE JAEGER/LAIF/EYEVINE

لحوم معروضة للبيع في سوق بهونج كونج.

يمثل استهالك الغذاء الجانب آ
الخر من المشكلة ،إذ إن
تقفي آثاره أصعب ،وتندر التدخالت السياسية لمعالجته،
ولكن إدارة استهالك الغذاء تُ َعد أداة ث
أك� فاعلية ف ي� تحقيق
أ
ئ
أ ض
ا� الزراعية فقط.
المن
ي
الغذا� ،مقارنة بحماية الر أ ي
إن التحول العالمي نحو النظمة الغذائية الغنية
ّ
ض
ن
يع� تخصيص 240
الما� ي
باللحوم منذ ستينيات القرنأ ض ي
ا� الصالحة للزراعة حول
مليون هكتار إضافية من الر ي
مساحة هذه أ
الر ض
ا�) ،لزراعة
إجمال
العالم (أي  %15من
ي
ي
علف الحيوانات ،وذلك مقارنًة بالمساحة المطلوبة ،لو لم
تتغ� أ
النظمة الغذائية .وإذا استمرت هذه التوجهات ت
ح�
ي
توف� القدر نفسه من المساحة
عام  ،2030فسوف يلزم ي
مرة أخرى .وبحلول هذا الوقت ،نتوقع أن تضطر ي ن
الص�
إىل زيادة رقعتها الزراعية بنسبة  ،%40مقارنًة بمستويات

تـعـليــقات
CHILDREN’S INN AT NIH STAFF

صورة ُم َركَّبة التقطها قمر صناعي ،تكشف نطاق حقول تسمين الماشية في الواليات المتحدة األمريكية ،وما تسببه من تلوث.
MISHKA HENNER

عام  ،2010لتصل هذه المساحة إىل  227مليون هكتار
(انظر« :أزمة ي ن
الص� الغذائية»).
وبالنظر إىل أن المدن الصينية تهدر  18مليون طن من
بقايا الطعام سنويًّا ،فإن التقليل من كميات الطعام المهدر
بمقدار الثالثة أرباع من شأنه أن يقلص المساحة المطلوبة
من الرقعة الزراعية إىل  200مليون هكتار.
لكن يمكن بذل المزيد من الجهود.
فحرص الحد أ
القىص من السعرات الحرارية ت
ال� يحصل
ي
تناول المنتجات الحيوانية عند %40
عليها الصينيون من ُ
تش� المبادئ التوجيهية الوطنية للنظم الغذائية)،
(حسبما ي
ورفع كفاءة استهالك ش
الموا� للمواد الغذائية ،قد يساعدان
ي
ف� حل المشكلة .ت
التغ�ات الطفيفة ف ي� النظم الغذائية
فح� ي
ي
كب�؛ إذ يمكن إنتاج أربعة أمثال كمية الغذاء
تأث� ي
لها ي
ت
النبا� ف ي� المساحة المخصصة لرعي الحيوانات؛ ف ي� الوقت
ي
الذي يصل فيه إىل إالنسان  %20فقط من المواد الغذائية
المستخدمة كعلف للحيوانات.
َ
قد يقل إنتاج المحاصيل ف ي� البلدان متوسطة الدخل
ف
كالص� بنسبة تت�اوح ي ن
ين
نظ�ات هذه
ب�  ،10و ،%40عنه ي� ي
ارع� �ف
البلدان من الدول المتقدمة ،نظرا إىل أن صغار المز ي ن
ي
ف ً
العديد من أ
أ
الحيان إىل أحدث
تقدما يفتقرون ي�
البلدان القل ً
آ
المعلومات والوسائل الزراعية؛ مثل الري ،والالت .وبرغم
هذا ،فبوسع ي ن
تل� احتياجاتها من الطعام ،والتغذية
الص� أن ب ي
أ
ض
ت
ا� من
ح� عام  2030باستخدام مساحات أقل من الر ي
ك� عىل المحاصيل ال�ت
ال� توظفها حاليا ،وذلك ت
تلك ت
بال� ي ز
ً
ي
ي
ين
ش
تُزرع من أجل االستهالك ش
وتحس� إنتاج
المبا�،
الب�ي
المحاصيل ،بحيث يضاهي المحاصيل أ
الوروبية.
أربع خطوات

ينبغي عىل الحكومات اتخاذ أربع خطوات للتخفيف من
الح�ي عىل أ
ئ
وطأة التوسع ض
الغذا�.
المن
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بــادئ ذي بــدء ،عــى الحكومــات أن تدشــن حمــات
للتشــجيع عــى اتباع أ
النظمــة الغذائية المثاليــة ،وتقليص
كميــات الطعــام المهــدر .فعــى ســبيل المثــالَّ ،روج
يســمى بـ«هــرم
العديــد مــن الجامعــات الصينيــة لمــا َّ
ئ
الغــذا� المتــوازن» balanced diet pagoda
النظــام
ي
ف
ي� مطاعمهــا ،وهــو نظــام
«حتى التغييرات
ئ
يــوص باعتمــاد
غــذا�
أ ي
في
أ
النظم
الطفيفة في
الشــخاص ي� الغلــب
الغذائية لها تأثير
تنــاول الحبــوب،
عــى
ُ
كبير؛ إذ يمكن إنتاج والخــرض اوات ،والفواكــه،
أربعة أمثال كمية
واســتهالك كميــات أقــل
مــن اللحــوم ،والبيــض،
الغذاء النباتي في
المساحة المخصصة والحليــب ،والزيــوت.
كمــا انطلقــت حملــة ف ي�
لرعي الحيوانات».
ن
شــنجهاي ،تحــث قاطــ ي
هــذه المدينــة عــى عــدم إهــدار الغــذاء .وأشــار أحــد
أ
التقاريــر إىل �ض
ورو� الســتهالكه
ورة تخفيــض االتحــاد ال ب ي
أ
مــن اللحــوم واللبــان بمقــدار النصــف بحلــول عــام

 .)see go.nature.com/2mddbjb( 2050ويتوجــب عــى
العلمــاء ،وخـ بـراء الصناعــة ،أن يطــوروا أســاليب لحفــظ
أ
الغذيــة الطازجــة ت
ين
تحســ�
لفــرة أطــول ،بمــا ف ي� ذلــك
الت�يــد .وال بــد مــن تشــجيع مبــادرات مشــاركة
عمليــة ب
الطعــام ،مثلمــا يحــدث آ
الن ف ي� كثـ يـر مــن المــدن؛ ومــن
بينهــا :لنــدن ،ونيويــورك ،وملبــورن ،وشــنجهاي.
ثانيا :يجب عىل واضعي الخطط إعطاء أ
الولوية
ً
لتطوير المناطق ض
صغ�ة ،ولجهود
الح�ية عىل رقعات ي
أ ض
معا ،عىل حد سواء .ثال ًثا :قد
ا� الزراعية ً
دمج الر ي
ن
ارع� وتمويلهم؛ من أجل
بت�ز الحاجة إىل تدريب المز ي
تمكينهم من التعامل مع المساحات أ
الوسع ،وزيادة
إنتاجية المحاصيل إىل أقىص حد ممكن ،وتقليل المواد

المستخدمة ف� الزراعة إىل ن
ين
ويتع� عىل
أد� المستويات.
ي
ن
لتحس� عمليات الري،
الحكومات ضخ االستثمارات
ي
وبناء الطرق ،وتوف� آ
الالت .وال بد من عقد تعاون
ي
ب� المز ي ن
ين
ارع� ،والعلماء ،لتبادل المعارف ،وتحديث
ف
12
المهارات ؛ ي� سبيل اتباع أفضل الممارسات عند اختيار
أنواع المحاصيل ،وأساليب التسميد والري.
ين
تحس� طرق تربية الماشية ،ومخاليط
وأخ�ا ،يجب
ي
العلف ف ً� البلدان آ
ف
ض
الخذة ي� التوسع الح�ي؛ لرفع كفاءة
ي
استهالك الحيوانات للمواد الغذائية ،ولتضاهي الحيوانات
ال� تر� ف� الواليات المتحدة أ
ت
المريكية ،وأوروبا .وعىل
تلك ي ُ ب َّ ي
لمر� الماشية؛ لتشجيعهم
الحكومات أن تعطي حوافز ب أ يِّ
البقار والخنازير إىل إنتاج
عىل االنتقال من إنتاج لحوم
البي� أ
والسماك ،ذات أ
الحليب ،والدواجن ،أ
الثر ئ
القل.
ي
وال بد من تشجيع زيادة استخدام مخلفات المحاصيل
كعلف للحيوانات .ومن ض
ال�وري إدارة المراعي عىل وجه
إجمال المعروض من منتجات الحيوانات
أفضل ،لزيادة
ي
ت
المج�ة للغذاء ،ال سيما استخدام أنظمة الرعي الموسع
ف ي� المساحات يغ� الصالحة إلنتاج المحاصيل.
ض
عىل ضوء ما نشهده من موجة التوسع الح�ي
ت
جنبا
ال� تغزو كوكبنا ،فإن تنظيم الطلب عىل الغذاء،أ ً
ي
ن
المداد منه إىل المستوى المثل،
إىل جنب مع
تحس� إ
ي
توف�
لضمان
الوحيد
الطريق
هو
هدار،
ال
والقضاء عىل
إ
ي
ف
الكا� للجميع.
الغذاء ي
باوجينج جو عالم ئ ف
أ ض
ا�
ِ
بي� ي� قسم إدارة الر ف ي
ي
ن
و� كلية
بجامعة تشيجيانج ف ي� هانجتشو
ي
بالص� ،ي
الزراعة والغذاء بجامعة ملبورن ف� فيكتوريا ت
بأس�اليا.
ي
وسيولينج تشانج أستاذة مساعدة ف ي� مجموعة
البحوث ض
الح�ية بقسم السياسات العامة ،من
جامعة مدينة هونج كونج بهونج كونج .وزوماي
باي أستاذة البيئة ض
الح�ية ،وعلم البيئة ش
الب�ية
بكلية ن
في� للبيئة والمجتمع ،من الجامعة الوطنية
أ
ف
ت
ال ت
كان�ا بأس�اليا .وبوچي فو أستاذ علم
س�الية ي� ب
ض
بيئة المساحات الخ�اء بمركز أبحاث العلوم البيئية
للنظم اليكولوجية ف� أ
الكاديمية الصينية للعلوم ف ي�
إ
ي
ف
ت
ن
ن
ين
تش� أستاذ ال�بة والبيئة ي� كلية
وديل
.
بالص�
بك�
ي ي
ي
البح� أ
س�ال-الصي�ن
ال ت
الزراعة والغذاء ،ومدير المركز ث
ي
ي
ي
ت
المش�ك القائم باسم «تربة خصبة من أجل استدامة
الغذا� والجودة البيئية» ،بجامعة ملبورن �ف
ئ
النتاج
إ
ي
ي
فيكتوريا ت
بأس�اليا.
ال�يد إ ت ن
و�bjgu@zju.edu.cn :
ب
اللك� ي
delichen@unimelb.edu.au
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علم المواد

البحث عن أشباه البلورات

شارون جلوتزر تستمتع بحكاية شيقة عن مغامرات بطولية في علم المواد.
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بول جيه .شتاينهارت
دار نشر «سايمون آند شوستر»)2018( ،

من الزمن .ومع هذا ،أحدثت أشباه البلورات إرباكًا ف ي� الفهم
العلمي لب ْنية المادة ،الذي ساد لما يقرب من قر ي ن
ن� من
ِ
الزمان .إذ كانت أطروحة بعنوان «رسالة ف ي� علم المعادن»
نس رونيه-جوس
 ،Treatise of Mineralogyكتبها القس الفر ي
آوي ف ي� عام  ،1801قد أثبتت أن المواد الصلبة تحتوي
عىل لبنات أساسية
مجهرية ،وأن جميع "يُستخدم الفوالذ
عنارص هذه المواد المق َّوى بجزيئات صغيرة
الصلبة ومخاليطها من أشباه البلورات
يمكنها – عىل أ
القل من في صناعة إبر الوخز،
الناحية النظرية – أن واإلبر المستخدمة في
ف
تُ َ
وجد ي� شكل بلوري ،العمليات الجراحية،
السكروز،
من
ا
ء
بد ً
وكذلك أدوات األسنان،
ح� الياقوت أ
ت
زرق.
ال
وشفرات الحالقة".
وعىل الرغم من أن
هناك آالف تال�تيبات الذرية المحتملة ،فإن ي ن
قوان� توصيف
البلورات لم تكن معقدة؛ فالمواد يمكنها أن تحتوي إما
ث
ئ
سداس .واستمر
ثال� ،أو رباعي ،أو
ثنا� ،أو ي
عىل تناظر ي
ي
أ
ت
المر عىل هذا النحو ،ح� جاء الكشف عن أشباه البلورات،
القوان�.ن
وك ََس هذه
ي
تبـدأ قصة سـتاينهارد ف ي� عـام  1985ف ي� باسـادينا بوالية
عضـو بهيئـة تدريـس
كاليفورنيـا ،وبعدهـا ف ي� أثنـاء عملـه
ً

ِبنْ ية محظورة

ض
المـا� ،كان سـتاينهارد
منـذ أواخـر سـبعينيات القـرن
ي
الخمـاس
التناظـر
ذات
"المحظـورة"
يتخيـل أن البلـورات
ي
الت�يـد ،عىل
عنـد
ات،
ر
الـذ
تبـت
ر
ت
إذا
قـد تكـون ممكنـة
ب
ع�ينيـة أ
ن
الوجـه ،تشـغل ي ز
شـكل شـبكة ش
المـكا� .ف ي�
الحـر
ي
ين
وليفـ� التجـارب باسـتخدام
البدايـة ،أجـرى سـتاينهارد
ين
الغاليـ� ،وبعد ذلك
كـرات السـتايروفوم ،وف َُرش تنظيف
وليفـ�ن
سـتاينهارد
اسـتعان
اسـتخدما النمـاذج الورقيـة.
ي
بيـروز ( ،)Penrose tilingsت
بأنمـاط تبليـط ن
الـ� يتضافـر
ي
أ
فيهـا شـكالن؛ لخلق نمـط يغ� متكرر ،يشـبه تلـك النماط
ت
الكالسـيك .أدرك
الـ� نشـاهدها ف ي� التبليـط إالسلامي
ي
ي
ن
وليفـ� أنهمـا يسـتطيعان  -عـن طريـق رسـم
سـتاينهارد
ي
خطـوط متوازيـة فـوق أحـد أنمـاط تبليـط ن
بيـروز  -إثبات
أن البالطات تت�تب بشـكل شـبه دوري؛ َفي ْن ُتـج عنها تناظر
ت
الـ� أرادا تحقيقها؛ فقد
خمـاس .كانـت
هذه هي القفـزة ي
قـادت ي الوثبـة ف� أ
البعـاد الثالثيـة إىل شـبه البلـورة ذات
ي
ت
ش
الـ� طالمـا تخيلهـا سـتاينهارد.
الع�يـن وج ًهـا ،ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ALISON FORNER/THE SECOND KIND OF IMPOSSIBLE, SIMON AND SCHUSTER

ف
الزمـن
تسـابق
َ
يل� :ي� أقصى ش�ق روسـياِ ،
'تخيـل مـا ي
ن
ن
الحاذقـ�؛ لحل لغز
الالعبـ�
من
متناغمـة
غـر
ي
ي
مجموعـةٌ ي
السـن� .هـذا اللغـز قـد يربـط ي ن
ين
ب�
خافيـا لمليـارات
ظـل ً
صخرية ع�ث عليها ف
المغ� بأحد
السـفل
الطابق
�
شـظية
ُ
ب َّ
ي
ي
الشـمس .لحل هذا
النظام
ر
وتطو
يطاليـة،
ال
المتاحـف
إ
ُّ
ي
اللغـز ،سـيتحتم على عا ِلـم المـع ف� ي ز
الف�يـاء النظريـة
ي
تَ َح ُّمـل صعـاب ال يصدقهـا عقل ،ومواجهة عملاء ي ن
تابع�
ين
للكرملـ� ،والتعامـل مع طرد مفقـود ،ومع يوميات رسية،
بالضافـة إىل خـوض رحلة شـاقة بع� شـبه جزيـرة بركانية.
إ
مث�ا من أفالم هوليوود ،وإنما
ا
فيلم
ليس
هذا
ً يً
وواقعية .ف� كتابه «النوع آ
الخر من
مغامرة علمية شجاعة
ي
المستحيل»  ،The Second Kind of Impossibleيروي عا ِلم
يز
الف�ياء النظرية ،بول ستاينهارد ،قصة مسعاه الجريء؛
بح ًثا عن شبه بلورة طبيعية .وشبه البلورة هذه هي شكل
تيبا شاذًا ،يُعتقد أنه
من أشكال المادة ،ذ َّراته مرتَّبة تر ً
ترتيب مستحيل بالنسبة إىل بلورة .والنتيجة هي مزيج من
المث�ة،
المذكرات العلمية المعملية الرصينة والمغامرات ي
المفعمة باالكتشافات ،واالحباطات ،واالبتهاج ،والمثابرة.
ف
ف
ف
و� أشباه
ي� البلورات ،تنتظم الذرات ي� نمط متكرر .ي
أيضا ،ولكن النمط يكون يغ�
البلورات ،تنتظم الذرات ً
دوري؛ أي أنه ال يتكرر .ينشأ عن هذا النمط الغريب
تناظرات دورانية يغ� متوقعة (تختلفً ،
مثل ،عن تلك
الخاصة بشبيكة مربعة ،تكرر نفسها أربع مرات ف ي� دوران
كامل) .اك ُت ِشفَت أشباه البلورات ألول مرة ف ي� ثمانينيات القرن
ش
كث�ين ف ي� المجتمع العلمي ،باستثناء
الع�ين ،يغ� أن ي
ال� ق ُِد َمت بشأنها ت
التفس�ات ت
ن
لف�ة
يقبلوا
لم
،
يائي�
الف�
ي
يز ي
ي

النوع اآلخر من المستحيل :الرحلة الخارقة للعادة؛
ً
بحثا عن شكل جديد من أشكال المادة

جامعـة بنسـلفانيا ف ي� فيالدلفيـا ،حيـث ألقـى سـتاينهارد
محـا�ض ة ف� معهد كاليفورنيـا للتكنولوجيا (الجامعة أ
الم،
ي
درس بهـا ف� المرحلـة الجامعيـة أ
ت
الوىل) .ف ي� هـذه
الـ�
ي
ي
ئ
�ض
ز
يـا� ريتشـارد فاينمـان -
المحـا ة ش�ح سـتاينهارد ي
للف� ي
ض
ت
توصل إليهـا مع طالب
الـ�
أسـتاذه فيمـا مـى  -نظريته ي ّ
ن
تنبأت باحتمال وجود
الدكتـوراة دوف ي
ليفـ� ،وهي نظرية ّ
أشـباه بلـورات ،لهـا تناظرات ممكنـة من الناحيـة التقنية،
ولكنهـا غـر واردة بشـدة" :النـوع آ
الخـر من المسـتحيل".
ي

كتب وفنون تـعـليــقات

TRUSTEES OF PRINCETON UNIV.

لم يكن ستاينهارد ي ن
نموذج لهيكل
وليف� يعلمان أن
شبه بلورة.
أحد علماء المواد  -وهو عا ِلم تفصلهما
ت
الكيلوم�ات  -قد
عنه بضعة مئات من
أ
ت
ال� رآها
توصل إىل نمط فحيود ال يشبه أأيًّا من النماط ي
ز
والمنجن� ،يتم
من قبل ،وذلك ي� سبيكة من اللومنيوم
ي
رسيعا .كان هذا الباحث هو دان شيختمان ،الذي
بت�يدها ً
للمعاي� (حاليا المعهد ن
ن
الوط�
الوط�
المكتب
كان يعمل ف ي�
ي
ًّ
ي
ف ي
زب�ج بوالية يم�يالند .كان
جيث� ي
للمعاي� والتكنولوجيا) ي� ي
ي
لنمط الحيود هذا تناظر دور ن يا� ش
ع� ّي .ف ي� كراسة المعمل
ّ
مندهشا  -الحلقات أحادية
الخاصة به ،رسم شيختمان –
ً
الع� نقاط لهذا النمط ،وكتب بجوارها ش
المركز ذات ش
"ع�
مرات؟؟؟" .لم يكن شيختمان يعلم هذا بعد ،لكنه كان
ف
و� عام  ،2011حصل
قد اكتشف لتوه أول شبه فبلورة .ي
شيختمان عىل جائزة نوبل ي� الكيمياء عن هذا االكتشاف.
قام ستاينهارد ي ن
وليف�  -وقد أدركا التداعيات المجتمعة
لهذا أ
ف
ز
المر  -ش
«ف�يكال
بن� ورقة بحثية عن نظريتهما ي� دورية ي
ت
ريفيو لي�ز»  ،Physical Review Lettersوأفردا فيها أسس
مجال البحوث الخاصة بأشباه البلورات (D. Levine and P.J.
.)Steinhardt Phys. Rev. Lett. 53, 2477; 1984
ت
حى وقتنـا هـذا ،تـم بالفعل إنتـاج المئات من أشـباه
ف
البلـورات ذات التناظـرات المختلفـة ي� المعمـل .وتُ َعـد
ت
ال� ال يلتصق بهـا الطعام من ي ن
ب� أوىل تطبيقات
َ
الم ي
قـال ي
أشـباه البلـورات .ويرجـع هـذا إىل أن هذه السـبائك لديها
درجـة احتـكاك منخفضة ،ودرجـة صالبة مرتفعـة ،ودرجة
المقـوى
تفاعـل سـطحي منخفضـة .ويُسـتخدم الفـوالذ
َّ
صغـرة مـن أشـباه البلـورات ف ي� صناعـة إبـر
بجسـيمات
ي
المسـتخدمة ف ي� العمليـات الجراحيـة،
بـر
وال
الوخـز،
إ
َ
وكذلك أدوات أ
السـنان ،وشـفرات الحالقة .وقد اك ُت ِشفَت
أشـباه البلـورات ف ي� مواد أخـرى يغ� المعـادن ،بما ف ي� ذلك
وتش� عمليات
البوليمرات ،ومخاليط الجسيمات النانوية .ي
المحـاكاة بواسـطة الحاسـب إىل أن وجود أشـباه البلورات
فـرض أن يكـون ث
يُ ت
انتشـارا مـن هذا.
أكـر
ً
كل أنـواع أشـباه البلـورات تلك هي ِمن صنع إالنسـان،
لكن سـتاينهارد تملكه فضول الستكشاف أ
النواع الموجودة
حـ� كان سـتاينهارد عضـوا �ف
ف
و� عـام  ،1999ي ن
ًّ
ً في
طبيعيـا .ي
ف
س ،ش�ع ي�
هيئـة تدريـس جامعـة برينسـتون ي�
ي
نيوجـر ي
مهمـة ،لـم يكـن يتخيلهـا سـوى عـدد قليـل
العمـل على ٍ
مـن علمـاء ي ز
الف�يـاء النظريـة ،أال وهـي العثـور على أحد
طبيعيـا .وكان هـذا هـو اللب
أشـباه البلـورات الموجـودة
ًّ
الحقيقـي الـذي بىن حولـه كتابه.
البحث حول العالم

ض ف
ت
الـ�
بـدأ سـتاينهارد بالنظـر إىل
المـا� ،ي� المتاحـف ي
ي
ت
الـ� تـم
المعـادن
عينـات
مـن
تضـم مجموعـات هائلـة
ي
وخمـن أن واحـدة من
العالـم.
جمعهـا مـن كل مـكان ف ي�
ّ
ْ
هـذه العينـات ربمـا تكون شـبه بلـورة ،لم يتـم التعرف
عليهـا ،وعليـه ،قـام بتكوين فريـق عمل ممتـاز من زمالء
يحدوهـم أ
المل ،كان من بينهم عا ِلم جيولوجي ،وعا ِلم
ف
ت
اللك�ونيـة ،وطالب جامعـي ،وبدأت عملية
ي� المجاهـر إ
ف
البحـث .سـنوات مـن البحـث والتمشـيط ي� السـجالت
الم�بـة لـم تسـفر عن أي ش�ء ،واسـتمر أ
ت
المـر عىل هذا
ي
ت
النحـو ،حى وصـل إىل برينسـتون صنـدوق مـن متحـف
التاريـخ الطبيعـي ف ي� فلورنسـا بإيطاليـا ،وكان الصنـدوق
يحتـوي على شـظية ،تـكاد ال تُـرى ي ن
بالعـ� المجـردة ،من
ف
الكات�كايـت  .Khatyrkiteي�  2ينايـر
معـدن نـادر ،اسـمه ي
 ،2009أصبـح الباحثـون على ي ن
يقـ� مـن أنهـم اكتشـفوا
واحـدة مـن أشـباه البلـورات الموجـودة بشـكل طبيعـي،
وهـي شـبه بلـورة ،أُطلـق عليهـا ف ي� وقـت الحـق اسـم
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بول شتاينهارت مع نموذج لشبه بلورة

(ع�ينية أ
آيكوساهيدرايت ش
الوجه)  ،Icosahedriteولكن
مـن أيـن أتـت شـبه البلـورة تلك؟
اسـتنتج الفريـق ،بعـد العديـد مـن التحـوالت
غـر المتوقعة ،أن العينـة يُحتمل أن تكون
واالنعطافـات ي
قـد ُع ثـر عليها ف ي� شـبه جزيرة كامشـاتكا بال�كانية ف ي� الجانب
البعيـد مـن روسـيا .قـاد سـتاينهارد بعثـة استكشـافية إىل
هنـاك ف ي� عـام  ..2011رحلـة بريـة ،تشـبه لعبـة التفتيش
عـن أ
الصغ� الـذي اعتقد الفريق
الشـياء ،بح ًثا عن النهـر
ي
أ
ف
و� نهايـة المطاف ،توصلت
صل .ي
أنـه يحـوي المصدر ال ي
مجموعة العمل إىل أن الشظية جاءت من حجر ي ز
ن� يك ،كان
يحتوى عىل شـبه بلورة أخرى تكونت بشـكل طبيعي ،وهي
شـبه بلورة ،أُطلق عليها اسـم ديكاجونايت .Decagonite
هـذا الكتاب هـو بمثابة نظرة قريبة على التاريخ وقت
صنعـه .إنـه كتاب مشـوق ألولئك الذين يعشـقون متابعة
مثل� ،وكتـاب مبهـج ألي شـخص
أخبـار أشـباه البلـورات ي
كان يحلـم بالتعـرف عىل حقيقـة علمية كانـت خافية كإبرة
ف� كومـة قـش .لقـد حقـق سـتاينهارد توازنًـا ي ن
بـ� تقديـم
ي
التفاصيـل الرياضيـة ،وتوصيل المعلومات بشـكل سـلس
إىل القـارئ .إن أسـلوبه يـأرس القـراء بتفاصيـل حيـة حول
التعجـب الـذي تَ َملَّكـه ،ولحظات إالحبـاط الذي
لحظـات ُّ
شـعر بـه ،بل ت
وح� بعض اللحظـات القليلة من إالعجاب
فع� صفحات
بالنفس ،الذي سـمح لنفسـه أن يُ َع ب ِّ� عنه؛ ب
الكتاب ،نتعرف عىل العالقات المتعمقة أ
والفكار الجريئة
ت
الـ� أبقت رحلة سـتاينهارد ف ي� مسـارها.
ي
إن هـذا السرد المشـوق يذ ِّكرنا بـأن إالثـارة النابعة عن
ت
الـ�
االكتشـافات العلميـة ليسـت مجـرد تلـك اللحظـة ي
نصيـح فيها ي ن
قائلـ�" :وجدتُها ..وجدتُهـا" ،وإنما هي رحلة
أ
يز
يم�هـا إالرصار ،والعمل الجماعـي ،والتفاؤل ،والهم من
ذلـك كلـه ..الحـظ .ف� نهايـة الكتـاب ،يتأمـل الكاتـب �ف
ي
ي
الكويكب «جوليا  ،Julia 89 »89الذي يدور حول الشمس
ت
ف� مـدار ي ن
والمشـري ،وهـو كويكب قـد يكون
بـ� المريـخ
ي
ز
الن� يك الـذي جاء به القـدر .وبهذا..
مصـدر ذلـك الحجـر ي
ينتهـي كتـاب «النـوع آ
الخـر من المسـتحيل» بما بـدأ به..
إمكانيـة حدوث المسـتحيل.

شارون جلوتزر أستاذة ف ي� الهندسة ،بدرجة أستاذية
يز
المتم�ة لدى جامعة
جون يف�نر كان الجامعية
ن
س.
آنتو�
كرس
كذلك
وتشغل
ميشيجان ف ي� آن آربر،
ي ي
ي
ليمبكيه ،الخاص برئاسة قسم الهندسة الكيميائية.
ال�يد إ ت ن
و�sglotzer@umich.edu :
ب
اللك� ي
الطبعة العربية |
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تـعـليــقات كتب وفنون

أسس المرض العقلي
قيم دراسة عن تأثير التطور في حاالت بعينها ،مثل االكتئاب ،والقلق.
أدريان
َ
وولفسن يُ ِّ

رقم  348صورة من رواية كونديد «امرأة على قارعة الطريق» لترينت بارك (.)2013

تز
وغ�ه من اضطرابات الصحة
ي�ايد عبء االكتئاب ،ي
العقلية ،عىل مستوى العالم؛ ففي أمريكا الشمالية وأوروبا
العقل نسبة تصل إىل  %40من
وحدهما يشكل المرض ف أ ي
ئ
المراض .ت
الجزي�،
الطب
وح�
هدرة ي�
الم َ
مجمل السنوات ُ
ي
نجاحا ً
هائل ف ي� عالج أمراض ،مثل الرسطان،
الذي شهد ً
فشل ف� وقف هذا التصاعد .ف
المث�
السياق
هذا
ظل
و�
ي
ي
ي
للتفك� ،بعنوان «أسباب وجيهة
للقلقَ ،ص َدر كتاب محفّز
ي
لمشاعر سيئة»  ،Good Reasons for Bad Feelingsق ََّدم
ٍ
نيس تصورات تعيد
فيه
طبيب النفس التطوري راندولف ِّ
طرح أ
المراض العقلية بطريقة جذرية.
ف
العقل  -مثل
نيس ،تكمن
ي� رأْي ِّ
جذور المرض أ ي
ف
الساسية ال�ت
اضطر ب يا� القلق واالكتئاب  -ي� الوظائف
ي
نشأت كعنارص أساسية للوظيفة التكيفية السلوكية
والمعرفية .وإضافة إىل ذلك ،ربما يكون بعض الجوانب
وظيفيا قد نشأ نتيجة انتخاب
العقلية المعطوبة
ًّ
العقل ،مثل القدرة
بالمرض
صلة
صفات يغ� ذات
ي
المعرفية ،مثلما تُنتخب صفة طول السيقان ف ي� خيول
أ
ف
و� الوقت نفسه تميل تلك السيقان
السباق الصيلة ،ي
الض ْعف .يمكن أن تكون نقاط الضعف الجوهرية
إىل َّ
الب�ي هي الثمن الذي يدفعه ش
ف ي� العقل ش
الب� مقابل
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ين
تحس� خصائص أخرى يغ� ذات صلة.
ف
ظهرت أفكار مماثلة من قبل ي� سياقات مختلفة .فقد
انتقد عالما أ
الحياء التطورية ستيفن جاي جولد ،وريتشارد
َِ
أ
تن
بالتنظ�
لوان� ،عىل سبيل المثال ،التسليم العمى
ي
الكالسيك
«التكيفي» .ومن خالل بحثهما
التطوري
ُّ
ي
المنشور ف ي� عام  1979بعنوان« :مثلثات سان ماركو،
ونموذج بانجلوس» ،ت
تن
ولوان� عىل الفكرة
اع�ض جولد،
ي
ف
�ث
ت
ال� ترى أن كل جوانب الكائن الحي تظهر ي� أك صورة
ي
متقنة ،بفعل االنتخاب الطبيعي (S. J. Gould et al. Proc.
 ،)R. Soc. Lond. B 205, 581–598; 1979وإنما رآيا أن
تماما
بعض الجوانب هي نواتج بنيوية ثانوية ي
غ� مقصودةً ،
ب� أ
القواس ت
ت
ال� تظهر ي ن
ال� تدعم
ف ي
كمثلثات ف البناء المنحنية ،ي
ت
ال� كانت سائدة ي� العصور
القباب ي� الطرز المعمارية ي
الوسطى ،وعرص النهضة .قد ال تكون لهذه الجوانب
ف
يز
معوقة
مم�ات تكيفية ملموسة ،بل ربما ي� الواقع تكون ِّ
ت
ن
للتكيف .أمكن إثبات حدس جولد ،ولوان� إىل حد ما من
تطورية معينة
خالل علم الوراثة الجزيئية .فهناك أشكال ّ
بروت� جهاز المناعة ئ
من ي ن
البدا� المتمم ( 4أ)  -عىل سبيل
ي
أ
المثال  -نشأت لسباب ال عالقة لها بالوظيفة العقلية،
ولكنها مع ذلك ترتبط بزيادة خطر إالصابة بالفصام.

س.
قبل عقود مضت ،استكشف ُم َنظِّر التطور ،جورج ي
جانبا قد يكون أك�ث جوانب البيولوجيا ش
الب�ية
وليامزً ،
للح�ة ،وهوُ :ج ُنوحنا المزعج إىل التقدم ف ي� العمر،
إثارة ي
والموت .أشار وليامز ف ي� عام  1957إىل أن بعض الجينات
تطور ألنه كان يعزز اللياقة ف ي� وقت
المسببة للشيخوخة ربما َّ
مبكر من الحياة (;G. C. Williams Evolution 11, 398–411
يش� هذا ت
االف�اض الذي يُعرف بـ«تعدد النمط
 .)1957ي
ن
ج� واحد
فيها
يتحكم
حالة
وهو
المناهض»
الظاهري
ي
ٍ
أخرى ضارة ،عىل أ
القل – إىل
ف ي� سمة واحدة مفيدة وسمة
ين
تحس� معقدة
الب ن� البيولوجية هو مسألة
أن تصميم ُ
أ
تنطوي عىل عدة تنازالت .إن العواطف والجوانب الخرى
من الوظائف العقلية ليست كمكونات آ
اللة ،يملك كل منها
وظيفة محددة؛ لكنها عىل العكس من ذلك ،مدمجة �ف
ي
مسارات الكيمياء الحيوية المعقدة والمتداخلة.
ف
نيس مع ويليامز إلصدار كتاب
ي� عام َ ،1994
تعاون ِّ
«لماذا نمرض»  ،Why We Get Sickالذي يُ َعد الوثيقة
أ
ن
نيس وويليامز
الداروي�».
الهم لـ«الطب
بلورت أفكار ِّ
ي
أ
ت
وجهات نظر جديدة حول أصول المراض ،حيث اف�ضا
"مبا�ة" (يحركها ش
أن هناك أسبابا ش
الت�يح ،والكيمياء
الحيوية ،وعلم ًوظائف أ
العضاء) ،وأسبابًا أخرى "مطلقة"
أعىل رتبة (تطورية) .وقد أشارا إىل أن التطور ينتخب
ت
تأ�
النجاح التكاثري ،وليس الصحة والسعادة .ومن هنا ،ي
أ
المراض واالضطرابات ش
أيضا
الب�ية .وصف العا ِلمان ً
أ
ف
ت
"غ�
ال� تكون ي� بعض الحيان ي
الطبيعة العشوائية ،ي
كالعصاب أ
البيولوجي ،أ
والوعية الدموية
عقالنية" ،للإرث
ت
الب�ية ،ف� ي ن
ال� تمر بع� سطح شبكية ي ن
ش
ح� ال تملك
الع�
ي
ي
رأسيات القدم ً
مثل هذا «الخلل».
لمشاعر سيئة» من هذه
وجيهة
«أسباب
ينطلق كتاب
ٍ
"هندسية" حول أ
المراض
التصورات .وب َت َب ِّنيه وجهة نظر
نيس أن الشعور بالقلق  -بالرغم من كونه
العقلية ،يرى ِّ
ظاهريًّا يغ� مرغوب فيه  -عنرص ف ي� النظام نافع ف ي� مواقف
معينة ،فهو يقوم ،عىل سبيل المثال ،بدور "جهاز إنذار"
أ
ت
تهدد الحياة .قد يؤدي االكتئاب
ال� قد ِّ
مبكّر عن الحداث ي
النفس أوبري
كذلك وظائف تكيفية؛ فقد ناقش الطبيب
ي
تعب�ه عن معاناته
لويس ،أن الشخص المكتئب ِ -من خالل ي
 يمكن أن يدفع آالخرين إىل تقديم المساعدة ،من خالل
أ
لتوف� الطعام للشخص المكتئب ،والنشطة
السعي ي
أ
االكتئا� الذي
السلوك
أن
فرضية
طرح
كذلك
الخرى .سبق
بي
«الڤرڤت» ()Chlorocebus pygerythrus
ظهره بعض قرود ْ
يُ ِ
التعب� عن فقد المكانة ،مما أدى إىل درء
بغرض
ر،
تطو
ي
قد َّ
هجمات الذكور المسيطرين.
النفس
مكونات المرض
ِومن ناحية أخرى ،مهما كانت ّ
ي
نافعة عندما يجري تنظيمها بطريقة مالئمة ،فإن المرض
مسببا للمعاناة ،ف� ي ن
ح� تَ ْن ُدر العالجات
النفس يظل أ ً
ي
ي
الدلة .وبالفعل ،لم يشهد هذا المجال أي
القائمة عىل
قفزات دوائية مهمة لسنوات عديدة ،وما زالت أ
السباب

البيولوجية مراوغة ،والعالمات الحيوية يغ� موجودة.
النفس  -كمجال -
ف ي� الوقت نفسه ،يتخبط الطب
ي
بسبب عدم ي ن
تخصصا
اليق� النظري ،فهو لم يصبح
ً
فرعيا من علم أ
متوقعا عند ربط
العصاب ،مثلما كان
ً
ًّ
المرض العقل ش
مبا� ًة بالسلوك
العص� ،كما أنه
ي
بي
من الصعب وصف التباينات الجينية الشائعة ذات
التأث�ات الواسعة عىل االضطرابات النفسية .وفّرت
ي
ئ
حصا�
الصدرات المختلفة من الدليل
التشخيص إ
إ
وال ي
ي
لالضطرابات العقلية ( ،)DSMالذي يصدر عن الرابطة
أ
التشخيص
النفس ،ق َْد ًرا من الثبات
المريكية للطب
ي
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الطب النفسي التطوري

تنازالت وراثية

كتب وفنون تـعـليــقات

والتعامل بموضوعية مع أ
المراض العقلية ،إال أن الدليل
التشخيص إ ئ
حصا� لالضطرابات العقلية نفسه قد أدى
وال ي
ي
إىل تداخل ف ي� التشخيصات ،كما افتعل قوائم مراجعة
مكونة من مجموعات من أ
العراض المتداخلة ت ز
والم�امنة،
أ
بل ووصل أ
ف
المر إىل أن الدليل يجور  -ي� بعض الحيان
ت
 عىل دوائر تحتوي عىل وظائف نفسية صحية ،ح� إنين
أل� فرانسيس  -رئيس فريق العمل الذي كتب الطبعة
ف
ت
الرابعة من الدليل ي� عام  - 1994اع�ض بشدة عىل
ن
الذه� الخارج عن نطاق السيطرة ،ف ي� كتابه
التشخيص
ي
الصادر ف ي� عام « 2013دي إم إس :ال تفسدوا الطبيعي»
.DMS: Saving Normal
من التكيف إلى سوء التكيف

تعزز ظهور طفرات
نيس أن نظرية التطور قد ِّ
يناقش ِّ
عالجية ،كونها توفر أساس نظري ي ن
النفس.
للطب
مت�
ي
ت
أيضا عىل منع الناس من الخلط
ويف�ض أنها قد تساعد ً
أ
أ
ن
ين
وب� المراض ،ومن اعتبار عواطف
ب� العراض النفسية ي
أيضا إىل
نيس ً
عنيفة ،مثل القلق ،كنوع من الخلل .ي
يش� ف ِّ
الم َنظِّمات
�
اب
أن المرض
العقل ربما ينتج عن اضطر ي ُ
ي
ت
ال� تحافظ عىل اتزان الجسم ،مثل نظام الغدد
ي
أ
ف
و� هذه الحاالت يمكن أن تتحول وظيفة الفكار
الصماء .ي
التكيفية إىل حالة من سوء التكيف.
والعواطف ّ
عتمد
ي
كلينيك
ال
النفس
للطب
المستقبل
ولعل النجاح
إ
ي َ ِ
ي
ي
تطوري مع تحليالت بيانات تسلسالت
عمل
عىل دمج إطار
ّ
الجينوم الكامل؛ فهذا من شأنه أن يساعد عىل تحديد
ال� تجعل الناس أك�ث
ت
الطفراتأ ي
ونظرا إىل "التطور
عرضة للمراض العقليةً .
التأث�ات الضئيلة للجينات الفردية ،يختار النجاح
ي
آ
والليات المتنوعة المضطلعة ف ي� التكاثري،
هذا ،فال بد من تحليل جينومات وليس الصحة
مئات آ
الالف من الناس.
وكنتيجة والسعادة".
للتشابك الكثيف ،والمتناقض �ف
ي
كث� من أ
الحيان ،الذي تتسم به الشبكات الجينية ،فإن
ي
�ض
العالجات المستقبلية قد تتطلب بال ورة تعديل دوائر
اثيا؛ لتحريرها من القيود التطورية الجامدة.
عقلية ور ًّ
ف ي� كتابه «ثيوديسيا»  ،Theodicyالصادر ف ي� عام ،1710
أ ن
لما� جوتفريد ي ز
اليبن� أن هللا ،بما
يناقش الفيلسوف ال ي
أنه ك ُّل العلم ،قد خلق بالتأكيد أفضل العوالم ال�ت
ي
ي
ين
فولت� ف ي�
يمكن أن تُخلق .وبعدها
عاماَ ،س ِخر ي
بخمس� ً
روايته «كانديد»  Candideمن ي ز
اليبن� ،من خالل شخصية
دكتور بانجلوس ،الذي كان يرى أن العيوب الموجودة �ف
ي
العالَم �ض ورية ،كالظالل المتضادة ف ي� اللوحات الفنية.
وبعيدا عن القراءات الساخرة ،ربما ثبت آ
الن أن تفاؤل
ً
الفيلسوف له أصداء منطقية ف ي� علومنا المعارصة .وكما
ت
ف�ض بوضوح كتاب «أسباب
يَ ِ
لمشاعر سيئة» ،فإن
وجيهة
ٍ
كث�ا من المكونات الرئيسة
يً
المعطوبة ،المتعلقة بالمرض
العقل ،هو الذي ف ي� النهاية
ي
ش
ب�ا.
يساعدنا أن نكون ً

أسباب وجيهة
لمشاع ٍر سيئة
آراء على حدود علم
النفس التطوري

نيسي
د .راندولف إمِّ .
دار نشر داتون ()2019

وولفسن مؤلف
أدريان
َ
كتاب «الحياة بدون
جينات» Life Without
Genes
لك� ن
ال ت
و�:
ال�يد
إ
ب
ي
@adrianwoolfson
yahoo.com

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات كتب
مفارقة الخير

ريتشارد رانجهام ،دار نشر «بروفايل»2019 ،

يتذبذب إالنسان العاقل المعاصر من جنس ( - )Homo sapiensدون توقف  -بين التسامح،
والعدوانية .وقد أَ َع ّد ريتشارد رانجهام  -عا ِلم الرئيسيات  -بح ًثا مشوقًا في علم الوراثة ،وعلم
أ
العصاب ،والتاريخ ،وغيرهم من العلوم؛ لكي يحلل طبيعتنا المتناقضة .وتغطي دراسته
أ
أ
أ
المتأنية واضحة الفكار أنواع العنف ،وتطور القيم الخالقية ،ومشكلة الطغاة الزلية ،ومشكلة
"الفالت من العقاب بعقد التحالفات" في الحروب .ويسوق الحجج على أن النزعة إلى العنف
إ
الوسيلي ،التي تشكلت من خالل توطين الذات على التعايش المشترك ،واللغة ،واالنتخاب
الجيني ،تشير إلى نوعنا السلمي في المقام أ
الول .فنحن البشر نميل بشكل فريد إلى تطويع
التحالفات لغايات تنم عن قسوة ورحمة على حد سواء.
َ
عالمنا :دليل عالم الفلك

جو دانكلي  -دار نشر «بليكان»2019 ،

هوسا للإ نسان ،يُستدل على ذلك بد ًءا من عظام ما قبل
لطالما َم َّثلَت مراقبة السماء ً
التاريخ ،التي نُ ِق َشت عليها أطوار القمر ،إلى المجموعة المتنوعة الحالية من البعثات
الفضائية ،والتليسكوبات .يضم هذا الدليل العبقري للكون بين دفتيه اكتشافات ال
حصر لها .تبحر عالمة الفيزياء الفلكية جو دانكلي سريعا من أ
الرض إلى حدود الكون
ً
المرصودة ،ثم تستكشف دورات الحياة النجمية ،والمادة المظلمة ،والتطور الكوني،
وتاريخ الكون من أ
اللف إلى الياء .ورواياتها عن عا ِلم الفلك الفارسي عبد الرحمن
الصوفي ،الذي عاش في القرن العاشر ،وعن باحثي القرن العشرين ،والقرن الواحد
والعشرين؛ سوبرامانيان تشاندراسيكار ،وجوسلين بيل بورنيل ،وڤيرا روبين ،وغيرهم
الكثيرين ،ال تقل تشويقًا.
الجمعية الملكية

أدريان تينيسوود ،دار نشر «هيد أوف زيوس»2019 ،

في عام  ،1660التقى ً 12
رجل في لندن؛ بهدف تطوير «جوانب مختلفة من التعليم» .وكان من
بينهم العا ِلم الشغوف بالتجارب روبرت بويل ،وعا ِلم التشريح ،والفلك ،والمهندس المعماري
الناشئ كريستوفر رين .وشكل ذلك اللقاء  -في جوهره – ميالد الجمعية الملكية ،التي اع ُت ِم َدت
عام  ،1662ولم تلبث أن أصبحت الهيئة العلمية أ
ويستكشف المؤرخ أدريان
البرز في بريطانيا.
ِ
تينيسوود أ
الحداث البارزة في تاريخ هذه الجمعية ،بدايةً من تأسيس دورية «فيلوسوفيكال
ترانزاكشنز»  Philosophical Transactionsإلى الئحة رؤساء الجمعية البارزين ،حتى بزوغ نجم
عالمة الكيمياء الحيوية مارجوري ستيفنسون ،وعالمة البلورات كاثلين لونسديل في عام ،1945
كأول عالم َتين تنضمان إلى زمالة الجمعية.
عندما يصبح الموت حياة

جوشوا دي .ميزريتش ،دار نشر «هاربر»2019 ،

يعيش جراحو زراعة أ
العضاء حياة منقسمة بين عالمين ،إذ يعملون على الحدود المبهمة
بين الحياة ،والموت .يغوص بنا سرد جوشوا ميزريتش – الذي ال يعرف القيود  -في
رحلة بين هاتين الحقيقتين المزدوجتين ،فهو يكشف الحقائق العارية وراء شراء أعضاء
المتبرعين؛ بما فيها كل أ
الكباد المثلجة ،وشالالت الدماء ،وجراحات «حصاد» الجلد من
ناحية ،والمراحل الطبية ،والعاطفية ،التي يمر بها المرضى الخاضعون للزراعة من ناحية
أخرى .وينسج جوشوا داخل هذا السرد قصة تدريبه الشخصي ،والتطور متعثر الخطى
ومثابرةِ ،من أمثال روي كالني .إنها حكاية
في هذا المجال ،على أيدي شخصيات بارزة ِ
تتسم بالعمق ،تمتلئ بالقلوب ،والعظام ،والقصص عن البراعة الجراحية ،و«شبكة زراعة
أ
أبدا.
العضاء» ،التي تربط بين
أشخاص ِمن الممكن ّأل يلتقوا ً
ٍ
الخرسانة :دراسات حالة في ممارسات الحفظ

المحررتان :كاثرين كروفت ،وسوزان ماكدونالد ،دار نشر «جيتي»2019 ،

المميزة
تُعتبر الخرسانة المرنة ،والديناميكية ،والمنتشرة في كل مكان ،بمثابة المادة ِّ
الرث تحديات فريدة في مجال الحفظ .وفي
للهندسة المعمارية الحديثة .يخلق هذا إ
الصدار المجمع والمنقح ،تتناول المتخصصتان كاثرين كروفت ،وسوزان ماكدونالد
هذا إ
 14مشرو ًعا من هذه المشروعات؛ بداية من مرايا التصنت بين عامي ( 1930-1928أجهزة
صوتية للإنذار المبكر؛ لرصد طائرات العدو) في ِكنت بالمملكة المتحدة ،إلى صالة
نيويورك الشهيرة للعلوم للمعماري واالس هاريسون في عام  .1964ويستعرض هذا
تقنيا – لكن بأسلوب مشوق في الوقت ذاته – الصدام بين العلم ،والثقافة
الكتاب ً
المادية .باربرا كايزر
الطبعة العربية |
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تـعـليــقات كتب وفنون
استدامة

اإلهدار المستمر للمياه
مارجريت كاتلي-كارلسون تطرح تأمالتها في آالف السنوات من سوء إدارة الموارد.
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الطبعة العربية

سكان من مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا يصطفون ،إلعادة ملء
الزجاجات ،خالل موجة من نقص إمدادات المياه ،حدثت في عام .2018

سلوك ،شعاره "عدم استخدام المورد يؤدي إىل خسارته"
وهو سلوك يشجع ال�نز عة إالقليمية ( ،)Territorialityويحث
 ف ي� نهاية المطاف  -عىل شن حروب المياه.أ
يدعو باربييه إىل وضع حد للسياسات ،والسواق،
ن
ت
المتد� للمياه،
التسع�
ال� تؤدي إىل
ي
ي
وأساليب الحوكمة ،ي
وتسمح باستخدامها كما لو كانت موجودة بوفرة .ويسوق
الدلة عىل أن إبداعاتنا موجهة  -ف� الغالب أ
أ
العم  -إىل
ّ
َّ
ي
زيادة االستهالك ،وليس تقليله.
بي�هـن باربييـه على وجهـة نظـره بشـكل بليـغ ،ويقدم
ف� هـذا السـياق نبعـا مـن الحقائـق و أ
الرقام .وقـد انبهرت
ً
ي
ش
بع�ات القوائم والجداول
والملخصـات العلميـة
ت
ت
الـ� تتناول
الـ� يدرجهـا و ي
ي
التاريـخ ،أو المشـكالت
أ
ت
الـ�
الحاليـة ،أو الدوات ي
يمكـن اسـتخدامها إليجـاد
حلول تتعلق – عىل سـبيل
المثـال – بأنـواع أسـواق
ت
الـ� تجلـب معهـا
الميـاه ي
منافـع ومخاطـر على حـد
مفارقة المياه :التغلب
َ
سـواء .وقـد شـمل مـا
على األزمة العالمية
أدرجـه أحـواض أ
في إدارة المياه
النهـار
إدوارد بي .باربييه
ت
الـ� تتهددهـا الرصاعـات
ي
مطبعة جامعة ييل
المسـتقبلية ،ومشـكلة
()2019
اسـت�نز اف الميـاه الجوفية،
ف
ف
و� المسـتقبل القريب ،وجهات االسـتيالء
الحال ي
ي� الوقت ي
الكثـر.
وغ�هـا ي
على الميـاه ،وضحايـا هـذا االسـتيالء ،ي
إال أن هذا الكتاب احتوى عىل ثالث ثغرات رئيسة:
ً
الحظ ّأن باربييه واضح ومستفيض للغاية ،لدرجة
أول ،يُ َ
ن
عجزنا
وهي
نفسها؛
المفارقة
يتناول
أن
ًّا
ق
ح
تمنيت
أن�
ُ
ْ
ي
الواضح عن تجنب مصدر تهديد وجودي ،منشأه ش
الب�
شت ف ي� الكتاب عن بصيص ي�ض ي ء الطريق إىل
أنفسهمَ .ف ّت ُ
ح� آ
أ
المام ،أو عن مخرج – كان قد ظل خافيا ت
الن  -من
ً
ت
نفس يمكن
حالة الشلل
ال� نعانيها ،أو عن ٍ
خلل ي
السياس ي
ي
ين
متخصص� ف ي� علم
بحثت عن أي ِذكْر لفالسفة أو
إصالحهُ .
النفس االجتماعي ،يمكنهم ت
اق�اح وسائل إليقاظ العالَم
ف
لكن
النائم ،ي� ٍ
وقت يرتفع فيه منسوب المياه وينخفضّ ،

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ف ي� كل عام ،يؤثر نقص المياه ف ي� أك�ث من ثلث سكان
ف
ت
ت
توف�
قديما رائدة ي� ي
ال� كانت ً
العالم .وح� فمدينة روما ،ي
ف
�ض
إمدادات المياه ي� المناطق الح ية ،شهدت ي� عام 2017
ت
ش
ال� ال تُ َعد وال تُحىص
إغالق ي
نواف� مياه ال�ب العامة ي
ف
بها .يغوص عا ِلم االقتصاد ئ
البي� إدوارد باربييه ي� أعماق
ي
وغ�ها من قصص عالَم إدارة المياه
مثل هذه القصص ي
الرائع ،المشحون ف ي� معظمه ،ماضيه وحا�ض ه ،من خالل
دراسته أ
الكاديمية  -السلسة ف ي� الوقت نفسه  -ف ي� كتابه
أيضا
«مفارقة المياه»  .The Water Paradoxويدرس باربييه ً
التهديدات الوشيكة المتعلقة بموارد المياه.
كث�ة
علمية
أدلة
المفارقة هي أنه عىل الرغم من وجود
ي
عىل إساءة استغالل المياه العذبة ،واستهالكها بشكل
مفرط ،وعىل الرغم من وجود وفرة ف ي� ال�ث وات والمعارف
أن ش
الب�ية خلقت أزمة مياه ،كان
والنفوذ
المؤسس ،يغ� ّ
ي
ص عىل إساءة استغالل المياه
ن
إننا
تجنبها.
الممكن
من
ُ
ِ ّ
العذبة ،كما لو كانت موجودة بوفرة ،ت
ح� مع إدراكنا
لندرتها .وبحلول عام  ،2040سوف يتأثر مليارا شخص
بأزمة المياه الجوفية عىل مستوى العالم (أزمة سحب
المياه من أ
الرض بمعدالت تتجاوز معدالت إعادة امتالء
مستودعات المياه الجوفية) .وسوف تكون إندونيسيا،
ن
ت
ن
ستعا� من
ال�
ي
وإيران ،ئوجنوب إفريقيا من يب� الدول ي
ما� شديد ،أو بمستويات مرتفعة .وسوف يكون
إجهاد ي
ش
ئ
اعيا ،وسوف يؤدي
ر
وز
ا
بيئي
ًا
ط
ضغ
ذلك
عن
النا�
الضغط
ًّ
ًّ
بالتال إىل اشتداد حدة أ
الزمات االجتماعية واالقتصادية.
ي
كب� من عالَمنا ،ألننا لم نستطع
وإذا تداعى جزء ي
تغي� ،فلن يكون ذلك بسبب افتقارنا إىل
إحداث ي
التحذيرات ت
ال� تردنا من التاريخ؛ فقد سبق أن تحولت
ي
مجتمعات ،ومناطق ،ومدن تماثل ف ي� سيادتها الدول ،إىل
أنقاض ،أو مجرد كومة من أوراق النباتات الجافة ،بسبب
الدارة البيئية .وقد يتكرر هذا السيناريو مجد ًدا.
سوء إ
و ِل َف ْهم الكيفية ت
ال� حدث بها ذلك ،يتعمق باربييه ف ي�
ي
دراسة آالف السنوات من سوء استغالل الموارد .ويقدم
استقصا ًء بشأن ممارسات الري والزراعة ف ي� الحضارات القديمة
بال�ق أ
الوسط ،و ي ن
ش
وغ�ها من الحضارات،
الص� ،وأوروبا ،ي
ت
ال� وضعها المؤرخ
الهيدروليكية»
بـ«الفرضية
ا
د
مستشه
ِ ً
ي
كارل ڤيتفوجل ،الذي عارص بدايات القرن ش
الع�ين (P.
ت
ال� تقول ّإن أقدم
 ،)Ball Nature 564, 186–188; 2018ي
ت
ال� اعتمدت عىل الزراعة ،مثل حضارة
إ
ال بم�اطوريات ي
ين
السومري� ،قامت بالسيطرة عىل مصادر المياه ،لكنها
كانت تميل إىل إالرساف ف ي� استخدامها؛ وهو ما جعل هذه
ئ
ين
خارجي�.
البي� ،وهجوم أعداء
الحضارات عرضة
للتدهور ي
المثلة أ
تشمل أ
الحدث عىل ذلك «سباقات تَ َملُّك
أ ض
ت
ت
ال� استحوذت عىل أس�اليا ،ونيوزيالندا ،وجنوب
ا�» ي
الر ي
ت
أفريقيا ،وقارة أمريكا الشمالية منذ عام  ،1650ح� عام
 .1900ويوضح باربييه أن هذه التوسيعات الشاسعة
الكب�ة ف ي� المكاسب االقتصادية
للحدود ،والزيادات ي
اعتمدت بشكل هائل عىل ادعاء أ
الحقية بالحصول عىل
المياه «مجانا» .وال تزال هذه الممارسة قائمة؛ أ
فالسواق
ً
البح�ات ،والممرات المائية،
قيمة
من
عام
بشكل
تقلل -
ي
ت
سلعا ذات ملكية
د
ع
ت
ال�
الجوفية،
المياه
ومستودعات
ُ
ً
ي َ
عامة .وأحد آ
الثار ت
الم�تبة عىل ذلك ،كما الحظ باربييه ،نشأة

باربييه آثر الصمت فيما يخص هذه النقطة أ
الساسية.
تماما الحديث عن المعارضة
ثانيا ،يكاد باربييه يغفل ً
ً
ال� ت
الجراءات ت
يق�حها (مثل
العامة المستمرة لمعظم إ
ي
بتسع� الماء بشكل
التصدي للمشكلة المزمنة الخاصة
ي
ت
ال� تغذيها عوامل معينة ،مثل الرغبة
يبخس من
قيمته) ،ي
ف
�ض
الكب�ة ي� أسعار
الزيادات
إن
ائب.
ال
دفع
ف� تجنب
ي
يالمياه ،ف
و� عدد أسواق المياه ،وأساليب الحوكمة ال�ت
ي
ي
أك� من جانب القطاع الخاص ،تُ َعد
تنطوي عىل هيمنة ب
ف
الكث�ين (M. Catley-Carlson
مثار استياء ي� منظور ي
.)Nature 505, 288–289; 2014
خالل العقد أ
ش
والع�ين ،تمت
الول من القرن الواحد
كب�ة ،وأطراف فاعلة أخرى؛ إلجبارها عىل
مالحقة ش�كات ي
التنحي عن إدارة أصول المياه ،وجرى توجيه انتقادات إىل
هذه الجهات من جانب عدد من المنظمات يغ� الحكومية،
السياس ،واالتحادات العمالية .تُ َعد
ومن ِق َبل اليسار
ي
أك� من
د
م
من
ا
ء
جز
الشعبية
القواعد
ذات
هذه الحركة
َّ ب
ً
المقاومة للعولمة ش
وال�كات متعددة الجنسيات.
الحركات
ِ
وقد أثّرت تلك الحركة ف ي� رأس المال المتاح لالستثمارات،
ف
القراض ،وعىل قطاعات
وعىل توجهات البنك
الدول ي� إ
ي
يوص به باربييه هو
ما
،
وبالتال
العام.
كب�ة من الرأي
ي
ي
ي
مقصده ف� أ
ف� واقع أ
الصل –
هذا
يكن
لم
وإن
–
المر
ْ
ي
ي
نهج سيؤدي بشكل
شبه مؤكد إىل وقوع "األسواق تقلل من قيمة
خالفات ،وهو ما البحيرات والممرات المائية
إشكاليا ومستودعات المياه
نهجا
يجعله ً
ًّ
للحكومات .وكذلك الجوفية ،التي ُت َعد سلعً ا
يغيب عن الطرح ذات ِم ْلكية عامة".
الذي يقدمه باربييه
بعض الخطوات يغ� الحصيفة المتخذة من قبل بعض
ت
ش
وال� تسببت ف ي� اندالع احتجاجات ناجحة.
ال�كات ،ي
ن
جدا يب� بعض
اقعي
و
ال
التنافر
باربييه
يتجاهل
ا،
ث
ثال
ً
ًّ
ت
اق�احاته المعقولة من جهة ،وعدم قدرة بلدان عديدة –
بالب ْنية التحتية،
من الناحية االقتصادية ،والنواحي المتعلقة ِ
و إالجراءات الحكومية – عىل تنفيذ هذه ت
االق�احات من جهة
أخرى .ويقر باربييه بعدم التوافق القائم ي ن
ب� أسلوب حوكمة
المياه ،والمؤسسات المعنية بالمياه ،ي ن
وب� احتياجاتنا .وإذا
ت
موج ًها إىل العالَم
مف� ًضا لهذا الكتاب أن يكون كتابًا َّ
كان َ
الملء بالعقبات ،كان يحتاج إىل
بأرسه ،فإن هذا المسار ي
المزيد من االهتمام( ،بل ولعله يحتاج إىل قائمة ت
باالش�اطات
الواقعية الالزمة للإصالح) .وبرغم أن باربييه قام بتغطية
فإن العديد من أنواع
موضوع تحلية المياه بشكل جيدّ ،
المعالجة أ
الخرى لم تُقدم تقريبا ت
ح� لمحة عنها ،مثل إعادة
ً
استخدام المياه ،وإعادة معالجة مياه الرصف ،واستخالص
الم�نزل.
الموارد من مياه الرصف الصناعي ومياه الرصف
ي
خاليا من الرطانة ،وسهل
ومع ذلك ،يُ ب
عت� الكتاب ً
القراءة ،يُف َِّصل بب�اعة المشكالت وعالجاتها .أعود إىل
أن عام 2017
كلمات باربييه عن نافورات روما .إن إدراك ّ
شهد ألول مرة منذ  2000سنة إغالقًا لهذه التحف الفنية
ف
أمرا
ي� الهندسة المائية استجابةً لظروف الجفاف ،كان ً
والحباط .نعلم أن ما نخشاه يحدث،
مث�ا لدموع الحزن إ
يً
المفارقة.
هي
وهذه
حياله،
ولكننا ال نفعل شي ًئا
َ

أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

هندس يوفر
أنفلونزا جسم مضاد ُم َ
حماية ضد كثير من سالالت أ
النفلونزا
ص46 .
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عاما ،ترك فراغات للعناصر التي كان يعتقد أنها مفقودة .والفجوة المحاطة بالمربع المنقوط هي للعنصر
الشكل  | 1الجدول الدوري لمندلييف .عندما ابتكر مندلييف جدوله الدوري قبل ً 150
ذي العدد الذري  .43وفي عام  ،1937اكتشف كل من كارلو بيرييه ،وإيمليو سيجري 3هذا العنصر ،المعروف آ
الن باسم التكنيشيوم.
ِ ِْ
لمحة من الماضي

أول عنصر اصطناعي
عندما طرح مندلييف جدوله الدوري في عام  ،1869لم يكن العنصر ذو العدد الذري  43معرو ًفا .وفي عام  ،1937أصبح أول عنصر يُكتشف من خالل
التصنيع في المختبر مم ِّه ًدا الطريق أمام العصر الذري.
كيت شابمان

فـي عـام  ،1937وصـل لوح مـن عنصـر الموليبدنوم إلى
جامعـة باليرمـو فـي مدينـة صقليـة .وكان قـد أُرسـل مـن
جامعـة كاليفورنيـا فـي بيركلـي ،حيـث كان ضمـن أجـزاء
"محطِّـم الـذَّ ّرة" الـذي صممـه إيرنسـت لورانـس ،أحـد
"سـيكلوترون
أول مسـرعات الجزيئـات ،المعـروف باسـم ِّ
الــ 37بوصة" .واحتوى ذلك اللوح علـى الحلقة المفقودة
أ
الهـم فـي عالَـم الكيمياء.

وكان العنصـر ذو العـدد الـذري  – 43الـذي ُس ِّـمي
مؤق ًتـا "تحـت  -المنجنيـز" ’ ’Eka-manganeseقبـل
اكتشـافه – بمثابـة إحـدى الثغـرات فـي الجـدول الدوري
الـذي وضعـه ديمتـري مندلييـف فـي عـام  .1869وعلـى
الرغـم مـن وجـود محـاوالت سـابقة لترتيـب العناصـر
الكيميائيـة ،رتّـب مينديليـف جدوله حسـب الكتـل الذرية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

للعناصـر ،وخصائصهـا ،وتـرك فراغـات عندمـا أدرك أن
وملـئ معظم
هنـاك عناصـر معينـة مفقودة (الشـكل ُ .)1
تدريجيا ،مما أثبت صحة أفـكار مندلييف.
تلـك الفراغـات
ًّ
وبحلـول ثالثينيـات القـرن العشـرين ،كان أبـرز العناصـر
أ
الساسـية التـي ال تـزال مفقـودة هـو "تحـت  -المنجنيز".
ولطالما سـعى الباحثون إلى اكتشـاف هـذا العنصر بَ ِعيد
المنـال ،ولكـن ثبت خطأ جميع هـذه المزاعم .آ
والن ،في
اليطالي إيميليو
باليرمـو ،حان الدور علـى عا ِلم الفيزيـاء إ
ـيج ِري فـي المحاولة.
ِس ْ
عامـا ،ذاع صيـت
32
يتجـاوز
لـم
الـذي
عمـره
برغـم
ً
ـيج ِري فـي اكتشـافات العناصـر .ولكونـه يهوديًّـا مـن
ِس ْ
السـفارديين ،واب ًنـا لصاحـب مصنـع للـورق فـي تيفولـي،
تـدرب كعا ِلـم فيزيـاء علـى يـدي إنريكـو فيرمـي ،قبل أن
يغـادر ،ليصبـح ضابطًـا فـي قـوات الدفـاع الجـوي فـي
اليطالـي .وبحلـول عـام  ،1929عـاد
صفـوف الجيـش إ

مجـد ًدا إلـى فيرمـي ،كواحـد مـن مجموعـة "شـباب فيـا
بانيسـبيرنا"  ،Via Panisperna Boysوهـي مجموعـة مـن
العلمـاء الفقراء ،من ذوي الدخـول المحدودة ،ويفتقرون
العلمـاء
إلـى المعـدات الحديثـة؛ و ُعيـن فيهـا أشـقا ُء
ِ
الجهزة ،أ
الصغر سـنا؛ لحمل أ
أ
والدوات المصنوعة يدويًّا،
ُ ًّ
وكان الباحثـون يضطـرون إلـى االختبـاء فـي نهايـة ممـر؛
الشـعاع .1وبالرغم مـن الصعوبات
لحمايـة أنفسـهم من إ
التـي واجهوهـاَ ،و َّسـع فريـق فيرمي ،في عـام  ،1934من
نطـاق حـدود جـدول مندلييـف.
وفـي فرنسـا ،أثبـت فريديريـك ،وإريـن جوليـو كـوري
أنـه يمكـن تحويـل عنصـر إلـى آخـر ،باسـتخدام إشـعاع
ـيج ِري ،وبقية العلماء
وس
مسـتحث
صناعياَ .
وخطَا فيرميِ ،
ًّ
أخـرى ْ إلـى أ
المـام ،عـن
الشـباب بهـذه الفكـرة خطـوة
طريـق قصـف عينة مـن اليورانيوم – العنصـر ذي العدد
الـذري  ،92أثقـل عنصـر معـروف آنـذاك – بحزمة أشـعة
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نيوترونيـة يدويـة الصنع .وبفعلهـم ذلك ..بدا 2أن فيرمي
قـد صنـع العنصريـن ( ،93و.)94
ـيج ِري يأمـل أن يكـون لورانـس قـد صنـع  -عن
وكان ِس ْ
عنصـرا آخر ،نتيجـة اسـتخدام الموليبدنوم
غيـر قصـد -
ً
داخـل السـيكلوترون الخـاص بـه ،حيـث إن الموليبدنـوم
هـو العنصـر ذو العـدد الـذري 42؛ وإذا تسـارعت
نظائـر الهيدروجيـن الثقيلـة (الديوتريـوم) نافـذة عبـر
السـيكلوترون الخـاص بلورانس ،وأطلقت إشـعاعات على
لـوح مـن الموليبدنوم ،فقد يحتـوي هذا اللوح على بضع
ـيج ِري من
نقـاط من عنصـر "تحـت  -المنجنيز" .وطلب ِس ْ
أي قطـع غيـار أصبحـت نشـطة
لورانـس أن يرسـل إليـه ّ
إشـعاعيا .ووافق لورانس بكل سـرور ،ألنـه لم يجد فائدة
ًّ
مـن ذلـك المعـدن المتهالك.
ً
كيميائيا للوح ،بمسـاعدة زميله
تحليلا
ـيج ِري
وأجرى ِس ْ
ًّ
عنصـرا غيـر معـروف،
اسـتخلص
حيـث
كارلـو بيرييـه،
ً
عـن طريـق تسـخين عينـة مـع هيدروكسـيد الصوديـوم،
وبيروكسـيد الهيدروجيـن 4،3حتـى الغليـان .وكانـت هـذه
المـرة أ
الولـى التـي يصبح فيهـا العنصـر ذو العدد الذري
أ
 43فـي متنـاول اليـدي .وبوجـودهُ ،حـل اللغـز الكامـن
ً
مجهـول؛ حيـث كان "تحـت -
وراء بقـاء هـذا العنصـر
إشـعاعي
نصف
عمـر
ذو
مسـتقر،
عنصـرا غيـر
المنجنيـز"
ً
ّ
وأي عينـة كانت موجودة
السـنين،
من
ماليين
بضعة
يبلـغ
أ ّ
الرض ،سـتكون قد تحللت
بشـكل طبيعي عندما تشـكلت

منـذ دهور.
وكانـت قصـة العنصـر الجديـد مجـرد بدايـة ،ففـي
ـيج ِري إلـى بيركلي؛
شـهر يونيـو مـن عـام  ،1938توجـه ِس ْ
لمواصلـة بحثـه .وبينمـا كان فـي طريقـهَ ،سـ ّنت حكومـة
موسـوليني الفاشـية قوانيـن تحظـر علـى اليهـود َشـغْ ل
ـيج ِري  -الـذي
مناصـب جامعيـة فـي إيطاليـا .ور َاسـل ِس ْ
مسـتدعيا
عائلتـه،
محاص ًـرا فـي كاليفورنيـا –
وجـد نفسـه
َ
ً
إياهـا ،حيـث حصـل على إقامـة دائمة .وهنـاكَ ،
عمل مع
عا ِلـم الكيمياء الشـاب ،جلين سـيبورج ،علـى فصل نظير
غيـر تقليـدي وشـبه مسـتقر مـن عنصـره الجديـد.5
وبعـد فتـرة وجيـزة ،وصـل نبـآن :ففـي شـهر نوفمبر،
فـاز فيرمـي بجائـزة نوبـل؛ الكتشـافه عناصـر أثقـل مـن
اليورانيـوم .واسـتغل فيرمي  -الـذي كانت زوجته يهودية
أيضـا.
الديانـة  -الجائـزة كذريعـة للهـروب مـن إيطاليـا ً
وبعـد شـهرين ،تواتـرت أنبـاء مـن ألمانيـا ،مفادهـا أن
"عناصـر" فيرمـي كانـت خطـأ ،فقـد أثبتـت مجموعـةٌ ،
قادهـا أوتـو هـان ،وليـز مايتنـر ،أن اكتشـافات فيرمـي
كانت نتيجة النشـطار الذَّ رة ،وربمـا كانت بمثابة باريوم،
وكريبتـون ،وشـظايا مـن عناصـر أخـرى  .6وسـيؤدي هـذا
االكتشـاف  -فـي نهايـة المطـاف  -إلـى تطويـر أسـلحة
نوويـة  -ويعنـي ذلـك أن "تحـت  -المنجنيـز" الـذي
ـيج ِري ،وبيرييـه كان أول عنصـر اصطناعـي
اكتشـفه ِس ْ
حقيقـي .وفـي عـام  ،1947أي بعـد عشـر سـنوات مـن
اكتشـافه ،أطلقـا عليـه اسـم "التكنيشـيوم" ،وهـذه
الكلمـة مشـتقة مـن كلمـة "تكنيتـوس" ،technetos
ومعناهـا باللغـة اليونانيـة "صناعـي"  .7وبحلـول ذلـك
الماكـن الفارغة أ
الوقـت ،كانـت جميع أ
الخرى في جدول
ـيج ِري أيضاً في صنع
مندلييـف قـد ُم ِل َئت ،مع إسـهام ِس أ ْ
السـتاتين.
العنصـر ذي العـدد الـذري ،85
َ
المجـال
المصنعـة داخـل المختبـر
فتح ْ
ـت العناصـر ُ
َ
أمـام البحـث عـن عناصـر أثقـل مـن اليورانيـوم (عناصر
التاليـة لليورانيـوم) .وفـي عـام  ،1939فاتَـح إدويـن
ـيج ِري بشـأن
ماكميلان  -الباحـث فـي جامعـة بيركلـي ِ -س ْ
ذ َّرة غيـر تقليديـة ،كان قـد اكتشـفها داخل السـيكلوترون،
ـيج ِري رفـض
والتـي يعتقـد أنهـا عنصـر جديـد ،إال أن ِس ْ
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هـذه النتائـج ،بـل وصل أ
المـر إلى كتابـة بحث 8بشـأنها،
بعنـوان" :عمليـة فاشـلة للبحـث عـن عناصـر التاليـة
لليورانيوم".وفـي الواقـع ،كان ماكميلان قـد اكتشـف
العنصـر ذا العـدد الـذري  ،93الـذي أطلـق عليـه اسـم
"النبتونيـوم" .وفـي فبرايـر  ،1941اكتشـف سـيبورج
العنصـر ذا العـدد الذري  ،94بعد اسـتالمه مهام أعمال
ـيج ِري ،سـرعان ما أثبت سـيبورج
ماكميالن .وبمسـاعدة ِس ْ
أنـه يمكـن اسـتخدام عنصـره الصناعـي – البلوتونيـوم –
فـي صنـع قنبلـة ذريـة .وكان ذلـك أول عنصـر من عشـرة
وسـمي عنصـر آخـر،
عناصـر اصطناعيـة سيكتشـفها؛ ُ
السـيبورجيوم (العنصـر ذو العـدد الـذري  ،)106علـى
تكريمـا لـه.
اسـمه؛
ً
لقـد أثبـت عنصر التكنيشـيوم أن استكشـاف الجدول
الـدوري لـم يقتصر علـى العناصر الموجـودة على كوكب
أ
الرض .واليومَ ،و ّس ْـعنا حدود الجـدول ،حتى وصلنا إلى
العنصر ذي العدد الذري  118فائق الثقل "أوجانيسون".
وتزامـن ظهـور العناصـر الجديدة مع ظهور اسـتخدامات
لـم تكـن تخطـر علـى بـال كثيريـن ،مثـل أجهـزة الكشـف
عـن الدخـان ،وأجهـزة توليـد الطاقـة الالزمـة للمسـابير
أ
أ
الطلاق .ويمكن
الفضائيـة ،والسـلحة الكثـر فتـكًا علـى إ
القـول إن أكبـر اكتشـاف ال يـزال هو عنصر التكنيشـيوم،
ـيج ِري
والنظيـر شـبه المسـتقر للعنصـر الـذي اكتشـفه ِس ْ
مـع سـيبورج .ومـع فتـرة نصـف عمـره القصيـرة ،البالغـة

سـت سـاعات ،فإنـه يعتبر واسـما إشـعاعيا مثاليا .آ
والن،
ُ
ً
ًّ
أ ًّ
اسـتخداما
الكثـر
يُعتبـر التكنيشـيوم النظيـر المشـع
ً
عالميـا (،)go.nature.com/2t4iqq8
فـي مجـال الطـب
ًّ
نظـرا إلـى اسـتخدامه فـي  %80مـن عمليـات العلاج في
ً
مجـال الطـب النـووي ،ومسـاعدته علـى إنقـاذ مالييـن
مـن أ
الرواح كل عـام .وهـو ليـس إنجـا ًزا هي ًنـا بالنسـبة
أ
لعنصـر اكتشـفناه لول مـرة فـي لوح معدنـي متهالك■ .
ف
كام�يدج
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اإلنفلونزا

لقاح شامل لمكافحة سالالت
اإلنفلونزا المختلفة
النفلونزا ،بما فيها ًّ
كل من النوعين
العلماء يصممون
أجساما مضادة لتتعرف على مختلف سالالت فيروس إ
ً
"أ" ،و"ب" من الفيروس ،اللذين يتسببان في حدوث أوبئة بشرية .فهل نقترب من تحقيق حماية "شاملة"
النفلونزا؟
ضد كل سالالت إ
جاري چيه نابل ،وجون دبليو شيفر

حصـدت الحـرب العالميـة أ
الولـى  -أحـد أكثـر صراعات
العالـم دمويـة  -أرواح مـا يقرب من  20مليون شـخص.
إال أنـه فـي العـام الـذي انتهـت فيـه الحـرب ،اجتاحت
َـدر أن جائحـة فيـروس
العال ََـم فاجعـة أكثـر فتـكًا ،إذ يُق َّ
النفلونـزا لعـام  1918قـد أودت بحيـاة مـا بيـن  50إلى
إ
 100مليون شـخص  .1وفي غضون عدة شـهور ،كان وقع
فيـروس بسـيط علـى حيـاة البشـر أكبـر بكثير ممـا خلّفته
الحرب الدامية التي اسـتمرت  4أعوام .ومع أن لقاحات
النفلونـزا تنقـذ أعـدادا ال تحصـى مـن أ
الرواح فـي وقتنا
إ
ً
الحالـي ،وسـاعدت  -بـدون شـك  -علـى تجنـب جوائـح
عالميـة أخـرى ،فـإن تصنيعهـا يجـب أن يختلـف سـنويًّا؛
ليتماشـى مـع السلاالت الفيروسـية المنتشـرة .وتسـتمر
النفلونـزا فـي تشـكيل تهديـد علـى صحـة البشـر ،وثمـة
إ
حاجـة ُملحـة إلـى تطويـر تدابيـر وقائيـة يمكنهـا توفيـر
النفلونـزا المختلفـة .ناهيك
حمايـة شـاملة ضد سلاالت إ
عـن أن اللقاحـات عـادة مـا تكون أقـل فعالية فـي توفير
الحمايـة أ
للطفـال ،ولكبـار السـن ،مقارنـة بالحماية التي

توفرهـا لباقي البشـر .2
أعلـن لورسـن وزمالؤه فـي دورية «سـاينس» Science
عـن تصميـم أجسـام مضـادة ،تمنح الفئـران حماية ضد
النفلونزا ،وتوفر – بشـكل
سلاالت مختلفـة مـن فيـروس إ
خـاص  -حمايـة ضـد معظـم السلاالت الفيروسـية التي
تنتمـي إلـى النوعيـن الرئيسـين اللذيـن يصيبـان البشـر:
إنفلونـزا "أ" ،وإنفلونـزا "ب" .ولطالمـا اع ُتبـر توفيـر هذه
صعبـا ،ألن
أمـرا ً
النوعيـة مـن الحمايـة واسـعة النطـاق ً
النفلونـزا "أ" ،و"ب" يتكـون مـن سلاالت
ًكل مـن نوعـي إ
فيروسـية متنوعـة ،واع ُتبـر بلـوغ وقايـة "شـاملة" هدفًـا
بعيـد المنـال .وإذا كان نهـج المؤلفين ً
قابل لالسـتخدام
الفعال على البشـر ،فربما يسـاعد ذلك على منع انتشـار
بالنفلونـزا الجديـدة والمتطـورة ،فـي
حـاالت العـدوى إ
جميـع أنحـاء العالـم ،أو احتوائها.
وإبـان جائحـة عـام  ،1918لـم يكـن سـبب المـرض
معروفًـا .وإذا أتيـح لقـاح آنـذاك ،كان سـيخفف  -علـى
أ
الرجـح  -مـن وطـأة الكارثـة العالميـة .ورغـم ذلك ،فإن
تطويـر لقـاح فعـال نفلونـزا ليـس أمـرا بسـيطًا ،لنأ
للإ
ً
سـريعا  .4ويتسـبب
تتحور
أن
يمكـن
النفلونـزا
فيروسـات إ
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث
ب

أ

ج

ﺑﺮوﺗﻴﻦ HA

ﻣﻨﻄﻘﺔ Fc

ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮأس
ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺟﺴﻢ ﻣﻀﺎد ﻣﻦ
ﺣﻴﻮان اﻟﻼﻣﺎ

راﺑﻂ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺬع

ﺟﺴﻢ ﻣﻀﺎد
ﺑﺸﺮي

ﻏﺸﺎء دﻫﻨﻲ

ﺟﺴﻢ ﻣﻀﺎد
ﻣﻦ ﺣﻴﻮان
اﻟﻼﻣﺎ

إﻧﻔﻠﻮﻧﺰا "أ"

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻴﻦ )(HA
إﻧﻔﻠﻮﻧﺰا "ب"

ﺟﺴﻢ ﻣﻀﺎد
ﻌﺪل
ُﻣ ﱠ

النفلونزا
النفلونزا .أعلن لورسن وآخرون 3عن تطوير أجسام مضادة ،بإمكانها تقديم حماية واسعة النطاق ضد سالالت إ
عدلة تستهدف سالالت متنوعة من فيروس إ
شكل  .1أجسام مضادة ُم َّ
أ
عند اختبارها في الفئران .أ .عدل الباحثون أجسام مضادة ،اعتمادا على أجسام مضادة مأخوذة من حيوان الالما ( ،)Lama glamaأصغر حجما من أ
الجسام المضادة البشرية .وتحتوي الجسام
ً
ّ
ً
الجسام المضادة البشرية – على مناطق تعرف باسم «السالسل الثقيلة» ،ولكنها تفتقر إلى بنى يطلق عليها «السالسل الخفيفة» .ب .قَيم الباحثون أ
المضادة لحيوان الالما  -على غرار أ
الجسام
ُ
ِ ُ
َّ
النفلونزا .وأتاحت التحاليل داخل المختبر التعرف على أجسام مضادة
المضادة لحيوان الالما ،التي تستهدف بروتين الهيماجلوتينين ،ويُعرف
اختصارا بـ( ،)HAالموجود على سطح فيروس إ
ً
أ
أ
أ
والنفلونزا
النفلونزا؛ إنفلونزا "أ" (الجسام المضادة الملونة بالخضر) ،إ
تقدم حماية قوية ضد الفيروس ،وعزل الباحثون الجسام المضادة التي استهدفت المجموعتين الرئيستين من فيروس إ
ِّ
أ
أ
"ب" أ
(الجسام المضادة الملونة بالبنفسجي) .وحدد التحليل البنيوي ما إذا كانت الجسام المضادة ترتبط بمنطقة "الرأس" ،أم "الجذع" في بروتين الهيماجلوتينين  .جـ .عدل الباحثون الجسام
السود) .اشتملت أ
الجسام المضادة لحيوان الالما ،المتصلة من خالل روابط (باللون أ
المضادة المحتوية على هذه النطاقات التي تتعرف على بروتين الهيماجلوتينين ،المأخوذة من أ
الجسام
أ
النفلونزا "أ" ،و"ب" عند اختبارها على الفئران.
المضادة ً
أيضا على منطقة  Fcلدعم التفاعل مع الخاليا المناعية .وأتاحت هذه الجسام المضادة حماية من سالالت ُمحددة من إ

هـذا المعـدل المرتفـع مـن التحور فـي تنوع مسـتمر في
اثنيـن مـن البروتينـات الرئيسـة للفيروس بمـرور الوقت،
أحدهمـا هـو بروتيـن هيماجلوتينيـن (الراصـة الدموية)،
الموجـود علـى سـطح الفيـروس (شـكل  ،)1ويتعـرف
مسـتقبل
علـى جـزيء فـي خاليـا المضيـف ،يقـوم بدور
ِ
الرتبـاط ودخـول الفيـروس.
أيضا ببروتين فيروسـي
يقتـرن بروتيـن الهيماجلوتينيـن ً
فرعيـا مختلفًا من
َّ
يسـمى النيورامينيديـز .ويوجد  18نو ًعا ًّ
بروتيـن الهيماجلوتينيـن ،وً 11
شـكل مـن ال ُنيورامينيديـز.
ويشـكل هـذان البروتينـان أ
السـاس الـذي تسـتند إليـه
النفلونـزا .فعلى سـبيل المثال ،االسـم
تسـمية سلاالت إ
النفلونـزا يتكـون مـن
" "H1N1يشـير إلـى أن فيـروس إ
بروتيـن الهيماجلوتينيـن مـن النـوع الفرعـي أ
الول،
وبروتيـن نويرامينيديـز مـن النـوع الفرعـي أ
الول.
ُ
تزامـن حـدوث قفـزة هائلـة فـي محـاوالت تحقيـق
النفلونـزا المتنوعـة ،مـع اكتشـاف
حمايـة ضـد سلاالت إ
الجسـام المضادة ،المعروفة باسـم أ
أ
الجسام المضادة
واسـعة التحييـد ،التـي من الممكـن أن ترتبط ِبب ْنيـة ثابتة
اثيا فـي منطقة فـي بروتيـن الهيماجلوتينين،
ومسـتقرة ور
يطلـق عليهـا ًّ الجـذع  .6،5تحـارب هـذه أ
الجسـام
ُ
النفلونـزا من خلال االرتبـاط ببروتين
المضـادة فيـروس إ
الهيماجلوتينيـن ،وتثبيـط قـدرة الفيـروس علـى دخـول
أيضـا تعزيـز االسـتجابة المضـادة
الخاليـا .ويمكنهـم ً
للفيـروس ،علـى سـبيل المثـال ،مـن خلال إقحـام
خاليـا مناعيـة تعـزز قتـل الخاليـا المصابـة بالفيـروس.
إال أن هـذه أ
الجسـام المضـادة ال تتعـرف عـادة علـى
أ
ً
فمثلا ،الجسـام المضادة
النفلونـزا،
جميـع فيروسـات إ
واسـعة التحييد ،التـي تتعرف علـى هيماجلوتينين إحدى
المجموعـات الوراثيـة الفرعيـة الكبيـرة للإ نفلونـزا "أ" ،أي
المجموعـة  ،1ال تبـدي عـادة اسـتجابة اتجـاه المجموعة
أ
الخـرى ،أي المجموعـة  ،2وال تتعـرف كذلـك على النوع
النفلونـزا (المرجـع رقـم .)7
"ب" مـن إ
النفلونزا "أ" ،و"ب"،
وفي محاولة الستهداف فيروسي إ
توصـل لورسـن وزملاؤه إلـى فكـرة ،مضمونهـا تصميـم
ّ
جسـم مضـاد ،عـن طريـق "ربط" نطاقـات التعـرف على
أ
معا،
إ
النفلونـزا المأخوذة من مختلف الجسـام المضادة ً
وهـذه أ
الجسـام المضـادة مـن شـأنها أن ترتبـط بمناطق
اثيـا ،وخاصـة
فـي بروتيـن الهيماجلوتينيـن مسـتقرة ور ًّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

منطقـة الجـذع فـي هـذا البروتيـن .وحقـن الباحثـون
النفلونـزا ،أو
حيوانـات الالمـا ( )Lama glamaبلقـاح إ
ببروتينـات الهيماجلوتينيـن ،واسـتخدموا االختبـارات
المعمليـة؛ لتحديـد أ
الجسـام المضـادة الناتجـة ذات
أ
القـدرة أ
العلـى ،والتأثيـر الوسـع فـي تحييـد فيروسـات
النفلونـزا المتنوعـة .ووجـدوا أن بإمكان توليفـات معينة
إ
من هذه أ
الجسـام المضادة أن تسـتهدف جميع سالالت
تقريبـا الخاضعـة لالختبـار .وتمتلـك
النفلونـزا
فيـروس إ
ً
أ
وحجما
أبسـط
ـا
تركيب
الالمـا
لحيـوان
المضـادة
الجسـام
ً
ً
أ
أصغـر من الجسـام المضـادة البشـرية ،وبالتالي تُ َي ِّسـر
هندسـيا يهـدف إلـى دمـج مناطـق بروتينيـة مـن
نهجـا
ً
ً
نـوع مـن أ
الجسـام المضادة.
أكثـر مـن
ومــن خــال تصميــم أ
الجســام المضــادة ،التــي
يرتبــط فيهــا العديــد مــن مناطــق التعــرف علــى
بالنفلونـزا بروابــط بروتينيــة ،اســتطاع الباحثــون تصنيــع
إ
أجســام مضــادة اســتهدفت فيروســات متعــددة .وم َّكــن
البنــى فــي ِب ْنيــة جســم مضــاد ،يُطلــق عليــه
دمــج هــذه ِ
منطقــة  ،Fcالبروتينــات الهجينــة مــن أن تتفاعــل مــع
الخاليــا المناعيــة ،وتنشــطها.
اثيا،
ر
و
لة
معد
مضـادة
ا
أجسـام
وعندمـا تلقّت الفئران
َّ
ً
ًّ
المرمـز لمثـل هـذا الجسـم المضـاد  -الـذي
أو الجيـن َّ
وصـل بمسـاعدة الفيـروس المرتبـط بالفيـروس الغُ ّـدي
( )AAVإلـى خاليـا التجويـف أ
النفـي  -اكتسـبت وقايـة
مـن فيـروس إنفلونـزا كان ممي ًتـا فـي المعتـاد .وضمـن
نهـج التوصيـل الجينـي إنتـاج الجسـم المضـاد لمـدة
مقد ًمـا بذلـك حمايـة
تتـراوح مـن أسـابيع إلـى شـهورِّ ،
مسـتدامة ،دون الحاجـة إلـى جرعـات الحقـن المتكـررة
علـى مـدار الوقـت.
وتظــل إمكانيــة اســتخدام هــذا النهــج لحمايــة البشــر
النفلونـزا غيــر مؤكــدة ،حيــث إن الفئـران ال تمثــل
مــن إ
النفلون ـزا البشــرية ،نظـ ًـرا إلــى
نمــاذج مثاليــة لتقصــي إ
ـتقبل الــذي تســتخدمه الســاالت
اختــاف نســخة المسـ ِ
الفيروســية إلصابــة خاليــا الفئــران ،عــن النســخة
المطلوبــة لدخــول الفيــروس إلــى الخاليــا البشــرية.
فضـ ًـا عــن اختــاف أنمــاط عــدوى أ
النســجة ،والفيروس
8
فــي مجــرى الــدم بيــن الفئـران والبشــر  .ومــن الممكــن
مســارا يتوســطه
أن تتضمــن الحمايــة فــي الفئــران
ً
ـتقبل يسـ َّـمى  ،FcγR-IIIيوجــد علــى الخاليــا
بروتيــن ُمسـ ِ

المناعيــة ،ويتعــرف علــى أ
الجســام المضــادة المرتبطــة
أ
بالهــداف  ،9ولكــن ليــس معروفًــا مــا إذا كانــت لهــذا
آ
النــوع مــن الليــات المناعيــة أهميــة لــدى البشــر ،أم
ال .وفشــلت أ
الجســام المضــادة التــي تســتهدف منطقــة
آ
الجــذع فــي بروتيــن الهيماجلوتينيــن  -حتــى الن  -فــي
تخفيــف أ
العــراض لــدى البشــر المصابيــن بالفعــل،
أ
وتختبــر قــدرة هــذه الجســام المضــادة علــى منــع
الكلينيكيــة .10
الصابــة مــن خــال التجــارب إ
إ
أحـد المخـاوف أ
الخـرى حـول اسـتخدام هـذا النهج
علـى البشـر هـو مـا إذا كانـت اسـتجابة مناعيـة سـتنطلق
ضـد أ
الجسـام المضـادة غيـر البشـرية ،أم ال .فبالرغم
معـدل مـن حيوانـات الالمـا
مـن اعتمـاد جسـم مضـاد َّ
الكلينيكـي ،لعلاج أمـراض تجلـط الـدم ،11
لالسـتخدام إ
فـإن معرفـة مـا إذا كانـت اسـتجابة مناعية سـتنطلق ضد
أ
الجسـام المضـادة للإ نفلونزا متعـددة نطاقات التعرف،
الكلينيكيـة.
أم ال ،لـن تتضـح إال مـن خلال االختبـارات إ
ويمكـن َخلْـع صفـة بشـرية علـى أجسـام حيـوان الالمـا
المضـادة (أي أنـه يتـم تعديلهـا بحيـث تماثـل نطاقـات
التعـرف ذات الصلـة فـي أ
الجسـام المضادة البشـرية)،
إال أنـه مـن الضـروري تقييـم فعاليـة اسـتخدام هـذه
التعديلات في البشـر.
أ
أيضـا اسـتخدام
مـن المـور المثيـرة للمخـاوف ً
الغـدي ،بسـبب القصـور
الفيـروس المرتبـط بالفيـروس
ّ
فـي تحقيـق مسـتويات كافيـة ومسـتمرة مـن التعبيـر
الجينـي عنـد اسـتخدام هـذا الفيـروس فـي العالجـات
الجينيـة  .12تتمثـل مخـاوف أمنيـة ورقابيـة أخـرى بشـأن
ذلـك الفيـروس فـي اسـتخدامه فـي حـث التعبيـر
الجينـي المسـتمر ،ألن ذلـك مـن شـأنه إثـارة احتمـال
تكـون مركّبـات مـن ارتبـاط أ
الجسـام المضـادة البشـرية
أ ُّ
المعدلة بمـرور الوقت .ومع ذلك،
بالجسـام المضـادة
ّ
قـد تسـتفيد فئـات معينـة ،مثـل كبـار السـن ،بدرجـة
خاصـة مـن أ
نظـرا الرتفـاع
الجسـام المضـادة
َّ
المعدلـة ،أ ً
معـدالت الوفيـات بيـن هـذه الفئـة مـن الفـراد على إثر
النفلونزا ،ولكون اسـتجاباتهم المناعية أضعف
الصابـة إ
إ
فـي المعتـاد ،مقارنـة بالبالغيـن أ
الصغـر سـ ًّنا.
وقـد يوفـر التعبيـر الجينـي عـن أ
الجسـام المضـادة
اثيـا مـن خالل نهـج التوصيل الجينـي طريقة
عدلـة ور
الم َّ
ُ
للحمايـة مـن ًّ عـدة أنـواع مـن أ
المـراض المعديـة ،أو
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عالجهـا .وإضافـة إلـى ذلك ،فـإن نتائج هـذه العالجات
قـد تسـاعد فـي تأكيـد أ
الهـداف المفيـدة ،الموضوعـة
لتطويـر أدويـة ،أو لقاحـات مضـادة للفيروسـات .فعلى
سـبيل المثـال ،إذا كان بإمـكان أ
الجسـام المضـادة
واسـعة التحييـد ،التـي تسـتهدف منطقـة الجـذع فـي
بالنفلونزا
الصابـة إ
بروتيـن الهيماجلوتينيـن ،أن تقـي من إ
النسـان ،فذلـك من شـأنه تشـجيع
داخـل خاليـا جسـم إ
الجهـود المبذولـة لنتـاج هـذه النوعيـة مـن أ
الجسـام
إ
المضـادة ،مـن خلال أسـاليب التطعيـم .وقـد أُنتجـت
أجسـام مضـادة تسـتهدف منطقـة الجـذع فـي بروتيـن
الهيماجلوتينيـن مـن قبـل ،مـن خلال أسـاليب تعتمـد
الب ْنيـة من أجـل تصميم اللقاحـات ،وأظهرت نتائج
علـى ِ
الكلينيكيـة باسـتخدام نماذج
واعـدة فـي التجـارب قبـل إ
مـن الحيوانـات .15–13
ويذكرنـا النهـج الذي اتبعه لورسـن وزملاؤه في إنتاج
جسـم مضـاد يمكنـه اسـتهداف أكثـر مـن موقـع ،بعمل
سـابق طُور  16فيه جسـم مضـاد باالعتماد على أ
الجسـام
ِّ

المضـادة واسـعة التحييـد؛ مـن أجـل اسـتهداف ثالثـة
مواقـع منفصلـة علـى فيـروس نقـص المناعـة البشـرية
( .)HIVفبإمـكان هـذه النوعيـة مـن أ
الجسـام المضـادة
تحييد أكثر من  %99من سلاالت فيروس  HIVالمنتشرة.
وقـد منـع هـذا النـوع مـن أ
الجسـام المضـادة العـدوى
مـن الفيروسـات التـي لـم تكـن لتتأثـر ،إذا اسـ ُتخدمت
أجـزاء مفردة من الجسـم المضاد ثالثـي مناطق التعرف.
لقـد بـدأت حقبـة مهاجمة أهـداف متعـددة المواقع من
أ
عدلـة ،وقـد يقـدم ذلـك
الم َّ
خلال الجسـام المضـادة ُ
النسـان■ .
تدابيـر وقائيـة جديـدة لحمايـة صحة إ
ف
«سانو�»  Sanofiف ي�
جاري چيه .نابل يعمل شب�كة
ي
كام�يدج ،ماساتشوستس  ،02139الواليات المتحدة
ب
أ
ف
«سانو�
المريكية .وجون دبليو .شيفر يعمل شب�كة
ي
باستي�» ،سويفت ووتر ،بنسلفانيا  ،18370الواليات
ي
المتحدة أ
المريكية.
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الفيزياء الفلكية

ثقب أسود يتحرك مع التيار
هناك تقنية يطلق عليها «رسم خرائط االرتداد» ،تم استخدامها في السابق؛ للتحقق من بنية المادة حول الثقوب السوداء فائقة الضخامة .وتشير أ
الرصاد إلى
ِْ
ُ
أيضا على ثقوب سوداء أصغر بكثير.
أن هذه التقنية يمكن تطبيقها ً

داريل هاجارد

أ .ﻗﺮص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮر

يعـد التنبـؤ بوجـود الثقـوب السـوداء ،التـي توجـد
بحجميـن ،واحـدة مـن أغـرب تنبـوءات نظريـة النسـبية
العامـة أللبيـرت آينشـتاين .وعـادة مـا تكـون الثقـوب
السـوداء ذات الكتلـة النجميـة بحجـم مدينـة ،ولديهـا
كتلـة تصـل إلـى عشـرة أضعـاف كتلـة الشـمس ،وتولَـد
مـن انفجـارات النجوم الهائلة .أما الثقوب السـوداء فائق
الضخامـة ،فتكـون بحجـم المجموعة الشمسـية ،وتزن ما
بيـن مالييـن ومليـارات الكتل الشمسـية ،ويقع هـذا النوع
ومؤخرا
المجـرات الضخمة.
مـن الثقـوب في مراكـز أغلب
ً
ّ
أفـادت كارا وآخـرون 1فـي بحث نشـر في دوريـة ،Nature
عن رصد جسـم فلكي تم اكتشـافه في مارس الماضي،3،2
وهـو جسـم يُعـرف باسـم  MAXI J1820 + 070ويتألـف
مـن ثقب أسـود ذي كتلـة نجمية ،يقـوم بتجميع (مراكمة)
الغـازات مـن نجـم مصاحـب لـه ،وذلك عبـر ِب ْنيـة تُدعى
قـرص التراكـم .توفـر تلـك أ
الرصـاد رؤى متعمقـة مهمـة
حـول الخـواص الفيزيائيـة المتعلقـة بحركـة التراكـم فـي
الثقوب السـوداء.
قامـت كارا وزمالؤهـا بوضع خرائط ارتـداد ،وهى تقنية
سـتخدم الضـوء الستكشـاف التكويـن الهندسـي للمـادة
تَ
ِ
بالقـرب مـن الثقـب أ
السـود .و لتكوين تصور حـول كيفية
عمـل هـذه التقنيةْ ،
تخيل أنك تسـتمع إلى صوت قطرات
ميـاه متسـاقطة داخل أحـد الكهوف .في البداية ستسـمع
صـوت كل قطرة ،وبعدها ستسـمع صـوت الصدى عندما
يرتـد كل صـوت عـن جـدران الكهـف .وكلمـا كان حجـم
(تأخـر االرتـداد) بيـن
التأخـر الزمنـي ُّ
الكهـف أكبـر ،كان ُّ
سـقوط القطـرة وارتـداد صوتهـا أطـول .صـوت القطـرة
| 48

مارس

| 2019

الطبعة العربية

ب .إﻛﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮر

ﻗﺮص ﺗﺮاﻛﻢ

ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 100
ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ )(rg

ﺛﻘﺐ
أﺳﻮد

أﻗﻞ ﻣﻦ  3أﻧﺼﺎف
أﻗﻄﺎر ﺟﺎذﺑﻴﺔ )(rg

إﻛﻠﻴﻞ

ﺗﺄﺧﺮ ارﺗﺪاد
أﺷﻌﺔ ﺳﻴﻨﻴﺔ

مستد ّل عليه من رسم خرائط ارتداد .أ ،تصاحب الثقوب السوداء ذات الكتل النجمية عاد ًة ِب ْنية
شكل  |1محيط ثقب أسود
َ
محيطية ،يُطلق عليها ق ُْرص التراكم ،ومنطقة من الغازات الساخنة (إكليل) .يمكن استخدام تقنية تُعرف باسم «رسم خرائط
السود ،عن طريق قياس التأخير الزمني (تأخر االرتداد) بين أ
االرتداد»؛ الستكشاف ما يحيط بالثقب أ
الشعة السينية المنبعثة من
أ
أ
7،6
الشارة إلى أن
الكليل ،والشعة السينية التي تتفاعل مع الحافة الداخلية لقرص التراكم ،ويُعاد انبعاثها .سبق لرصاد مبدئية إ
إ
أ
تأخر االرتداد يكون ً
طويل ،ما يعني أن الحافة الداخلية لقرص التراكم تكون بعيدة عن الثقب السود ،ويشير إلى نماذج يتطور
أ
تأخر
فيها القرص مع مرور الوقت (السهم البرتقالية) .ب ،إال أن كارا وزمالءها 1أعلنوا عن أرصاد عالية الوضوح ،تشير إلى وجود ُّ
أ
الكليل – وليس القرص – هو
ارتداد قصير .وتشير نتائجهم إلى أن الق ُْرص الداخلي يبقى على مقربة من الثقب السود ،وأن إ
الذي يتطور بمرور الوقت .تستخدم أنصاف أقطار الجاذبية ( )rgلتحديد حجم الثقب أ
السود.
ُ َ

هنـا يقابـل الضـوء المنبعـث مـن إكليـل الثقـب أ
السـود
 -وهـو منطقـة مـن الغـازات السـاخنة تقـع أعلـى قـرص

التراكم ،أو أسـفله .أما الصـدى ،فيقابل الضوء المنبعث
الكليـل ،والـذي يتفاعل مـع الحافـة الداخلية لقرص
مـن إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

التراكـم ،ويُعـاد انبعاثه.
تُسـتخدم تقنيـة رسـم خرائط االتـداد في تحديـد ِب ْنية
المادة بالقرب من الثقوب السـوداء فائقة الضخامة ،وفي
قيـاس كتـل تلـك الثقـوب السـوداء بشـكل غير مباشـر.5،4
وقـد سـاعدت عمليـات رصـد الثقـوب السـوداء المتنامية
فائقـة الضخامـة – التي تعـرف أ
المجرية النشـطة
بالنوية
ُ
ِّ
– الباحثيـن علـى الوصـول إلـى تقديـرات لتأخـر االرتداد،
بلـغ حوالـي  50ثانيـة .5ويشـير ذلـك التأخـر الزمنـي إلـى
الكليـل أُ ِعيـد انبعاثه من
أن بعـض الضـوء المنبعـث من إ
منطقـة تقـع بشـكل تقريبـي في نطـاق  10أنصـاف أقطار
أ
سـتخدم أنصـاف أقطـار
الجاذبيـة مـن الثقـب السـود (تُ
َ
أ
الجاذبيـة لتحديـد حجـم الثقب السـود).
إذا صحـت العالقـات الخاصـة بمقاييـس الثقـب
السـود ،فعندهـا – اسـتنادا إلـى هذه أ
أ
الرصاد – سـيكون
ً
أ
تأخـر ارتداد الشـعة السـينية ،الخاصة بالثقوب السـوداء
تقريبا ،إال أن بعض
ذات الكتـل النجميـة قدره ملِّي ِ
ثوان ً
أ
الرصـاد المبدئيـة لهـذا التأخـر في االرتداد كان قد أشـار
7،6
إلـى نطاقـات زمنيـة أطـول بحوالـي عشـرة أضعـاف .
عزي
وقـادت هـذه النتائـج الباحثيـن إلـى تطوير نمـاذج تُ ِ
طـول فتـرات تأخـر االرتـداد إلـى وجـود قـرص تراكـم
مقتطَـع ( ،)truncated accrestion deskوالـذي تكـون
حافتـه الداخليـة واقعـة علـى بعـد مئـات أنصـاف أقطار
الجاذبية من الثقب أ
السـود (شـكل 1أ) .في تلك النماذج،
يتطـور قـرص التراكـم مـع مـرور الوقـت ،حيـث يصيـر
تدريجيـا عندمـا يتعـرض
نصـف قطـر االقتطـاع أصغـر
ًّ
الثقـب أ
السـود إلـى حالـة فـوران نتيجـة إلى تزايـد معدل
أ
7،6
التراكـم .إال أن الرصـاد المبدئية كانـت محددة بدرجة
الوضـوح الطيفيـة والزمنيـة أ
للجهزة المتاحة المسـتخدمة
في رصـد أ
الشـعة السـينية.
قامـت كارا وزمالؤهـا بتجميـع أطيـاف رائعـة وذات
درجة وضوح زمنية عالية أ
للشـعة السـينية من مستكشـف
8
الم َّثبت
التركيـب الداخلي للنجـوم النيوترونية )ُ ، (NICER
علـى متـن المحطـة الفضائيـة الدوليـة .واسـتخدم
الباحثـون تلـك أ
الطيـاف لمراقبـة التغيـرات فـي إشـارة
االرتـداد من  ،MAXI J1820 + 070وفـي تتبع االختالفات
فـي تركيـب التدفـق التراكمـي بينما يشـهد معـدل التراكم
تغيـرات كبيـرة وسـريعة .اكتشـف المؤلفـون وجـود تأخـر
فـي االرتـداد بنطاق زمنـي ُمقاس بالملِّي ثانيـة أثناء إحدى
حاالت فوران أ
الشـعة السـينية من .MAXI J1820 + 070
الكليـل
حـدد هـذا التأخـر فـي االرتـداد المسـافة بيـن إ
والحافـة الداخليـة لقـرص التراكـم أثنـاء تحـول الثقـب
أ
السـود مـن حالـة الفـوران إلـى حالتـه الطبيعيـة (حالـة
السـكون).
ميـز
ت
محـددة
طيفيـة
ًـا
ط
خطو
أن
المؤلفـون
وجـد
ُ
ِّ
االنبعـاث مـن القـرص الداخلـي ،كانـت مسـتقرة بشـكل
التحـول تلـك .وإضافـة إلـى ذلك..
ملحـوظ أثنـاء مرحلـة
ّ
أشـارت تلـك الخطـوط الطيفيـة إلـى أن القـرص الداخلي
يقع على مسـافة من الثقب أ
السـود أقل عن ثالثة أنصاف
أقطـار الجاذبيـة (شـكل 1ب) .تتحـدى هاتـان النتيجتـان
المقتطَع ،وترسـم
التصـور الـذي تطرحـه نمـاذج القـرص ُ
ُّ
موحدة في حـاالت التراكم في
صـورة عـن وجود تحوالت ّ
كل مـن الثقـوب السـوداء ذات الكتـل النجميـة والثقـوب
تحـول تأخـر االرتـداد
السـوداء فائقـة الضخامـة .ويشـير ُّ
الكليل يتحول مـن ِب ْنية
إلـى طاقـات زمنيـة أقصر إلـى أن إ
التحول إلـى بنية أكثر
أسـيا في مراحل مبكـرة من
ُّ
ممتـدة ر ًّ
انضغاطًـا فـي مراحـل الحقة .وهذه التغيـرات تحدث في
نطاقـات زمنيـة تتفق ،مجد ًدا ،بشـكل ممتاز مـع التنبؤات
المبنيـة علـى عالقـات مقاييـس الثقوب السـوداء.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

لقد استكشـفت دراسات عديدة ما إذا كان هناك تشابه
بيـن تحـوالت حالـة التراكـم فـي الثقـوب السـوداء ذات
الكتـل النجميـة والثقـوب السـوداء فائقـة الضخامـة،12–9
أم ال ،إال أن هـذه الدراسـات كانـت تعانـي مـن درجـات
مـن عـدم التيقـن ،ترجـع إلـى النطاقـات الزمنية شـديدة
االختلاف ،التـي ينطـوي عليهـا أ
المـر ،والتـي تتـراوح من
أيـام إلـى شـهور بالنسـبة إلـى التحـوالت فـي الثقـوب
السـوداء ذات الكتـل النجميـة ،مقارنـةً بعشـرات آ
الالف
مـن السـنوات لتلـك التحـوالت التـي يُتوقَّـع وجودهـا في
أ
المجرية النشـطة .إن اكتشـاف كارا وزمالئها وجود
النوية
ِّ
تأخـر فـي االرتداد بنطاقات زمنية تُقـاس بالملِّي ثانية أثناء
إحـدى حـاالت فـوران  MAXI J1820 + 070هـو بمثابـة
إضافـة قطعـة مهمـة فـي الطريـق لحـل أ
الحجيـة؛ إال أن
هـذا الحـدث ال يمثـل إال نقطـة بيانيـة واحـدة ،ويمكـن
تعزيـز النتائـج التـي توصـل إليهـا المؤلفـون بطريقتيـن.
ً
أول :ال بـد مـن دراسـة عدد آخـر من الثقوب السـوداء
ذات الكتـل النجميـة فـي أثنـاء تحولهـا من حالـة الفوران
إلـى حالـة السـكون ،باسـتخدام مستكشـف التركيـب
الداخلـي للنجـوم النيوترونيـة ،أ
والجهـزة التـي سـيتم
مسـتقبل لرصـد أ
ً
الشـعة السـينية بدرجـة
اسـتخدامها
وضـوح زمنيـة عاليـة ،وبحساسـية أفضـل .إن الحصـول
جمعة من بيانات مسـتقاة من حاالت الفوران
علـى عينـة ُم َّ
تلـك ،بحيـث يكون ما يزيـد على حالة فـوران واحدة منها
مرتبطًـا بتأخـر ارتـداد ذي نطاقـات زمنيـة ُمقاسـة بالملِّـي
وثانيا :قد توفِّر
ثانيـة ،من شـأنه أن يعزز أالنتائج الحاليـةً .
المجريـة النشـطة ذات
الدراسـات التـي
تتنـاول النويـة أ ِّ
التغيـرات الكبيـرة – أ
النويـة التـي تتحـول
بالخـص تلـك
ثقوبهـا السـوداء فائقـة الضخامـة ،بشـكل سـريع ،مـن
حـاالت السـطوع إلى حـاالت الخفـوت ،أو العكس– 16–13
اختبـارات ِّقيمـة توضـح مـا إذا كانـت ِب َنى أقـراص التراكم
متشـابهة فـي الثقـوب السـوداء ذات الكتـل النجميـة
والثقـوب السـوداء فائقـة الضخامـة ،أم ال .وقـد توفِّـر
معـا نظـرة غيـر مسـبوقة علـى
كملـة ً
الم ِّ
هـذه الدراسـات ُ
التغيـرات التـي تحـدث فـي المنطقـة المحيطـة مباشـر ًة
بجميـع الثقـوب السـوداء المتناميـة بالتراكـم■.
تعمل داريل هاجارد ف� قسم ي ز
الف�ياء ومعهد ماكجيل
ي
للفضاء بجامعة ماكجيل ،ت
مون�يال ،كيبيك ،H3A 2A7
كندا.
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عدوى

تحفيز حيوي

ِبنْ ية ُم َع َّقد غزو طفيل
المالريا

تفعيل روابط sp3C–H
المحفز بالحديد

يتسبب طفيل Plasmodium
 falciparumفي الحالة الوخيمة
من مرض المالريا ،التي تنجم عنها
وفيات مرتفعة لدى البشر.
معدالت ّ
تغزو أقاسيم الطور الدموي من P.
الح ْمر ،ويتطلب
 falciparumالكريات ُ
هذا تفاعالت بين عدة ربيطات من
الطفيل ومستقبالت لدى العوائل.
المعقَّد
تشمل هذه التفاعالت ربط ُ
مستقبل
 Rh5–CyRPA–Riprمع
ِ
«باسيجين»  basiginالخاص بالكريات
الح ْمر ،وهي خطوة أساسية للدخول
ُ
الح ْمر في البشر.
إلى الكريات ُ
في البحث المنشور ،يوضح
الباحثون أن المعقَّد Rh5–CyRPA–Ripr
يربط الخط الخلوي  JK-1الخاص
الح ْمر بشكل أفضل من الربط
بالكريات ُ
الذي يقوم به  Rh5بمفرده ،وأن هذا
الربط يحدث عن طريق إدخال  Rh5و
 Riprإلى أغشية العائل كمعقّد ذي
وزن جزيئي كبير .ويوضح الباحثون
 باستخدام الفحص المجهريإاللكتروني فائق البرودة ِ -ب ْنية المعقّد
 Rh5–CyRPA–Riprبدرجة وضوح دون
النانومتر ،ما يكشف عن طريقة تنظيم
هذا المعقَّد أ
الساسي الخاص بعملية
الغزو ،وعن نمط التفاعالت بين أجزاء
ظهر أن  CyRPAهو وسيط
المعقّد ،ويُ ِ
كبيرة من أ
الهمية في عملية
على درجة
تجميع أجزاء المعقّد.
تحدد ِالب ْنية التي توصل إليها
ِّ
الباحثون أن الشفرات  6–4من المروحة
الدافعة بيتا الخاصة بـ CyRPAهي
مواقع اتصال لـ ،Rh5و .Riprوتتسق
االتصاالت المحدودة بين ،Rh5–CyRPA
و CyRPA–Riprمع انفصال  ،Rh5و
 Riprعن  ،CyRPAإلحداث إالدخال إلى
الغشاء .والمقارنة بين ِالب ْنية البلورية
لـِ ،Rh5–basiginوب ْنية –Rh5–CyRPA
 Riprالتي يظهرها الفحص المجهري
إاللكتروني فائق البرودة تشير إلى
مواز لغشاء
تموضع  ،Rh5و Riprبشكل ٍ
الكريَّة الحمراء قبل حدوث إالدخال
إلى الغشاء .ويقدم هذا معلومات
عن وظيفة هذا المعقّد ،وبالتالي
يعمق فهمنا آللية الغزو الخاصة بـP.
.falciparum
W. Wong et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0779-6

على الرغم من وفرة روابط الكربون
والهيدروجين ( )C–Hفي الجزيئات
العضوية ،فإنها عاد ًة ما تُعتبر غير
متفاعلة ،وغير متاحة للتعديل الكيميائي.
بــدأت التطورات الحديثة في تقنية
تفعيــل روابط الكربون والهيدروجين
في تغيير هذا الفكر الســائد ،مع
الدراج
التأكيــد على صعوبة وأهمية إ
االنتقائــي لمجموعات أ
اللكيل المرتبطة
3
بــذرات الكربون  )sp C-alkyl) sp3في
هيكل هيدروكربوني.
في البحث المنشور ،يصف
الباحثون محفزات قائمة على الحديد
أ
لللكلة بين الجزيئية باالنتقاء المضاد،
3
والموضعي ،والكيميائي لروابط sp
 ،C–Hمن خالل إدخال الكربين على
روابط  .C–Hكما أن المحفزات،
المشتقة من إنزيم «سيتوكروم بي»450
الذي قد استعيض فيه عن ربيطة
السيستين المحورية أ
الصلية بالسيرين
جينيا
«سيتوكروم بي ،»411مشفرة ًّ
بالكامل ،وتُنتج في البكتيريا ،حيث
يمكن تعديلها بالتطور الموجه لتالئم
النشاط واالنتقاء.
وكون تلك البروتينات تنشــط
الحديــد ،الفلز االنتقالي أ
الكثر وفرة،
ألداء هــذا التفاعل الكيميائي ،يوفر
ً
نافعــا للمحفزات الفلزية النبيلة،
بديل ً
التــي هيمنت على مجال تفعيل
روابــط الكربون والهيدروجين .وتفعل
النزيمــات المطورة في المختبر ركائز
إ
متنوعــة تحتوي على روابط كربون
وهيدروجيــن بنزيلية ،أو أليلية،
أو ألفا-أمينيــة ذات إنتاجية عالية،
وانتقــاء ممتاز .وإضافة إلى ذلك ،فقد
أتاحت تطوير مســارات مختصرة لعدة
منتجات طبيعية.
إن استخدام عامل أصلي من هيم
الحديد مساعد لهذه إالنزيمات لتمكين
ألكلة روابط  ،sp3C–Hمن المحتمل أن
يتيح تحفيز هذا التحول غير البيولوجي
من خالل مجموعة متنوعة من بروتينات
الهيم الطبيعية ،وبالتالي تيسير تطوير
تفاعالت إنزيمية جديدة لتفعيل روابط
الكربون والهيدروجين ،حتى تكون قابلة
لالستخدام في تطبيقات الكيمياء،
وعلم أ
الحياء التخليقي.
R. Zhang et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0808-5

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بعد مراكمته للمادة من ُمرافقه) ،يكون
جدا (عالي
له طيف أشعة سينية حاد ًّ
الطاقة) ،ناتج عن إكليل ساخن مستقر
فوق القرص التراكمي الخاص به ،ومن
ثم يتحول الطيف إلى طيف خافت
(منخفض الطاقة) ،تسوده انبعاثات
من القرص التراكمي الرقيق من الناحية
الهندسية ،الذي يمتد إلى أعمق مدار
دائري مستقر .يتواصل الكثير من
الجدل حول الكيفية التي يحدث بها
ناجما  -إلى
هذا
التحول ،وما إذا كان ً
ُّ
حد كبير  -عن انحسار نصف قطر
االقتطاع الخاص بالقرص ،أو عن
بالكليل.
انحسار المدى المكاني الخاص إ
تشير عمليات رصد تباطؤ ارتداد أ
الشعة
السينية في نظم الثقوب السوداء
الفائقة إلى أن إالكليل يكون منضغطًا،
تقريبا إلى الثقب
وأن القرص يمتد ً
أ
السود المركزي ،إال أن رصد الثقوب
السوداء ذات الكتلة النجمية يكشف
مقابل (بالمعايرة
عن تباطؤ ارتداد ِ
بالنسبة إلى الكتلة) أكبر بكثير ،وهو ما
يشير إلى أن القرص التراكمي في حالة
أ
الشعة السينية الحادة في الثقوب
السوداء ذات الكتلة النجمية ُمقتطَع،
تقدر ببضعة مئات أنصاف
عند مسافة َّ
أقطار الجاذبية ،من الثقب أ
السود.

الشكل أسفله | نظم تفعيل إنزيمية
لروابط  C–Hأ ،مثيلة ُمح َّف َزة بإنزيمات
 SAMجذرية معتمدة على الكوباالمين ،كما
هو موضح من خالل  Fom3في التخليق
الحيوي للفوسفوميسين .ب ،أكسجة
ُمح َّف َزة عن طريق سيتوكروم بي 450مونو
أحادي أ
الكسجينيز (أعلى الشكل) وتفاعل
أ
المقترح الذي يتحقق من خالل
اللكلة
َ
تحفيز بروتين الهيم (أسفل الشكل).
الرسوم التوضيحية البنيوية مأخوذة
من بنك بيانات البروتين ( ،)PDBوID
( 5UL4إنزيم  SAMجذري) ،وPDB 2IJ2
(سيتوكروم بي .)P450BM3و Adترمز إلى
أدينوسيل ،و Cysترمز إلى سيستيين ،بينما
 Rهي مجموعة عضوية ،و Xحمض أميني.
الفيزياء الفلكية عالية الطاقة

انكماش إكليل خارج
ثقب أسود
ّإن الحسابات الهندسية الخاصة
بالتدفق التراكمي حول الثقوب السوداء
ذات الكتلة النجمية قد تتغير في
نطاقات زمنية تتراوح بين أيام وشهور.
وعندما يبرز الثقب أ
السود من حالة
الخمود (بمعنى آخر ..عندما ’ينشط‘
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ميكانيكا حيوية

محاكاة طرق حركة أحد
السلويات المنقرضة
تقدم إعادة هيكلة طرق الحركة في
ِّ
الفقاريات المنقرضة َف ْه ًما أفضل
لبيولوجيا الحفريات ،كما تساعد في
تصور عن النقالت الرئيسة في
وضع ُّ
رحلة تطور الفقاريات .غير أن تقدير
النواع أ
السلوك الحركي ألحد أ
الحفورية
نظرا إلى محدودية
ال يزال يشكل تحديًاً ،
المعلومات المحفوظة ،وغياب الصلة
المباشرة بين الهيئة والوظيفة.
كان تطور طرق الحركة المتقدمة
الرض – أي طرق الحركة أ
على أ
الكثر
وتوفيرا للطاقة من
انتصابًا ،وتوازنًا،
ً
الناحية الميكانيكية ،مما كان يُ ْف َت َرض
وجوده عند أوائل رباعيات أ
الرجل
الالسلوية  -قد ُربط فيما سبق بانتقال
وتنوع أنسابها.
الالسلويات إلى اليابسةّ ،
حد علمنا ،لم يسبق من قبل
وعلى ّ
محاولة إعادة هيكلة سمات طرق حركة
السلويات الشاملة ،استنا ًدا إلى طرق
َمية متعددة ،إذ اعتمدت الطرق
ك ّ
السابقة على السمات التشريحية
وحدها ،أو على المعلومات المبهمة
عن طرق الحركة المحفوظة في أ
الثار
أ
الحفورية ،أو حتى على نمذجة غير
محددة لديناميكيات الحركة.
في البحث المنشور ،يُ ْج ِري الباحثون
كميا لطرق مشي أحد سالالت
ً
اختبارا ًّ
السلويات الشاملة التي يُطلق عليها
 ، Orobates pabstiوهي أحد أ
النواع
التي أمكن التعرف عليها من خالل
حفرية محفوظة لجسم كامل ،كانت
مصحوبة بمسارات حركة هذه الحفرية.
أعاد الباحثون هيكلة طرق مشي محتملة
للحفرية ،تتطابق مع آثار أ
القدام ،ثم
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دراسة جينومية لوباء
الكوليرا في اليمن
حاليا  -علــى حد علمنا
يشــهد اليمن ًّ
 أكبــر وبــاء للكوليرا في التاريخالحديــث .أُعلن عن الحاالت أ
الولى
فــي ســبتمبر  ،2016ومنذ ذلك الحين
البالغ عــن أكثر من  1.1مليون
تــم إ
إصابــة ،و 2300حالة وفاة.
في البحث المنشور ،يدرس الباحثون
ارتباطات التطور الساللي ،ونشوء
مقاومة الميكروبات
المرض ،ومحددات َ
أ
للدوية ،عن طريق وضع التسلسل
الجينومي لعينات معزولة من بكتيريا
 Vibrio choleraeالمأخوذة من الوباء
المنتشر في اليمن ،وعينات معزولة
حديثة مأخوذة من مناطق مجاورة.

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻠﱠ ﻎ ﻋﻨﻬﺎ
)(x103

في البحث المنشــور ،يقدم
الباحثون رصدا أ
للشــعة السينية
ً
الخاصــة بالنفث المؤقت MAXI + 070
وتوصل
 J1820الخارج من ثقب أســودَّ .
الباحثــون إلى أن تباطؤ االرتداد الزمني
الكليــل الباعث للمدى المتصل
بين إ
الم َشـ َّـعع أقصر بما
اكمي
ر
الت
والقرص
ُ
يتـراوح بين  6مرات ،و 20مرة ،مقارنةً
قصر
بما تمت مشــاهدته سابقًا .يَ ُ
النطــاق الزمني لتباطؤ االرتداد بقيمة
أُ ِّســية على مدار فترة تمتد إلى أسابيع،
المتســع
بينما يظل شــكل خط انبعاث ِ K
الخاص بالحديد ثاب ًتا بشــكل ملحوظ.
يشــير هذا إلى انحسار المدى المكاني
تغير في الحافة
للإ كليــل ،وليس إلى ُّ
الداخلية للقرص التراكمي.
E. Kara et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0803-x

حاولوا استقصاء ما إذا كان هذا النوع
قد امتلك سمات حركة كان تم ربطها
من قبل بتنوع السلويات أ
الساسية،
ّ
أم ال.
تكميليا،
ا
منهج
الباحثون
ـتخدم
ـ
اس
ً
ًّ
له قواعد مســتمدة من مقاييس مهمة
من الناحيــة الميكانيكية الحيوية،
تنطبــق أيضا على رباعيات أ
الرجل التي
ً
تعيــش على أ
حاليا .يعتمد إطار
رض
ال
ًّ
عمل الباحثين علــى تقدير لميكانيكا
الحركة في الجســم الحي ،وذلك في
حاليا ،بغرض
أربعــة أنواع موجودة ًّ
عتمد على
توجيه محــاكاة حركية تَ ِ
تشــريح أجسام الـ  ،Orobatesكذلك
يعتمــد إطار العمل على المحاكاة
الحركيــة وعلوم الروبوتات ،لتنقيح
الحيــز المعياري من أجل الوصول إلى
طرق المشــي أ
القرب إلى الدقة.
أمكــن التحقق من صحة هذا النهج
باالســتعانة بنوعين من الكائنات التي
حاليــا ،يختلفان في المظاهر
تعيش ًّ
الشــكلية ،وطرق المشي ،وآثار
أ
القدام .وأظهرت القياســات التي
حصــل عليها الباحثون أن الـ Orobates
قــد امتلكت بالفعل طرق حركة أكثر
فترض ســابقًا عن
ً
تطورا مما أكان يُ َ
الرجل المبكرة ،وهو ما يشــير
رباعيات
إلــى احتمال أن تكون طرق الحركة
المتقدمــة للحيوانات أ
الرضية المبكرة
أ
تنوع السلويّات الساسية.
قد ســبقت ّ
وبالضافة إلى ذلك ،نشــر الباحثون
إ
عنوان موقع إلكتروني الستكشــاف
المنقّحات التــي تَ ْحكُم عملية المحاكاة
التي أجروها ،وهو ما ســيتيح مراجعة
منهجهم باســتخدام بيانات ،أو
افتراضات ،أو طرق جديدة.
J. Nyakatura et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0851-2
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ُوضعت هذه التسلسالت الجينومية،
وعددها  ،116ضمن السياق التطوري
الساللي لمجموعة عالمية تضم 1087
عينة معزولة من وباء V. cholerae
الم ْص ِل ّيتين
السابع من المجموعتين َ
( ،01و ،)0139المنتميتين إلى النمط
الحيوي (.)El Tor
ظهر الباحثون أن العينات المعزولة
يُ ِ
المأخوذة من اليمن ،التي ُجمعت
خالل موجتي الوباء (امتدت أ
الولى من
 28سبتمبر  2016إلى  23إبريل 2017
بعدد  25,839حالة مشتبه فيها ،وبدأت
الثانية في  24إبريل  2017بأكثر من
مليون حالة مشتبه فيها) ،هي عينات
الم ْص ِلي أوجاوا
معزولة من النوع َ
( ،)Ogawaمن ساللة فرعية واحدة
من وباء  V. choleraeالسابع ،من
ساللة  .(7PET) O1 El Torوباستخدام
أساليب جينومية ،يربط الباحثون انتشار
الوباء في اليمن بانتشاره العالمي ،كما
يُظ ِْهرون أن هذه الساللة الفرعية كانت
قد نشأت في جنوب آسيا ،وأنها سببت
انتشارا للوباء في شرق أفريقيا ،قبل
ً
أيضا أن
ظهرون ً
ظهورها في اليمن .ويُ ِ
المجمعة من اليمن
العينات المعزولة
ّ
ِّ
تبدي حساسية للعديد من المضادات
الحيوية شائعة االستخدام في عالج
الكوليرا ،ولعائلة المضادات الحيوية من
مقاومتها
البوليميكسينات ،التي تُعتبر َ
إشارة إلى وجود النمط الحيوي .El Tor
F. Weill et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0818-3
الشكل أعاله | الموقع الجغرافي لعينات
معزولة لبكتيريا  V. choleraeمن ساللة
( ،)El Tor 01التي ُوضع تسلسلها ،وعدد
الصابة بالكوليرا المبلَّغ عنها .أ،
حاالت إ
يظهر الرسم العدد الجمالي أ
السبوعي
إ
ُ
للحاالت المشتبه في إصابتها بالكوليرا في
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 400ﻛﻢ

اليمن حتى  31ديسمبر http://( 2017
 ،)yemeneoc.org/biويُظهر الموجتين
الوبائيتين .تواريخ العينات المعزولة التي
وضع تسلسلها في هذه الدراسة موضحة
تحت الخط البياني للوباء .ب ،الموقع
الجغرافي للعينات المعزولة الـ 42من ساللة
( )El Tor 01من بكتيريا  ،V. choleraeالتي
تم جمعها من اليمن .أما الثالث عينات
المعزولة ،التي ُجمعت من المملكة العربية
السعودية (المشار إليها بعالمة النجمة)،
فقد تم الحصول عليها من الجئين يمنيين
حجة ،ويُشار إليها في البحث
من منطقة ّ
المنشور باعتبارها "عينات يمنية معزولة".
عدد الحاالت في كل محافظة مشار إليه
وفقًا لدراسة سابقةُ .وضعت خريطة
محافظات اليمن باستخدام إالصدار 2.16
من تطبيق ( ،QGIS (http://qgis.orgوتمت
الموافقة على استخدام ملف الشكل من
قبل مكتب أ
المم المتحدة لتنسيق الشؤون
َِ
إالنسانية ( ،)OCHAفي مكتب OCHA
في اليمن (https://data.humdata.org/
.)dataset/yemen-admin-boundaries
ووضعت الخريطة الصغيرة المؤطرة
ُ
باستخدام إالصدار  2.16من تطبيق ،QGIS
عن طريق إالصدار  4.0.0من خريطة
الرض الطبيعية أ
أ
الساسية (https://www.
.)naturalearthdata.com
علم أدوية المستقبالت

سبر أغوار آليات تأشير
مستقبالت GABAA
ِ
يُ َعد النوع  Aمن مستقبالت حمض
جاما أمينوبوتيريك ( )GABAAبمثابة
قنوات كلوريد مبوبة بربيطات ،وله
استخدامات عديدة في علم خواص
أ
عدالتها التي
الدوية ،حيث يُ َع ّد بعض ُم ِّ
تتضمن عقاقير البنزوديازيبين ،وأدوية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

التخدير العامة من بين أكثر العقاقير
طبيا بنجاح ،ومن المواد
َ
المستخدمة ًّ
الشائعة التي يتم إدمانها .وفي غياب
بيانات بنيوية موثوقة ،يظل أ
الساس
ِ
الميكانيكي للتعديل الدوائي لمستقبالت
ً
حد كبير.
GABAA
مجهول إلى ّ
يقدم الباحثون في البحث المنشور
ّ
عدة ِبنى شديدة االستبانة ،كُشف
عنها بالفحص المجهري إاللكتروني
ستقبل
لعينة ُم َّبردة ،يرتبط فيها ُ
الم ِ
البشري  α1β3γ2L GABAAكامل
الطول داخل أقراص دهنية نانوية
القياس بالبيكروتوكسين الحاصر
للقناة ،والمضاد المنافس بايكوكولين،
مستقبل ( GABAحمض جاما
وناهض
ِ
أمينوبوتيريك) ،وعقاقير البنزوديازيبين
الكالسيكية؛ ألبرازوالم وديازيبام.
ويصف الباحثون أساليب االرتباط،
الميكانيكية لهذه الربيطات،
والتأثيرات
ّ
والحاالت المغلقة وغير المستثارة لدورة
تبوب مستقبالت  ،GABAAوأساسيات
ّ
االقتران التفارغي بين منطقة ارتباط
الناهض خارج الخلية ،والمنطقة
المكونة للمسام عبر الغشاء .يوفر هذا
العمل إطارا بنيويا يجمع بين أ
البحاث
ًّ
ً
السابقة في الفسيولوجيا ،وعلم خواص
الدوية ،ويمثل أ
أ
الساس المنطقي
عدالت مستقبالت .GABAA
لتطوير ُم ِّ
S. Masiulis et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0832-5
تصوير واستشعار

تقنية تسمح برؤية
األهداف المستترة
ّإن حساب كميات الضوء القادمة من
اتجاهات مختلفة يتيح للسطح المسبب
لالنعكاس االنتشاري لعب دور المرآة
المستخدمة في البيريسكوب؛ أي أنه
َ
يسمح له بالتصوير خارج خط الرؤية
فيما وراء العائق .ونظرا إلى أن تقنية
البيريسكوب الحوسبية ً تعتمد حتى آ
الن
تناسب المسافات التي يقطعها
على ُ
الضوء مع أزمنة االنتقال ،فإن هذه
التقنية يتم إجراؤها  -في الغالب -
باستخدام أنظمة بصرية متخصصة
فائقة السرعة ،وباهظة الكُلفة.
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
تقنية بيريسكوب حوسبية ثنائية أ
البعاد،
تتطلب صورة فوتوغرافية واحدة
فحسب ،يتم التقاطها بكاميرا رقمية
عادية .تسترجع التقنية التي يقدمها
الباحثون موقع الجسم المعتم،
والمشهد الموجود خلف هذا الجسم
(على أال يكون المشهد محجوبًا بشكل
كامل بواسطة الجسم) ،عندما يكون
ٌّكل من الجسم والمشهد خارج خط
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

رؤية الكاميرا ،وذلك دون الحاجة إلى
تحكَّم فيها ،أو إضاءة متباينة
إضاءة ُم َ
زمنيا .يقوم هذا االسترجاع على أن
ًّ
شبه الظل المرئي للجسم المعتم له
اعتمادية خطية على المشهد المستتر،
يمكن نمذجتها من خالل علم بصريات
أ
الشعة .إن التصوير الخارج عن خط
الرؤية باستخدام معدات شائعة وغير
باهظة الثمن قد يكون ذا قيمة كبيرة
في أعمال مراقبة البيئات الخطرة،
والمالحة ،والكشف عن أ
العداء
المختبئين.
C. Saunders et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0868-6
الشكل أسفله | تصميم تجربة تقنية
البيروسكوب الحوسبية .عن طريق تحكُّم
حاسوب شخصي محمول ،تحصل الكاميرا
الرقمية القياسية على لقطة لتوزيع الدفق
إالشعاعي الساقط على حائط تصوير مرئي،
الذي ينشأ عن شبه الظل الخاص بجسم
حائل ،نتيجة للضوء المنبعث من المشهد
عرض المشهد موضع
موضع االهتمام .يُ َ
االهتمام على شاشة عرض ذات بلورات
سائلة ()LCD؛ لتيسير إجراء التجارب مع
العديد من المشاهد .يتم تمرير اللقطة
خالل خوارزمية حاسوبية؛ السترجاع صورة
والتوصل إلى
للمشهد موضع االهتمام،
ُّ
تقدير بشأن موقع الحائل المستتر.
عوازل طوبولوجية

عازل فوتوني
ثالثي األبعاد
يُعــد حبــس الفوتونات في حيز
أمرا مرغوبًــا للغاية في
محــدودً ،
أ
الجهــزة الضوئيــة الحديثة؛ مثل
أدوات توجيــه الموجات ،والليزر،
والتجاويــف الرنانة .وقبل عقود
مضت ،حفزت هذه الفكرة دراســة
واســتخدام البلــورات الضوئية ،التي
تمتلــك فجــوة نطاقية ضوئية ،من
شــأنها كبح انتشــار موجات الضوء

ومؤخرا -
في جميــع االتجاهات.
ً
وانطالقًا من اكتشــافات العوازل
الطوبولوجيــة  -برهــن العلماء إمكانية
حبــس الفوتونات باســتخدام حماية
طوبولوجيــة في ِبنــى ضوئية ثنائية
أ
البعاد ( ،)2Dتُعرف باســم العوازل
الطوبولوجيــة الضوئية ،وهو اكتشــاف
له اســتخدامات واعدة في أجهزة
الليــزر الطوبولوجيــة ،وخطوط التأخير
البصريــة القويــة .بيد أن العلماء
التوصل إلى فجوة
لــم يتمكنوا مــن
َّ
نطاقيــة ضوئيــة طوبولوجية ثالثية
البعــاد ( )3Dبالكامل حتى آ
أ
الن.
يعرض الباحثون في البحث المنشور -
بالتجربة  -عازل طوبولوجي ضوئي ثالثي
أ
البعاد ،ذي فجوة نطاقية طوبولوجية
أ
ثالثية البعاد ،بالغة االتساع (أكثر
من  25في المئة عرض نطاق ترددي).
وتتكون المادة المركّبة (وهي عبارة
عن أنماط فلزية مطبوعة على لوحات
دوائر كهربائية مطبوعة) من رنانات
مشقوقة الحلقة (ذرات اصطناعية
كهرومغناطيسية كالسيكية) ،ذات ازدواج
مغناطيسي كهربائي قوي ،وتسلك سلوك
عازل طوبولوجي "ضعيف" (أي عازل
زوجيا من مخاريط
طوبولوجي ذات عد ًدا ًّ
«ديراك»  Diracالسطحية) ،أو سلوك
رصة من عوازل «هول»  Hallالمغزلية
ّ
الكمية ثنائية أ
البعاد.
ويصمم الباحثون  -باستخدام
قياسات المجال المباشرة  -كل من ِب ْنية
نطاق الحيز الفجوي ،والتشتت الشبيه
بمخاريط «ديراك» لمستويات السطح
الضوئية ،كما يبرهنون على انتشار
مستوي.
ضوئي قوي بمحاذاة سطح غير ِ
توسع تجربة الباحثين عائلة العوازل
الطوبولوجية ثالثية أ
البعاد ،لتمتد
من الفرميونات إلى البوزونات ،وتمهد
الطريق الستخدامها في التجاويف،
والدوائر ،وأجهزة الليزر الضوئية
الطوبولوجية على هيئة ِبنى هندسية
ثالثية أ
البعاد.
Y. Yang et al.
doi:10.1038/s41586-018-0829-0
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التنظيم الجيني

تحفيز استجابة الخاليا
للجوع الشديد
إالنترونات هي سمات واسعة االنتشار
في جميع الخاليا حقيقية النواة.
ولنتاج بروتينات وظيفية ،تجب إزالة
إ
إالنترونات من الحمض النووي الريبي
التكون من خالل
المرسال ،حديث ُّ
عملية التضفير.
وفي البحث المنشــور ،يوضح
الباحثــون أن الوجود المادي
للإ نترونــات فــي الجينوم يع ِّزز بقاء
الخاليا في ظل الجوع الشــديد.
ويشــير الحذف المنهجي لكافة
النترونــات المعروفة في جينات
إ
الخميــرة المتبرعمــة إلى أنه في
معظم الحــاالت تصاب الخاليا
النترونــات بخلل عندما
محذوفة إ
تســتنفد العناصــر الغذائية .هذا
التأثيــر للإ نترونات علــى النمو ال يرتبط
بالتعبيــر عن الجيــن المضيف ،وقد
تَكَ ـ َّـرر حتى عند تعطيــل ترجمة الحمض
النووي الريبي المرســال المضيف.
ووف ًقــا للتحليالت الترانســكربتومية
مقاومة
والوراثية ،تع ـ ِّزز إ
النترونات َ
الجوع الشــديد ،عن طريق التمادي
فــي كبح جينات البروتين الريبوســومي
ـاري،TORC1
الموجودة في اتجاه مسـ َ
ـعرين للمغذيات.
و PKAالمستشـ َ
وتكشــف النتائج التــي توصل إليها
الباحثــون عن وظائــف للإ نترونات ،قد
تســاعد في تفســير حفظها التطوري
فــي الجينات ،وتميــط اللثام عن آليات
تنظيميــة لعمليــات التكيف الخلوي
مع الجوع.
J. Parenteau et al.
doi:10.1038/s41586-018-0859-7
نمذجة نظام المناخ واألرض

إعادة النظر في
فقدان جليد أنتاركتيكا
تتراوح التنبؤات المتعلقة بارتفاع
مســتوى سطح البحر خالل هذا القرن
– نتيجــة لذوبان الجليد في منطقة
القطــب الجنوبي – من الصفر إلى أكثر
مــن متر .وتأتي أعلى التنبؤات مدفوعة
بفرضية عدم استقرار الجروف الجليدية
البحرية ( )MICIالمثيرة للجدل ،التي
تفترض أن الجروف الجليدية الساحلية
ـريعا عقب تفكك الرفوف
قد تنهار سـ ً
الجليدية ،كنتيجة للذوبان السطحي،
الناجمين عن
وذوبــان ما تحت الرفوف،
َ
االحترار العالمي ،إال أن عدم اســتقرار
الجروف الجليدية البحرية لم يتم
الطبعة العربية |
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رصــده في العصر الحديث ،وال يزال
غيــر واضح ما إذا كانت هذه الفرضية
ضرورية لتكرار درجات التفاوت في
مســتوى سطح البحر ،التي حدثت في
الماضي الجيولوجي.
في البحث المنشــور ،يُ ْج ِري
كميا لدرجات
الباحثــون تقديـ ًـرا ًّ
عــدم التأكد فــي نمذجة الغطاء
الجليدي في الدراســة أ
الصلية

الخاصة بفرضية عدم اســتقرار
الجــروف الجليديــة البحرية .ويوضح
الباحثــون أن توزيعات االحتماالت
تميــل نحــو القيم أ
القل (في ظل
تركيـزات مرتفعــة للغاية من غازات
الدفيئــة ،تبلــغ القيمة أ
الكثــر احتمالية
ـنتيمترا) .إال أن فرضيــة عدم
 45سـ ً
اســتقرار الجروف الجليديــة البحرية
ليســت ضرورية لتكرار تغيرات
مســتوى ســطح البحر ،الناجمة عن
فقــدان الجليد فــي منطقة القطب
الجنوبــي فــي منتصف العصر
البليوســيني ،أو في آخــر فترة بين
عصريــن جليدييــن ،أو في الفترة
بيــن عامي  ،1992و2017؛ فبدون
فرضية عدم استقرار الجروف الجليدية
البحرية ،ال تزال التوقعات تتفق مع
الدراسات السابقة (جميع ال ِّنسب
سنتيمترا).
المئوية رقم  95أقل من 43
ً
يســتنتج الباحثون أن التفسيرات
الســابقة لهذه التوقعات المستندة
إلى عدم اســتقرار الجروف الجليدية
البحرية تبالغ في تقدير ارتفاع مســتوى
فنظرا
ســطح البحر خالل هذا القرن؛ ً
إلى أن فرضية عدم اســتقرار الجروف
الجليدية البحرية ليســت ُمق ََّيدة بشكل
جيد ،فــإن الثقة في التوقعات التي
يتم وضعها باســتخدام هذه الفرضية
ـتلزم مجموعة أوسع من النماذج
قد تسـ ِ
المق ََّيدة مــن الناحية الرصدية فيما
ُ
يتعلق بهشاشــة الرفوف الجليدية،
وانهيار الجروف الجليدية.
T. Edwards et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0901-4
علم الكون

محاكاة تكون نجم
فائق الحجم
ّإن أصل الثقوب السوداء فائقة الحجم
المجرات الهائلة ال
الموجودة في مراكز
ّ
يزال غير واضح .وتُ َعد الثقوب السوداء
الناجمة عن االنهيار المباشر – وهي
بقايا لنجوم فائقة الحجم ،لها كتل
تقريبا
تعادل  10,000كتلة
الشمس ً
– المرشح المثالي لهذا أ
الصل ،إال
أن وجود هذه الثقوب  -في حد ذاته
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تكونها في المراحل المبكرة من
 وبيئة ُّعمر الكون ال يزاالن محل جدل ،كما أن
المفترضة لهذه الثقوب تجعل
الندرة
َ
صعبا .لقد أظهرت
ا
أمر
نها
تكو
نمذجة
ُّ
ً
ً
النماذج أن االنهيار السريع للغاز قبل
المجري (بمعدل انهيار ُك َتلي أعلى من
ِّ
قيمة حرجة ما) في الهاالت الخالية من
لتكون ل ُّب نجمي
المعادن شرط أساسي ُّ
ّأو ِلي ،يؤدي بعدها إلى تكوين نجم
فائق الحجم.
فــي البحث المنشــور ،يقدم
الباحثــون محــاكاة للهيدروديناميكيــات
للمجرات،
الشــعاعية للتكـ ُّـون المبكــر
إ
ّ
الــذي يُ ِنتج هاالت خاليــة من المعادن
كبيــرة الحجم بمــا يكفي ،ولها
معــدالت انهيــار ُك َتلــي مرتفعة بما
يكفــي لتكـ ُّـون نجــوم فائقة الحجم.
ووجــد الباحثــون أن الهاالت قبل
وسـ ُـحب الغــازات المصاحبة
المجر يةُ ،
ِّ
لهــا ،التــي تتعرض لشــدة ليمان-فيرنر،
تقريبا بثالثة أمثال شــدة إشــعاع
تقـ َّـدر ً
الخلفيــة ،والتــي تمــر بفترة واحدة -
علــى أ
ال قل  -مــن النمو الســريع للكتلة
فــي وقت مبكر مــن تطورها ،تعد
لتكون النجوم
بمثابــة بيئــات مثاليــة ُّ
فائقــة الحجــم .يحفز النمو الســريع
حــدوث تســخين ديناميكـ ّـي كبير؛ مما
يضخــم إخماد شــدة ليمان-فيرنر،
ِّ
المجرات
من
ـة
ـ
مجموع
عن
ـأ
ـ
ينش
ـذي
الـ
ّ
اليافعــة ،الواقعــة على بُ ْعد 20
فلكيــا .والنتائج التي
كيلــو فرسـ ًـخا ًّ
حصــل عليهــا الباحثون تشــير بقوة
الب ْنية،
إلــى أن ديناميكيات تكـ ُّـون ِ
وليــس تدفُّق حــرج لليمان-فيرنر ،هي
لتكون ثقوب ســوداء
المحــرك الرئيس ُّ
هائلــة فــي المراحــل المبكرة من عمر
وتوصــل الباحثون إلى أن
الكــونَّ .
أصــول الثقوب الســوداء الهائلة قد
تكــون أكثــر شــيو ًعا بكثير مما كان
يُعتقــد ســابقًا فــي المناطق مفرطة
الكثافــة فــي الكون المبكــر ،بكثافة
ـايرة ،تصل إلى  3-10لكل
عدديــة مسـ ِ
ميجــا فرســخ فلكي مكعب.
J. Wise et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0873-4
رياضيات وحوسبة

التعلم العميق وفهم
النظام األرضي
تستخدم أساليب التعلم آ
اللي بشكل
ُ
متزايد الستخراج أنماط تدفق البيانات
الجغرافية المكانية المتزايدة باطراد،
وللقاء نظرة فاحصة عليها ،ولكن
إ
الساليب الحالية قد ال تكون أ
أ
المثل
عندما يغلب على سلوك النظام
السياق المكاني ،أو الزماني.

يوضح الباحثون ،في البحث
المنشور ،أهمية استخدام هذه
المؤشرات السياقية كجزء من عملية
التعلم العميق( ،وهو أسلوب قادر
على استخراج السمات المكانية الزمانية
بدل من تعديل التعلم آ
آليا)ً ،
اللي
ًّ
الكالسيكي ،وذلك بهدف إثراء فهمنا
لعمليات معالجة مشكالت علم
النظام أ
الرضي ،مما يحسن القدرة
على التنبؤ بالتوقعات المناخية
الموسمية ،ونمذجة الروابط المكانية
بعيدة المدى في عدة نطاقات زمنية،
على سبيل المثال.
وسوف تتمثل الخطوة المقبلة
في نهج يعتمد على نموذج هجين،
يجمع بين نماذج العمليات الفيزيائية،
وتعددية التعلم آ
اللي القائم على
البيانات.
M. Reichstein et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0912-1

علم االجتماع

اسهامات فرق البحث
الكبيرة والصغيرة
أحد أكثر التوجهات السائدة في
والتقنية هو ازدياد
مجاالت العلوم
ّ
البحثية الكبيرة في
الف َرق
أعداد ِ
ّ
جميع المجاالت ،مع تدني انتشار
والف َرق البحثية
الباحثين المنفردينِ ،
الصغيرة .ونُسبت الزيادة في أحجام
الفرق البحثية إلى تخصصية أ
النشطة
ّ
َِ
العلمية ،أو التحسينات التي أُدخلت
ّ
على تقنية االتصاالت ،أو تشابك
المشكالت الحديثة التي تتطلب
ً
حلول متعددة االختصاصات .يثير
البحثية
ق
ر
الف
حجم
في
التحول
هذا
ّ
َِ
تساؤالت عما إذا كانت نوعية العلوم
والتكنولوجيا التي تقدمها الفرق
البحثية الكبيرة تختلف عما تنتجه الفرق
ّ
الصغيرة ،أم ال ،وعن كيفية حدوث
هذا االختالف.
يحلل الباحثون ،في البحث المنشور،
أكثر من  65مليونًا من أوراق بحثية،
برمجية،
وبراءات اختراع ،ومنتجات
ّ
صدرت في الفترة الممتدة ما بين عامي
 ،1954و ،2014ويوضحون أنه خالل
هذه الفترة اتجهت الفرق أ
الصغر
َِ
حجما إلى إحداث طفر ٍات في مجاالت
ً
وفرص
بأفكار
العلوم والتكنولوجيا
أٍ
ٍ
الف َرق الكبر
جديدة ،في أحين عكفت ِ
الفكار والفرص الموجودة
على تطوير
بالفعل .وتستند أعمال الفرق أ
الكبر
ِ أَ
إلى التطورات أ
والكثر شعبية،
الحدث
أ
وتخطف أعمالها الضواء على الفور.

الشكل أسفله | تحديات البيانات
الضخمة في سياق علوم أ
الرض .يتجاوز
حاليا  100بيتابايت ،ويتزايد
حجم البيانات ًّ
بصورة شبه أُ ّسية (يوضح تقلص الشكل
إلى اليمين انخفاض حجم البيانات).
تتجاوز سرعة التغير  5بيتابايت في
السنة؛ حيث تُلتقط البيانات بترددات
تصل إلى  10هرتز ،أو أكثر؛ مما يجعل
الصدارات
من إعادة المعالجة وتعيين إ
تحديات شائعة .ويمكن أن تكون مصادر
البيانات ذات أبعاد من أحادية إلى
مكانيا ،بداية من مستوى
رباعية ،ومتكاملة ًّ
العضو (مثل أ
الوراق) ،حتى المستوى
العالمي .أ
وللرض أنظمة أرصاد متنوعة،
تتراوح ما بين االستشعار عن بُعد والرصد
في الموقع .ويمكن أن تنبع مستويات
عدم مصداقية البيانات من أ
الخطاء أثناء
الرصد ،أو من تضارب المفاهيم.

وعلى النقيض من ذلك ،يُنظر إلى
إسهامات الفرق أ
الصغر ،التي تتعمق
َِ
في دراسة الماضي ،باعتبارها تزعزع
مسار العلوم والتكنولوجيا ،وأنها إذا

"ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ"
ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة
أﻧﻤﺎط وﻣﻌﺮﻓﺔ

"ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻴﺎﻧﺎت"

ﻣﻦ اﻟﺒ

اﻟﺤﺠﻢ
ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺻﻐﻴﺮة ،و"ﺳﻬﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب"
اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ

آﻧﻴﺔ ،وﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،وﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت

اﻟﺘﻨﻮع
ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﻮة اﻟﺜﻘﺔ

"ﺑﻴﺎﻧﺎ

ت ﻣﻦ اﻟ

ﻤﻌﺮﻓﺔ"

اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

كبيرا
أثرا ً
قُدر لها النجاح ،سوف تُحدث ً
في المستقبل.
ويزداد وضوح االختالفات المرصودة
الف َرق الصغيرة والكبيرة من
بين
الثر أ
العمال ذات أ
خالل ِ أ
الكبر،
الف َرق الصغيرة بأعمالها
حيث تُ ْع َرف ِ
والف َرق الكبيرة بأعمالها
االبتكاريةِ ،
وتفسر االختالفات في
التطويريةِّ .
وتصاميم أ
البحاث جز ًءا
موضوعات
بسيطًا من العالقة بين حجم الفريق
البحثي ،وأثره؛ حيث ينشأ أغلب
التأثير على المستوى الفردي ،أثناء
الفراد فيما بين الفرق أ
انتقال أ
الصغر
َِ
أ
حجما.
والكبر ً
توضح هذه النتائج أن كال النوعين
من الفرق البحثية؛ الصغيرة ،والكبيرة
ضروريّان إلثراء أوساط العلوم
والتكنولوجيا ،كما تشير إلى ضرورة أن
العلمية إلى دعم
تهدف السياسات
ّ
البحثية ،من
ق
ر
الف
أحجام
التنوع في
ّ
َِ
أجل تحقيق ذلك.
L. Wu et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0941-9
طوبولوجيا

فهرس المواد
الطوبولوجية
اللكترونية
تُ ِبدي المــواد إ
الطوبولوجيــة؛ مثل ســيلينيد البزموت،
وزرنيخيــد التانتالوم ،وبزموتيد
الصوديوم اســتجابة خطية غير
تقليديــة في معامــل انضغاطها،
بالضافــة إلى حاالت شــاذة تخلو من
إ
الفجــوات عند حدودها .وهي ذات
أهميــة أساســية ،وتطبيقية ،على حد
ســواء ،في ظل إمكانية اســتخدامها
الجهــزة اللكترونية عالية أ
في أ
الداء،
إ
والحوســبة الكمية .إال أن صعوبة
حســاب الخصائص الطوبولوجية
الثابتــة (أو العقــد الطوبولوجية) لتلك
المــواد ،التي تتطلب خبــرة في التعامل
معها ،وبراعة في اســتخدام أ
الدوات
النظريــة الحديثــة ،لطالما كانت تقف
حائـ ًـا أمام رصدها حتى آ
الن.
يقدم الباحثون ،في البحث
المنشور ،خوارزمية فعالة ،تتسم
بالكفاءة ،وآلية بالكامل ،تتعرف على
طوبولوجيا النطاقات المعقدة في نسبة
كبيرة من المواد غير المغناطيسية.
وتعتمد هذه الخوارزمية على تعيينات
شاملة طُورت حدي ًثا بين أشكال
تماثل النطاقات المأهولة ،والثوابت
الطوبولوجية ،حيث فحص الباحثون
عد ًدا من المواد ،يبلغ مجموعه 39,519
متاحا في قاعدة بيانات للمواد
مادةً ،
البلورية ،ووجدوا أن ما يصل إلى 8,056
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

طوبولوجيا.
من هذه المواد معقد
ًّ
وأتيحت جميع النتائج بشكل قابل
للبحث في قاعدة بيانات ذات واجهة
مستخدم تفاعلية.
T. Zhang et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0944-6
الفيزياء الفلكية عالية الطاقة

تدفق راديوي سريع
ُّ
عند ترددات منخفضة
إن التدفــق الراديوي الســريع ()FRBs
هــو عبارة عــن ومضات راديوية
شــديدة التشــتت ،تدوم لمدة ملي
ثانيــة ،وتنبــع  -على أ
الرجح  -من
مجرة درب
مصــدر بعيــد خارج ّ
التبانــة .واك ُتشــفت هذه الظاهرة
عنــد ترددات راديويــة تقترب من 1.4
جيجاهرتــز .وحتــى آ
النُ ،رصدت في
حالــة واحدة عنــد تردد عال ،يصل
ولكن لم تُرصد
إلــى  8جيجاهرتــزْ ،
عنــد تردد أقل مــن  700ميجاهرتز،
بالرغــم مــن عمليات البحــث المكثفة
عند التــرددات المنخفضة.
يكشــف الباحثون ،في البحث
المنشــور ،عن رصد  13تدفقًا
ـريعا عند ترددات راديوية
راديويًّا سـ ً
منخفضــة ،تصل إلــى  400ميجاهرتز،
أثنــاء التجربة الكنديــة لقياس كثافة
اختصارا
الهيدروجيــن ،وتُعرف
ً
بـ( ،)CHIMEباســتخدام معدات
رصد التدفق الراديوي الســريع
لتليســكوب التجربة (،)CHIME/FRB
حيث ُرصــدت أحداث التدفق هذه
خــال مرحلة ما قبل التشــغيل ،قبل
أن يتــم ضبط كل من الحساســية،
ومجال الرؤيــة ،وفقًا لمواصفات
التصميــم .ولوحظ االنبعاث في
عدة أحداث عند تــرددات منخفضة،
تصل إلــى  400ميجاهرتز ،وهو
أقــل تردد راديوي تلتقطه حساســية
التليســكوب .ويُظ ِْهــر التدفق الراديوي
الســريع ســلوكيات متنوعة من التشتت
الزمنــي ،حيث إن أغلبه متشــتت بدرجة
قابلــة للرصد ،وبعضــه على ما يبدو
غيــر متشــتت ضمن نطاق من عدم
التيقــن في قياســات الباحثين ،حتى
عنــد أقل الترددات .ومن أصل 13
ـريعا تم رصدها في
تدف ًقــا راديويًّا سـ ً
البحــث المنشــور ،أظهر تدفق وحيد
أقل مســتوى تشــتت تم رصده حتى
آ
الن ،ممــا يشــير إلى أنه من ضمن
أقرب أحــداث تدفق ُر ِصدت حتى
وقتنــا هــذا .وأظهر تدفق آخر عدة
انفجــارات متكــررة ،كما هو موضح في
بحث ُمرفَق.
ٍ
يشير إجمالي خصائص التشتت

للعينات التي رصدها الباحثون إلى
أن أحداث التدفق الراديوي السريع
توجد  -على نحو تفضيلي – كمجموعة
في البيئات التي تُش ِّتت موجات الراديو
بصورة أقوى من الوسط االنتشاري بين
مجرة درب التبانة.
النجوم في ّ
The CHIME/FRB Collaboration
doi: 10.1038/s41586-018-0867-7
علم خواص المواد

تلون باالنعكاس
الداخلي وتداخل الضوء
يُ ِنتج العديد من الظواهر الفيزيائية
ألوانًا ،مثل :االمتصاص االنتقائي
للضوء ،اعتما ًدا على الطيف ،باستخدام
مواد التلوين والصبغات ،والتشتت
البصري المحدد بالمادة ،وتداخل
الضوء في ِبنى دورية ميكرومترية،
ونانوية .ناهيك عن أن آليات التشتت،
والحيود ،والتداخل هي خصائص
أساسية في القطيرات الكروية ،تسهم
في حدوث ظواهر في الغالف الجوي؛
مثل :الهاالت الضوئية ،أ
والكاليل،
وأقواس قزح.
في البحث المنشــور ،يصف
الباحثون آليــة لم يتم التعرف عليها
مــن قبل ،إلنتاج لون بنيوي قزحي ،ذي
اوي كبير ،إذ يمكن
انفصــال طيفي ز ِ
للضوء المنتقل عبر مســارات مختلفة
مــن االنعكاس الداخلي الكلي عند
ســطح بيني ضوئي مقعر أن يتداخل؛
ليولد أنماطًا خالبة من أ
اللوان .وينشــأ
التأثير عند ســطوح بينية ذات أبعاد
تفــوق الطول الموجي للضوء المرئي
برتب أُ ّســية ،ويسهل رصده في أنظمة
بســيطة للغاية ،مثل قطرات الماء
المتكثفة على ركيزة شــفافة .يستغل
أيضا هذه الظاهرة في
الباحثــون ً
أنظمــة معقدة ،مثل القطيرات متعددة
أ
الطوار ،والسطوح البوليميرية
أ
المزخرفة ثالثية البعاد ،والجســيمات
الصلبــة المجهرية ،إلنتاج أنماط من
أ
اللوان القزحية ،متســقة مع التنبؤات
النظرية.
ِمن السهل إنتاج مثل هذا التلون
البنيوي الذي يمكن التحكم فيه على
سطوح بينية مجهرية .ولذلك ،يتوقع
الباحثون أن تلعب مبادئ التصميم،
والنظرية التنبؤية الموضحة في
مهما في كل
دورا ًّ
البحث المنشور أ ً
الساسي في علم
من االستكشاف
البصريات ،واالستخدام في أ
الحبار
والدهانات الغروية ،وشاشات العرض،
وأجهزة االستشعار.
A. Goodling et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0946-4

ميكانيكا حيوية

الحركة المتناوبة لفك
الثدييات أثناء المضغ
علــى مدى القرنيــن الماضيين ،كانت
حركة المضغ والســمات التشــريحية
المرتبطــة بها لــدى الثدييات من أكثر
الســمات التي نوقشــت بين جميع
التغيرات التطوريــة في الفقاريات.
علــى رأس هذه الســمات ثمة صفتان،
المكون
همــا :صفة الفك الســفلي
َّ
الســن
وصفة
من عظم سـ ِّني فقط،
ِّ
الح َدبات ،بشــرفها
الطاحنــة ثالثية َ
الم َخ ِيلبي
ـا
ـ
وحوضه
العلويــة المثلثية،
ُ
الســفلي .ويُع َتقَد أن المفصل
المــرن للفك الســفلي ،واالرتفاق غير
الملتحــم في ســائف الثدييات –
ِ
التحوالت التي حدثت
إلى جانــب
ُّ
قربة
في مجموعــة العضالت ُ
الم ِّ
والحنــك – قد ســمحت كلها بحركة
أكبــر لكل فكّ ســفلي ،أو نصف فكّ .
السـ ّني الدقيق
وبعــد ظهور إ
الطباق ِّ
قرب منشــأ التاج لدى الثدييات،
رت الوحشــيات ،وهي فرع حيوي
ط ََّو ْ
مــن الثديياتِ ،سـ َّنا طاحنة ثالثية
الح َدبات ،وكثيــرة التضاريس ،يُفترض
َ
خدمت اللتقاط الطعام،
أنها اس ـ ُت ِ
وتقطيعــه ،وطحنه.
في البحث المنشــور ،يصف
الباحثــون حركات المضغ الخاصة
أ
الح َدبات لدى
بالســنان الطاحنة ثالثية َ
ســائف الوحشيات ،كما حوفظ عليها
في حيوان أ
البوســوم قصير الذيل
 .Monodelphis domesticaهذه
الحركات عبارة عن تسلســل متناظر
وبســيط النقالب صف أ
السنان السفلية
نحــو الخارج ،ونحو الداخل ،في أثناء
فتــح الفك وغلقه – على التوالي –
نتيجــة للتناوب بين أنصاف الفكوك عبر
المحور الطويل .يقترن هذا التسلســل
بحــركات طاحنة تناوبية بانقالب نحو
الخارج ،ونحو الداخل.
يســتنتج الباحثون أن حركات
المضغ لدى ســائف الوحشيات
اعتمدت بشــكل كبير على التناوب
عبــر المحور الطويل ،بما في ذلك
االنقــاب المتناظر نحو الخارج،
ونحــو الداخل (الموروث من ثدييات
الشكل  Mammaliaformesأ
الولية)،
واعتمــدت كذلك على الحركات
الطاحنــة المتناوبة على غرار ضربات
المدقــة على الهاون ،الموروثة – مع
الح َدبات – من
الســن الطاحنة ثالثية أ َ
ِّ
الشمل (Stem
مجموعة الوحشــيات
 )Groupالمنقرضــة.
B. Bhullar et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0940-x
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أبـحــاث ملخصات األبحاث
أ

كواكب عمالقة

ﺑﺮوﺗﻴﻮس

القمر الداخلي السابع
لكوكب نبتون
في عام  ،1989صورت المركبة
الفضائية «فويدجر – Voyager 2 »2
أثناء تحليقها على مسافة قريبة –ستة
أقمار صغيرة لكوكب نبتون ،جميعها
لها مدارات تقع بالكامل إلى الداخل من
مدار القمر الكبير ذي الحركة التراجعية
«ترايتون»  .Tritonهذه أ
القمار من
المحتمل أن تكون – هي ومجموعة من
عمرا من
الحلقات المجاورة لها – أقل ً
نبتون ذاته ،حيث إنها تكونت بعد فترة
وجيزة من أَ ْسر «ترايتون» ،ويُحتمل أن
يكون معظمها قد تفتت عدة مرات،
نتيجة لتصادمات مع المذنّبات.
في البحث المنشور ،يعرض الباحثون
أرصا ًدا من تليسكوب هابل الفضائي
لقمر داخلي سابع ،هو «هيبوكامب»
 ،Hippocampوهو يصغر أ
القمار الستة
أ
الخرى ،حيث إن متوسط نصف قطره
كيلومترا .يرصد الباحثون
يبلغ حوالي 17
ً
أيضا القمر «ناياد»  ،Naiadوهو القمر
ً
أ
القرب لنبتون ،الذي ُشوهد آخر مرة في
عام  .1989ويقدم الباحثون قياسات
فلكية وتقديرات مدارية وتقديرات
للحجام لجميع أ
أ
القمار الداخلية،
باستخدام أسلوب للتحليل يتضمن
تحويرا للصور المتعاقبة؛ لموازنة الحركة
ً
المدارية لكل قمر ،وهو أسلوب قد
يكون ً
قابل للتطبيق في عمليات البحث
عن أقمار أخرى ،وعن كواكب خارج
المجموعة الشمسية.
يدور القمر «هيبوكامب» بالقرب من
القمر «بروتيوس»  ،Proteusأكبر هذه
أ
القمار وأبعدها عن الكوكب ،ويختلف
أ
نصفا المحورين الكبرين المداريين لهذين
القمرين بمقدار عشرة في المائة فحسب.
لقد ارتحل القمر «بروتيوس» نحو الخارج،
الج ْزرية مع نبتون.
نتيجة للتفاعالت َ
الم ِّدية َ
توصل إليها الباحثون
وتشير النتائج التي َّ
إلى أن القمر «هيبوكامب» يُحتمل أن يكون
كسرة قديمة من القمر «بروتيوس» ،أ
المر
ِ ْ
الذي يعزز الفرضية القائلة إن النظام
الداخلي لنبتون قد تَ َشكَّل نتيجة للعديد
من التصادمات.
M. Showalter et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0909-9
الشكل أعاله | أرصاد القمر «هيبوكامب»
 ،Hippocampمشهد من الزيارة  04من
البرنامج  GO-10398يوضح أول رصد
للقمر «هيبوكامب» في  9ديسمبر .2004
يوجد نبتون خلف القناع الساتر لقناة
االستبانة العالية .ب ،الزيارة  08من
البرنامج  GO-10398في  12مايو .2005
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جـ ،مشهد من المدار أ
الول أثناء الزيارة 01
من البرنامج  GO-11656في  19أغسطس
 .2009يرجع النطاق الرمادي الرأسي إلى
وهج التشبع الخاص بنبتون ،وفيه تميل
ِالبكسالت شديدة التشبع بجهاز اقتران
الشحنة إلى تشبيع ِالبكسالت المجاورة
أعالها وأدناها .د ،الزيارة  03من البرنامج
 GO-14217في  2سبتمبر  .2016تم
تدوير اللوحتين «أ» ،و«ب» بمقدار 90°
عكس عقارب الساعة .في كل لوحة ،يوضح
المربع الصغير موقع «هيبوكامب»،
مقربة في الصورة الصغيرة
وتَظ َهر لقطة َّ
يوضح الشكل أ
القمار
دمجة .كما
الم َ
ُ
أ
الخرى ،وحدود نبتون.
التحرير الجيني

عائلة جديدة من
أدوات تحرير الجينوم
يوفِّر البروتينان  ،Cas9و Cas12a
الموجهان بالحمض النووي الريبي،
َّ
والمرتبطان بتكرارات «كريسبر»
 CRISPRمناعة تكيفية ضد أ
الحماض
ُّ
النووية الغازية ،ويعمالن كأدوات
قوية لتحرير الجينوم في مجموعة
كبيرة من الكائنات الحية.
في البحث المنشور ،يكشف الباحثون
عن آ
الليات الكامنة وراء منصة ثالثة
موجهة بالحمض النووي
قائمة بذاتهاَّ ،
الريبي لتحرير الجينوم ،وهي منصة
تُدعى «كريسبر -كاس إكس» –CRISPR
ستخدم هذه المنصة ِبنى
 . CasXتَ ِ
والقص القابلين للبرمجة
فريدة للربطّ ،
ظهر
ت
الشريط.
مزدوج
للحمض النووي
ُ
ِ
بيانات الدراسات الحيوية الكيميائية
الحي أن
وبيانات الدراسات على الجسم ّ
«كاس إكس» ينشط في تعديل جينوم
بكتيريا إالشريكية القولونية Escherichia
 ، coliوالجينوم البشري.
وتكشــف ثماني ِبنى مجهرية لـ«كاس

اللكتروني
إكــس»  -بالفحص المجهري إ
فائــق البرودة  -في حاالت مختلفة من
التجميــع مع ركائزه من الحمض النووي
الموجه والحمض النووي
الريبــي
ِّ
مزدوج الشــريط عن سقالة ممتدة من
الحمــض النووي الريبي ،وعن مجال
ضــروري لفك الحمض النووي .توضح
هذه البيانات كيف ظهر نشــاط «كاس
إكــس» من خالل التطور المتقارب؛
وظيفيا
ليؤســس عائلة إنزيمية منفصلة
ًّ
عن ٍّكل من ،Cas9و.Cas12a
J. Liu et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0908-x
سرطان

نمطين لنمو سرطان
البنكرياس

تعتبر الخاليا الظهارية أ
النبوبية
ُ
أ
إحدى وحدات البناء أ
الساسية لعضاء
شائعا للإصابة
الجسم،
وموقعا ً
ً
تكون الورم،
أثناء
ففي
بالسرطان.
ُّ
تفرط الخاليا المتحولة في االنقسام،
وتضطرب ِب ْنية الخاليا الظهارية .ومع
ذلك ،فإن المؤشرات الفيزيائية الحيوية
الكامنة وراء اتخاذ أنسجة الورم ألشكال

شاذة غير معروفة.
يوضح الباحثون ،في البحث المنشور،
أن مورفولوجيا أورام الخاليا الظهارية في
تحدد بواسطة التأثير
بنكرياس الفئران َّ
المتبادل للتغيرات الهيكلية الخلوية في
الخاليا المتحولة ،والشكل الهندسي
أ
النبوبي القائم .ولتحليل التغيرات
أ
المورفولوجية في ِب ْنية النسجة في
طور الباحثون
بداية تشكّل
السرطان؛ َّ
تقنية تصوير ثالثي أ
البعاد للعضو
بالكامل ،تمكّن من تحليل أ
النسجة بقوة
توضيح تبلغ خلية واحدة .وأدى التحول
المسرطن في القنوات البنكرياسية إلى
نمطين من نمو أ
الورام :آفات خارجية

التنبت ،نَ َم ْت إلى خارج القناة ،وآفات
ّ
التنبت ،نَ َم ْت إلى داخل تجويف
داخلية ّ
القناة .وكان نشاط الميوسين أعلى
عند قمة الخاليا برية النمط ،مقارنة
التحول
بنشاطه عند قاعدتهاْ ،
ولكن عند ّ
السرطاني يختفي هذا التدرج في كال
نوعي آ
الفات.
وأشارت عمليات محاكاة النموذج الرأسي
البعاد ،ونظرية ميكانيكا أ
ثالثي أ
الوساط
المتصلة للخاليا الظهارية ،التي تدرج
التغيرات الهيكلية الخلوية التي تم
رصدها في الخاليا المتحولة ،إلى أن
ُقطْر الخاليا الظهارية أ
الصلية يحدد
مورفولوجيا أ
الورام النامية .وكشف
أ
التصوير ثالثي البعاد – باالتساق مع
تنبؤات النظرية – أن القنوات البنكرياسية
الصغيرة ك ََّونَت أور ًاما خارجية التنبت،
في حين تشوهت القنوات الكبيرة بفعل
التنبت.
أورام داخلية ّ
أنماط مماثلة لنمو آ
الفات
وقد لوحظت
في الخاليا الظهارية أ
النبوبية في الكبد،
وتحدد هذه النتيجة انحناء
والرئةِّ .
أ
النسجة ،واختالل توازن التوتر في
أ
أساسيين في تشكيل
النسجة ،كعاملَين
َّ
أورام الخاليا الظهارية.
H. Messal et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0891-2
فوتونات فائقة السرعة

تأثير آينشتاين-دي
هاس فائق السرعة

ُرصد تأثير آينشتاين-دي هاس ألول مرة
في تجربة فارقة أثبتت أن الزخم الزاوي
الم ْص َطفّة
المصاحب للحركات المغزلية ُ
للإلكترونات في مغناطيس عالي النفاذية
المغناطيسية يمكن تحويله إلى زخم
زاوي ميكانيكي ،عن طريق عكس اتجاه
المغنطة باستخدام مجال مغناطيسي
مصاحبة تتعلق
خارجي .وثمة مشكلة ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

التحول في الزخم
بالنطاق الزمني لهذا ُّ
الزاوي .لقد أثبتت التجارب أن االستثارة
الفوتونية الشديدة في عدة مغناطيسات
معدنية عالية النفاذية المغناطيسية
تؤدي إلى انخفاض في المغنطة في
نطاق زمني أقصر من  100فيمتو ثانية،
وهي ظاهرة يُطلق عليها "الزوال فائق
السرعة للمغنطة" .وعلى الرغم من أن
آ
اللية المجهرية لهذه العملية شهدت
نقاشات محتدمة ،إال ّأن ً
سؤال جوهريًّا
ما زال بال إجابة :أين يذهب الزخم
المقاسة
الزاوي في هذه النطاقات الزمنية ُ
بالفيمتو ثانية؟
في البحث المنشور ،يستخدم
الباحثون حيود أ
الشعة السينية
قاسة بالفيمتو
المفصول ًّ
زمنيا بفواصل ُم َ
ثانية؛ لتوضيح أن معظم الزخم الزاوي
المفقود من نظام الحركة المغزلية،
عند إزالة مغنطة الحديد عالي النفاذية
المغناطيسية بالحث الليزري ،ينتقل
إلى الشبيكة في نطاقات زمنية أقل
مطلقًا موجة انفعال
من البيكو ثانيةِ ،
مستعرضة ،تنتشر من السطح إلى
َ
داخل الكتلة .وعن طريق مالءمة نموذج
بسيط لبيانات أ
الشعة السينية مع
عمليات المحاكاة والبيانات الضوئية،
يقدر الباحثون أن انتقال الزخم الزاوي
ِّ
يحدث في نطاق زمني ،قدره 200
فيمتو ثانية ،ويكافئ  80في المئة من
الزخم الزاوي المفقود من نظام الحركة
توصل
المغزلية .وتوضح النتائج التي َّ
إليها الباحثون أن التفاعل مع الشبيكة
أساسيا في عملية الزوال
دورا
يلعب ً
ًّ
فائق السرعة للمغنطة في هذا النظام.
C. Dornes et al.
doi: 10.1038/s41586-018-0822-7
سلوك الحيوان

استراتيجيات التكاثر
عند طائر الوقواق
تصبح الطيور التي تتعاون في بناء
أعشاشها ورعايتها ُعرضة لطيور أخرى
اجتماعيا ،تضع بيضها في أعشاش
متطفلة
ً
المضيف ،لكن دون أن تقدم الرعاية
البوية .وقد ركَّز معظم أ
أ
البحاث السابقة
على سباق التسلح التطوري المشترك
القائم بين دفاعات المضيف من جهة،
والطفيليات التي تحاول التحايل على هذه
ولكن ما زال
الدفاعات من جهة أخرىْ ،
تتعاون إالناث في
من
غير الواضح لماذا ُ
بعض َ أ
الحيان ،وتتطفل في أحيان أخرى،
وكيف تنشأ أساليب التطفل داخل أ
النظمة

التعاون.
القائمة على ُ
يوضح الباحثون ،في البحث المنشور،
ّ
أن استراتيجيتي التكاثر التعاوني،
تقريبا في
والتطفلي يؤتيان الثمار نفسها ً

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

لياقة طائر آ
الني الكبير (Crotophaga
 ،)majorأحد طيور الوقواق االستوائية
المعمرة ،مستخدمين مجموعة بيانات
ُ
عاما ،وبيانات جينية شاملة
تُغطي ً 11
تمكِّن من عقد مقارنات بين تواريخ
حياة أفراد من إالناث .ووجد الباحثون،
أن غالبية إناث المجموعة الخاضعة
للدراسة اتبعت استراتيجية التعاون في
بناء أعشاشها ورعايتها في بداية موسم
التناسل .وبرغم ذلك ،فقد سلكت قلة
من هذه الطيور  -التي ُد ِّمرت أعشاشها
أ
الولى – نهج التكاثر التطفلي الحقًا.
وكانت القابلية إلظهار سلوك التطفّل
معرضة للتكرار بدرجة مرتفعة ،وهو
ما يشير إلى تخصص أفراد في أدوار
بعينها .وعلى مدار سنوات ،كان مردود
االستراتيجيتين على لياقة الطيور متساويًا
فالناث الالتي لم تتطفل على
تقريبا؛ إ
ً
إالطالق (أي التي اتبعت استراتيجية
«تعاونية خالصة») ،وضعت عد ًدا أكبر
ور َع ْت عد ًدا أكبر من صغار
من البيضَ ،
الطيور في أعشاشها ،إلى ْأن نمى ريش
هذه الصغار ،وغادرت أعشاشها ،مقارنة
بالناث التي رعت أعشاشها ،وتطفلت
إ
على أخرى ،على حد سواء (اتبعت
استراتيجية «مختلطة»).
وتشير نتائج الباحثين إلى أن نجاح
مقيد بتضحيات في
الطيور المتطفلة ّ
تقيده بدفاعات
التكاثر ،إ
بالضافة إلى ُّ
المضيف .وتوضح النتائج كيف يمكن
الستراتيجي َتي التعاون ،والتطفل التواجد
في آن واحد – بشكل ثابت – في
المجموعة نفسها الخاضعة للدراسة.
C. Riehl et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0981-1
علم تشكل األرض

شالالت ذاتية التكون
من قواعد صخرية
تُعتبر الشالالت تضاريس أرضية ملهمة،
تطور معالم الطبيعة،
تحدد وتيرة ُّ
نتيجة لتشقق القواعد الصخرية .فهي
تنقل التغيرات في مستوى سطح البحر،
أو الزيادة التكتونية في جميع أنحاء
وق ْف انشقاق
المعالم الطبيعية ،أو تُ ِ
نهر ،ما يتسبب في فصل التضاريس
عن اضطرابات مجرى النهر.
ستخدم الباحثون
في البحث المنشور ،يَ ِ
تجربة على قناة مائية اصطناعية
تتسم بثبات كل من التصريف المائي،
تكون
إ
والمداد بالرواسب؛ إلثبات إمكانية ُّ
الشالالت من أساس قاعدي صخري
مسطح ،متجانس في غياب االضطرابات
الخارجية .ففي تجربة الباحثين،
تؤدي االضطرابات في الخصائص
الهيدروليكية للتدفق ،ونقل الرواسب،

تكون
وتآكل القاعدة الصخرية إلى ُّ
أساسات متموجة ،تكبر لتصبح شالالت.
ويرى الباحثون أنه من المنطقي
أن يكون أصل بعض الشالالت في
أ
النظمة الطبيعية منسوبًا إلى عملية
التشكل الذاتي هذه ،ويشيرون إلى
أن إجراء دراسات استقصائية ،للتمييز
بين الشالالت ذاتية المنشأ ،وتلك
الناشئة عن قوى خارجية ،قد يساعد
على تحسين عملية إعادة نمذجة تاريخ
أ
الرض باستخدام المعالم الطبيعية.
J. Scheingross et.al.
doi:10.1038/s41586-019-0991-z
علم الطفيليات

استراتيجية جديدة
لمنع عدوى المالريا
تَ ِنقل لدغات البعوض من جنس
 Anophelesطفيليات Plasmodium
المسببة للمالريا التي
ُ falciparum
حياة مئات آ
الالف من البشر
تقضي على
سنويًّا .ومنذ مطلع هذا القرن ،شهدت
الجهود المبذولة لمنع نقل العدوى بهذه
الطفيليات – من خالل التوزيع واسع
النطاق لناموسيات ُمعالَجة بالمبيدات
كبيرا ،وأدت إلى
الحشرية – ً
نجاحا ً
انخفاض غير مسبوق في عدد الوفيات
الناجمة عن المالريا ،غير أن مقاومة عشائر
بعوض جنس  Anophelesللمبيدات
الحشرية أصبحت واسعة النطاق ،وهو
بتجدد ظهور مرض المالريا على
ما يهدد ُ
مستوى العالم ،ويجعل من ابتكار أدوات
فعالة لمكافحة هذا المرض أولوية عاجلة
في مجال الصحة العامة.
في البحث المنشور ،يثبت الباحثون أن
تطور طفيليات  P. falciparumيمكن
ُّ
سريعا وبشكل كامل عندما تتلقى
وقفه ً
إناث البعوض من جنس Anopheles
 gambiaeتركيزات منخفضة من مركّبات
معينة مضادة للمالريا من على سطوح
ُمعالَجة ،في ظروف تحاكي عملية
مالمسة البعوض للناموسياتّ .إن
تعرض البعوض لمركّب «أتوفاكون»
ُّ
 Atovaquoneقبل إصابته بالعدوى
بطفيليات  ،P. falciparumأو بعدها
بفترة وجيزة ،يتسبب في حدوث احتجاز
المعي
كامل لهذه الطفيليات في
ّ
المتوسط للبعوض ،ويمنع نقل العدوى.
مشابهة مانعة
ويمكن تحقيق تأثيرات ِ
لنقل العدوى باستخدام أنواع أخرى
من مثبطات سيتوكروم ،bوهو ما
يوضح أن وظيفة الميتوكوندريا لدى
مناسبا للقضاء
الطفيليات تمثل هدفًا
ً
على هذه الطفيليات.
دمج هذه التأثيرات في نموذج
يُ ْن ِبئ ْ
بأن تشريب
المالريا
انتقال
لديناميكيات
ّ

الناموسيات بمثبطات طفيليات
 Plasmodiumمن شأنه أن يقلل  -إلى حد
آ
لمقاومة
كبير  -الثار الصحية العالمية َ
البعوض للمبيدات الحشرية .وتكشف
هذه الدراسة النقاب عن استراتيجية قوية
لمنع انتقال طفيليات جنس Plasmodium
من خالل إناث بعوض جنس ،Anopheles
وهي استراتيجية ستكون لها نتائج واعدة
فيما يتصل بالجهود المبذولة للقضاء على
مرض المالريا.
D. Paton et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0973-1
استقالب السرطان

استهداف األورام
األرومية الدبقية
إن المثبطات المخصصة للسرطان،
التي تعكس االحتياجات أ
اليضية
الفريدة للخاليا السرطانية ،نادرة.
وفي البحث المنشور ،يصف الباحثون
«الجيبوكسين»  Gboxinبأنه جزيء
صغير يثبط – على وجه التحديد – نمو
الرومي الدبقي أ
خاليا الورم أ
ال َ ّو ِلي في
والنسان ،ولكنه ال يؤثر في
الفئران ،إ
أ
الرومات الليفية الجنينية في الفئران،
أو الخاليا النجمية في حديثي الوالدة.
ويُ ْن ِقص «الجيبوكسين»  -بمعدل
سريع ،وبشكل غير قابل لالنعكاس  -من
استهالك أ
الكسجين في خاليا الورم
أ
الرومي الدبقي.
ويعتمد «الجيبوكسين» على شحنته
الموجبة؛ لالرتباط بمركبات عملية
المؤكسدة في الميتوكوندريا،
الفسفرة
ِ
بطريقة تعتمد على تدرج البروتونات
على الغشاء الداخلي للميتوكوندريا،
ويثبط «الجيبوكسين» نشاط المخلقة
المقاومة
 .F0F1 ATPوتتطلب الخاليا
ِ
لـ«جيبوكسين» وجود مسام انتقال
عاملة لنفاذية الميتوكوندريا ،تعمل
على تنظيم أ
الس الهيدروجيني،
وبالتالي تعوق تراكم «الجيبوكسين» في
مصفوفة الميتوكوندريا.
ويؤدي تَ َلقِّي نظائر «الجيبوكســين»
أيضيا إلى تثبيط الطعوم
المســتقرة
الخيفيــة للورم ً أ
الرومي الدبقي،
والطعــوم أ
الجنبية المأخوذة من
المرضى .ويمتد تأثير «الجيبوكســين»
الســام ليشمل خطوط خاليا أ
الورام
الســرطانية البشرية الراسخة الناشئة
ويبين أن ارتفاع
فــي أعضاء متنوعة ،أ ّ
والس الهيدروجيني
التــدرج البروتوني،
في ميتوكوندريا الخاليا الســرطانية
يمثل آلية عمل يمكن اســتهدافها؛
لتطوير كواشــف مضادة أ
للورام.
Y.Shi et al.
doi:10.1038/s41586-019-0993-x
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الطباعة ثالثية األبعاد
داخل المختبرات
في ظل تراجع كُلفة الطابعات ثالثية الأبعاد ،بدأ الباحثون في استخدامها في تصنيع كل شيء ،بد ًءا
المصممة حسب الطلب لأغراض التجارب ،وانتها ًء بالنماذج الحقيقية للأعضاء البشرية.
من المعدات
َّ
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

أندرو سيلفر

ئ
زيلينسك للكيمياء
ُْيج ِري فالنتاين أنانيكوف،
ي
الكيميا� بمعهد ف ي
العضوية ف ي� موسكو ،تفاعالت كيميائية غاية ي� الدقة ،لدرجة
ً
ضئيل فحسب من الجسيمات النانوية الفلزية ،ال
أثرا
أن ً
يتعدى حجمه جرثومة بكت�ية واحدة ،قد يتسبب ف
تغي�
�
ي ي
ي
مخت� أنانيكوف من تجربة ما،
نتائج أبحاثه .ولذا ،عندما ينتهي ب
ين
للمخت� ،أو عىل الأقل هكذا كانت
يتع� إجراء تنظيف صارم
ب
لأ
ف
جري ا مور .وعليه ،بدأ أنانيكوف ي� عام  2016صنع أوعية
تَ ِ
للتفاعالت الكيميائية ،يتم استخدامها مرة واحدة ،ثم يتم
معتم ًدا ف ي� ذلك عىل تقنية استحوذت عىل خيال
التخلص منهاِ ،
تنفيذ الأ
ين
ين
المهندس�
ذاتيا ،وكذلك خيال
شياء
المولع� بفكرة
ًّ
لأ
والعلماء عىل حد سواء؛ أال وهي «الطباعة ثالثية ا بعاد».
لأ
ف
ت
ال� تُعرف كذلك باسم «التصنيع
ي� الطباعة ثالثية ا بعاد ،ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ث
ثال� الأبعاد إىل
بالضافة» ،يجري تحويل نموذج
إ
حاسو�لأ ي
بي
ف
مجسم مادي ،وذلك بإضافة طبقة تلو ا خرى ،ي� عملية
تشبه تغطية الكعك بطبقات الزينة .يَستخدم فريق أنانيكوف
هذه التقنية لصنع مفاعالت كيميائية ،مصممة حسب الطلب،
ف ي� غضون أيامً ،
بدل من انتظار تصنيعها وشحنها من أحد
ف
ث
ين
الخارجي� ي� عملية تستغرق أسابيع ،وربما أك�.
الموردين
ِّ
ف
المستخدم ي� الطباعة
البالستيك
تكلفة
أن
ذلك،
من
الأهم
َ
ثالثية الأبعاد منخفضة للغاية ،وهو ما يمكِّن الفريق من
التعامل مع المعدات باعتبارها مواد استهالكية قابلة لالستعمال
مرة واحدة ،ومن ثم يمكن التخلص منها ،دون حاجة إىل إجراء
تنظيف .يقول أنانيكوف" :لقد صارت الطباعة ثالثية الأبعاد آ
الن
لأ
لأ
ت
ال� تتعامل
نو ًعا من ا دوات المعتادة لدى ب
مخت�ات ا بحاث ي
مع ش
م�وعات متعددة التخصصات".
شهدت الطابعات ثالثية الأ
ً
واسعا عىل اقتنائها
إقبال
بعاد
ً

لأ
ين
ولنتاج
ب� أعضاء "ثقافة الص َّناع" ،وذلك غراض تعليمية ،إ
أشياء مبتكرة؛ إال أن استعمال هذه الطابعات كأدوات قياسية
ين
المخت�ات العلمية ت ز
للباحث�
وت�ته بالمثل ،إذ يمكن
ف ي�
ت�ايد ي
ب
لأ
لأ
ف
االستعانة بهذه الطابعات إلحالل ا جزاء المكسورة ي� ا جهزة،
وصنع حامالت للعيناتُ ،م َع َّدة حسب الطلب ،إىل جانب
ش
�ء ،بد ًءا من الجزيئات الحيوية،
تصنيع نماذج َّ
مجسمة لكل ي
وانتها ًء بالصخور النفطية .وإضافة إىل ذلك ،يمكن للأطباء
ين
كلينيكي� استخدام هذه الطابعات لصناعة الطعوم،
إال
والنماذج التعليمية.
يمكن طباعة المجسمات ثالثية الأبعاد باستخدام تقنيات
انتشارا ،هي تقنية
عديدة ،يغ� أن واحدة من التقنيات الأوسع
ً
ت
أيضا
التصنيع بالخيوط المنصهرة
ال� يُطلق عليها ً
( ،)FFFي
بال�سيب المنصهر» .ف
«النمذجة ت
سخن خيط رفيع
و� هذا النوع ،يُ َّ
ي
ليكون
ملون – عاد ًة ما يكون سلكًا
بالستيكيا – ويُدفع ً
خارجا؛ ِّ
ًّ
الطبعة العربية |
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ف
ف
ً
و� المقابل،
شكل عن طريق إضافة طبقة واحدة ي� المرة .ي
ستخدم تقنية الطباعة الحجرية الفراغية  -وهي تقنية ظهرت
تَ ِ
نشط بالضوء ،الذي يتحول إىل
السائل
اتنج
ر
ال
من
ا
ن
ا
ز
خ
قبلها -
ً
الم َّ
ُ
أشكال صلبة ُمفصلة باستخدام ي ز
الل�ر .وعا ًدة ما تُ ِنتج طابعات
ً
تفصيل من الطابعات
التصنيع بالخيوط المنصهرة مجسمات أقل
استخداما ،وأقل تكلفةً .
الحجرية الفراغية ،ولكنها أسهل
ً
تي�اوح سعر طابعات التصنيع بالخيوط المنصهرة المتاحة
بشكل تجاري ي ن
ب� مئات الدوالرات ،وآالف الدوالرات .وبوسع
مستعين ي�ن
ين
الباحث� بناء المكونات المادية للطابعة بأنفسهم،
ِ
ت
ز
بالتجه�ات أو التصاميم ال� يتيحها ش
م�وع «ريب راب»
ي
ي
 RepRapمفتوح المصدر ،مقابل بضع مئات من الدوالرات.
لأ
ت
ال�
إن الطباعة ثالثية ا بعاد ليست شي ًئا ً
جديدا؛ فالطابعات ي
تعمل بتقنية الطباعة الحجرية الفراغية موجودة منذ ثمانينيات
القرن ش
الع�ين ،بيد أن تراجع الأسعار جعل هذه التكنولوجيا
يل نستعرض أربعة أساليب،
وفيما
اسع.
و
نطاق
عىل
متاحة
ي
استغل الباحثون من خاللها تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد.
تصنيع المعدات في الميدان

ست�لينج ،ي ز ئ
يا� بجامعة باث بالمملكة
يعمل جوليان ي
الف� ي
المتحدة ،ضمن فريق نجح ف ي� تصميم مجاهر ضوئية ،يمكن
تصنيعها من مكونات بالسيتيكية مطبوعة بتقنية الطباعة
ميدانيا
ثالثية الأبعاد .تهدف الفكرة إىل تصنيع هذه المجاهر
ًّ
ف� نز
ت�انيا ،واستعمالها ف ي� تشخيص حاالت المالريا ،من خالل
ي
ف
ت�انيا تعا�ن
ست�لينج إن نز
البحث عن الطفيليات ي� الدم .يقول ي
ي
ف
ف
محليا؛
ً
و� المكونات المتاحة ًّ
نقصا ي� المعرفة الميكانيكية ،ي
است�اد المكونات مكلفًا،
إلصالح المعدات العلمية ،وقد يكون ي
ويستغرق وق ًتا ً
طويل .إن إنتاج هذه المكونات بهذه التقنية
سيمكِّن الأطباء والعلماء من إصالح مجاهرهم بشكل أرسع،
قائل إن إحدى ش
ست�لينج ً
ال�كات المحلية
وبتكلفة أقل .ويتابع ي
ف� نز
ت�انيا تقوم بإنتاج طابعات التصنيع بالخيوط المنصهرة من
ي
ت
محليا.
النفايات إاللك�ونية ي
وغ�ها من المواد المتاحة ًّ
تتيح مواقع عديدة عىل شبكة إال تن�نت  -من بينها موقع
ن
مي� فاكتوري»
ي
«ثينجيف�س»  ،Thingiverseوموقع «ماي ي
 - MyMiniFactoryمنتديات يستطيع العلماء من خاللها تبادل
النماذج الحاسوبية الخاصة بالمكونات القابلة للطباعة؛ بيد أن
غالبا ما
ي
ست�لينج يرى أن النماذج المتاحة عىل هذه المواقع ً
لم�وع ي ن
تكون منقوصة ،حيث إنها تفتقر إما إىل توثيق ش
مع� ،أو
إىل ملفات رئيسة تلزم إلجراء تعديالت عىل التصميمات .ولهذا،
ست�لينج بتصنيع نماذجه من الصفر باستخدام
يقوم فريق ي
لغة برمجة مفتوحة المصدر ،تُدعى «أوبن سكاد» ،OpenSCAD
وهو ما يسمح لهم بإنتاج مجاهرهم بالكامل عن طريق الطباعة
لأ
الكام�ا ،والمحركات ،والعدسات.
ثالثية ا بعاد ،باستثناء ي
لأ
ست�لينج إىل سهولة ارتكاب ا خطاء عند التعامل مع
يش� ي
ي
تلك الطباعة ،ولكن بفضل رسعة التقنية ،وانخفاض تكلفتها،
لأ
ست�لينج" :إن
تَ ْس ُهل إعادة بناء التصميمات ثك� من مرة .يقول ي
الخ�ة ال يمكن تنميتها ،إال من خالل المحاولة والخطأ".
هذه ب
كب�ا ي ن
ب� استخدام
ًا
ق
فر
ثمة
أن
بالممارسة
لينج
ست�
أدرك ي
يً
الطابعات ثالثية الأ
المخت�ات ،واستخدامها ف ي�
داخل
بعاد
ب
ميدان العمل؛ فإنتاج الخيوط البالستيكية بتلك التقنية ف ي� مناخ
نز
ت�انيا الرطب عا ًدة ما تكون أصعب من طباعتها تحت ظروف
ف
المخت�ات؛ ذلك أن الرطوبة تؤثر عىل
المناخ المحكوم ي�
ب
أك� من النماذج
عدد
فشل
إىل
يؤدي
مما
البالستيكية،
الخيوط
ب
ت
ً
أمرا مألوفًا ف ي�
د
ع
ي
الكهر�
التيار
انقطاع
أن
عن
فضل
طبع.
ال� تُ
بي َُ ً
ي
نز
ت�انيا ،وال يتمكن إال عدد قليل من الطابعات من مواصلة طباعة
مجسمات يغ� مكتملة عقب عودة التيار .وبالنسبة إىل المناخ،
الكث� حياله ،ولكنهم ف ي�
ست�لينج وفريقه فعل ي
ليس بوسع ي
المقابل يحرصون عىل استخدام وحدات للإمداد المتواصل
ست�لينج.
للطاقة؛ لضمان اكتمال عملية الطباعة ،حسب قول ي
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أعضاء شبيهة باألعضاء الحية

ف
ين
الط�
يستع� أحمد غازيّ ،
جراح المسالك البولية ي� المركزلأ ب ي
ت
التابع لجامعة روتشس� بنيويورك ،بالطباعة ثالثية ا بعاد؛
لتصنيع أعضاء شب�ية يغ� وظيفية ،يمكن للجر ي ن
اح� استخدامها
ّ
ف
ت
ال� تُجرى بالروبوتات .فعندما يتعلق
ي�لأ ُّ
التدرب عىل الجراحة ي
نسبيا ،كاستئصال الطحال،
ا مر بالعمليات الجراحية البسيطة ًّ
تكون الحاجة إىل مثل هذه التدريبات ضئيلة؛ إال أن العمليات
لأ
تعقيدا ،مثل عمليات استئصال الأورام ،قد يتفاوت الأمر
ا ثك� ً
جدا من مريض إىل آخر .يقول
فيها ً
غازي" :الأورام ال يمكن التعامل معها "إن هذه التقنية
المراجع العلمية فقط" .تكتسب
اعتما ًدا عىل َ
يبدأ غازي عمله بمسح أنسجة شعبية متزايدة
المريض
بالتصوير المقطعي بالتأكيد".
الحاسو� ث
ثال� الأبعاد ،ثم يقوم
بي ي
بإدخال هذه البيانات ف ي� برنامج «ميميكس»  - Mimicsوهو
برنامج للنمذجة الطبية ،متاح بشكل تجاري ،وأنتجته �ش كة
«مات�يااليز»  Materialiseف� مدينة ي ن
لوف� البلجيكية – وكذلك
ي
ي
ن
مجا� ،أنتجته
ف ي� برنامج ِ«مشميكرس»
 ،Meshmixerوهو برنامج ي
�ش كة «أوتوديسك»  Autodeskف ي� سان رافاييل بكاليفورنيا،
إلنشاء النماذج ثالثية الأبعاد .يطبع غازي بعدها تلك النماذج
ف
مستخد ًما طابعة تصنيع
ي� شكل قوالب بالستيكية مجوفة ،لأ ِ
بالخيوط المنصهرة ،ثم يدمج نماذج ل وعية الدموية ،يتم
ئ
ما�.
توصيلها بمضخة دم يغ� حقيقية ،ويحقن القالب بهالم ي
ويحول القالب إىل مجسم بدرجة صالبة
وهذا الهالم يتصلب ،لأ ِّ
ش
تحاك الهياكل الناتجة
ية.
الب�
عضاء
مشابهة لدرجة صالبة ا
ي
عن هذه العملية الأعضاء الحقيقية بالقدر الكاف الذي يتيح
للجر ي ن
التدرب عىل إجراء عملياتهم الجراحية مع مشاهدة
اح� ُّ
ّ
ف
آثار واقعية لهذه إالجراءات ،بما ي� ذلك نزف الدم.
يقول غازي إنه يستعمل هو وفريقه هذه النماذج فيما
أسبوعيا ،ويصنعون لكل حالة
يصل إىل أربع حاالت جراحية
ًّ
ين
نسخت� من النماذج ،ويختارون منهما النسخة ذات المحاكاة
لأ
الأدق .ويد ِّرب غازي وفريقه يغ�هم من ا طباء عىل تطبيق هذه
التقنية ف ي� مجاالت معينة ،مثل جراحات القلب والكبد .يقول
غازي" :إن هذه التقنية تكتسب شعبية ت ز
م�ايدة بكل تأكيد".
لأ
ت
ال� تنتجها
وال يخلو ا مر من مواطن القصور؛ فالقوالب ي
غالبا ما يتخللها أخاديد
طابعات التصنيع بالخيوط المنصهرة ً
وثقوب دقيقة ،كما يقول غازي .هذه العيوب تكون  -ف ي� الغالب
 متناهية الصغر ال تلحظها ي نالع� المجردة ،إال أنها تكون
ن
اح� .يرى
الجر ي
واضحة ي
للكام�ا الروبوتية ،مما يؤثر عىل تجربة ّ
غازي أن حل هذه المشكلة يكمن ف ي� بسط طبقة من الشمع،
الداخل للقالب؛ لملء
بدرجة حرارة الغرفة ،عىل السطح
ي
سطح المن َتج ئ
النها�،
تسوية
وبالتال
هذه الأخاديد والثقوب،
ي
ي
حدث فارقًا".
وصقله .يقول غازي" :إن تلك الحلول البسيطة تُ ِ
نُ َسخ صخرية

يرى مهدي أستاذحسن ،مهندس ت
الب�ول بجامعة داكوتا
لأ
الشمالية بمدينة جراند فوركس ،أن الطباعة ثالثية ا بعاد
قادرة عىل ي ن
تحس� عملية استخراج النفط والغاز من الصخور.
يطبع أستاذحسن "الصخور" باستخدام برامج معينة ،مثل
برنامج «أوبن سكاد» ،وبرنامج «أوتوكاد» للتصميمات الحاسوبية
ثالثية الأبعاد ،الذي تتيحه تجاريًّا �ش كة «أوتوديسك» ،إىل جانب
مجموعة متنوعة من الطابعات ثالثية الأبعاد ،والمواد .تتسم
تلك النماذج الصخرية بخواص ي ز
ف�يائية واقعية ،بما فيها
المسام الدقيقة المتقنة .ويعرض أستاذحسن هذه النماذج
للتوصل إىل فهم أفضل لكيفية تدفق السوائل
لضغط مادي؛ ُّ
خالل بنية الصخور الحقيقية المقابلة لهذه النماذج.
صخورا واقعية،
ولتشكيل صخور أقرب ما يمكن لأ ْن تكون
ً
يستخدم أستاذحسن مجموعة واسعة من أساليب الطباعة،

ت
ال� فيها تُضاف مادة
من بينها تقنية نفث
المواد الرابطة ،ي
رابطة سائلة ،طبقة تلو الأخرى ،إىل مسحوق الجص ،أو رمال
السيليكا .تُ ِنتج هذه العملية مجسمات ،لها خواص ميكانيكية
بدقة الخواص ي ِّ ز
المم�ة للصخور الحقيقية ،إال أنه يقول
تحاك ٍ
ي
لأ
إن المسحوق يغ� ت
أيضا ،ا مر
الم�ابط قد يعلق بالمسام ً
الذي يقلل من جودة المنتج ئ ف
و� بعض التجارب يحتاج
ي
النها� .ي
أستاذحسن إىل إجراء معالجة طاردة للماء؛ للحصول عىل الدرجة
المضبوطة من ت
"ال�طيب" .وتقدم طابعات التجسيم بالطباعة
الحجرية الفراغية أدا ًء أفضل فيما يتعلق بطباعة صخور لها
مسام متقنة ،مما يساعد عىل دراسة خواص تدفق السوائل؛ بيد
ت
ال� تنتجها هذه الطابعات ليست بمتانة الصخور
أن النماذج ي
المطبوعة باستخدام طابعات نفث المواد الرابطة.
لهذا ،يتعاون أستاذحسن مع ي ن
باحث� آخرين ف ي� محاولة
لتطوير طابعة مصممة حسب الطلب ،قادرة عىل محاكاة تلك
المسام والشقوق ،وقادرة ،ف ي� الوقت ذاته ،عىل إنتاج نماذج
تتمتع بقوة ميكانيكية مما ِثلة لقوة الصخور الحقيقية.
معادن ثقيلة

لأ
حاليا إنتاج مواد
بإمكان الطابعات ثالثية ا بعاد المتوفرة ًّ
ولكن ليس جميع أنواع المواد .يقول يانج يانج،
متنوعةْ ،
المدير التنفيذي شل�كة «يونيميكر»  UniMakerف� مدينة ت ز
شين�ن
ي
الصينية ،المتخصصة ف ي� صناعة الطابعات ثالثية الأبعاد
للأغراض العلمية" :إن المواد المتاحة لالستخدام ف ي� تلك
الطباعة محدودة للغاية" ،لكن ثمة جهود بحثية مكثفة تُبذَ ل
فالتغي� وشيك .أحد أحدث المجاالت
ف ي� هذا المجال ،ولذلك،
ي
ت
المستخدمة
نموا حثي ًثا هو مجال الطباعة الحيوية
َ
ال� تشهد ً
ف ي
ن
تش� ي ي �-وانج ،العالمة
ي� تصنيع مواد بيولوجية بنيوية .تقول ي
المتخصصة ف ي� الطب الحيوي بجامعة شنجهاي جياو تونج ف ي�
ين
الص� ،إن جامعتها اقتنت إحدى تلك الطابعات؛ الستعمالها
ف ي� قاعات الدراسة .تقوم هذه الطابعات بمزج الخاليا والهالم
ئ
معا؛ لتشكيل تراكيب ،مثل نماذج العظام والأورام.
الما� ً
ي
ويقول يانج إن هناك ً
نموا؛ أال وهو مجال
مجال آخر يشهد ً
المعادن .تستخدم الطابعات القادرة عىل إنتاج نماذج معدنية
حزمة من إال ت
لك�ونات أو شعاع ي ز
الل�ر لصهر المساحيق المعدنية
ئ
ز
جري
بأنماط محددة .ويدرس ي
ج�يمي بورهيل ،وهو يف� ي
يا� يُ ِ
أبحاثًا عىل المادة المظلمة بجامعة غرب ت
أس�اليا ف ي� مدينة يب�ث،
المعتمدة عىل
إمكانية استخدام طابعات المعادن ثالثية الأبعاد،
ِ
يز
الل�ر ف ي� بناء شبكة من النيوبيوم فائق التوصيل .يقول بورهيل
إن هذه الشبكة يمكن استخدامها لحجب المجاالت المغناطيسية
ت
ال� قد تتداخل مع عملية رصد المادة المظلمة.
القوية ي
إن االستعانة بالماكينات التقليدية إلنشاء هذه الشبكة قد
يتطلب استخدام مواد تشحيم سامة ،وقد يؤدي إىل إهدار كم
كب� من النيوبيوم باهظ الثمن .ولهذا ،يستخدم فريق بورهيل
ي
ِح َز ًما من أشعة ي ز
عال القدرة؛ لصهر مقاطع عرضية من
الل�ر ي
ن
معا ،إال أن هذه العملية تستلزم
المسحوق
المعد� ،ودمجها ً
ي
لأ
كب�ة ،ن النيوبيوم ينصهر عند درجة 2500
طاقة
كميات
ي
تقريبا .يقول بورهيل "إن النيوبيوم شديد الصالبة حقًّا".
مئوية ً
فيما ض
م� ،كان الباحثون من أمثال بورهيل يعانون من
ولكن  -حسب قول
محدودية الخيارات المتاحة أمامهمْ ،
ش
� ،مهندس المواد بجامعة هواتشونج للعلوم
يوشينج ي
تحول جذري
حدث
–
الصينية
ووهان
بمدينة
والتكنولوجيا
ُّ
ف� ضوء توافر الطابعات ثالثية الأبعاد بشكل ت ز
م�ايد؛ فالطباعة
لأ
ي لأ
ت
تل� الرغبات
ثالثية ا بعاد من شأنها أن تتيح تصنيع ا شياء ي
ال� ب ي
ين
للمستخدم� ،كبديل للتصنيع المركزي .ومن واقع ما
الشخصية
أظهرته الأ
ن
الباحث� لم يتوصلوا إال
إن
القول
يمكن
السابقة،
مثلة
ي
إىل نز
اليس� مما يسعهم إنجازه باستخدام هذه التقنية.
ال�ر ي
أندرو سيلفر كاتب علمي ،مقيم ف ي� تايبيه.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهـن عـلـمـيـــــة

تدريب كيف تجعل فترة ما بعد الدكتوراة فرصة لمسيرة
مهنية ناجحة خارج المختبر؟ ص61 .

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

وظائف نيتشر ألحدث قوائم الوظائف والنصائح
المهنية تابعnature.com/naturecareers :
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كشفت دراستان أن العديد من باحثي مرحلة ما بعد الدكتوراة يجدون صعوبة في التنافس على الوظائف غير األكاديمية.

اإلعالم

مخاطر وظيفة الباحث في
مرحلة ما بعد الدكتوراة

مهاراتك التي تعلمتها كباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراة قد ال تعطيك دفعة إلى أ
المام في مسارك المهني خارج المختبر.
َ

كريس وولستون

وفقًـا لدراسـتين تستكشـفان حقائـق حيـاة مـا بعـد مرحلـة
الدكتـوراة في مؤسسـات بحثيـة كبيرة في الواليـات المتحدة
المكتسـبة مـن وظيفة الباحث
وأوروبـا ،قـد ال توفـر الخبرات
َ
سلسـا يقود إلى المسـيرة
ا
مسـار
في مرحلة ما بعد الدكتوراة
ً ً
المهنيـة العلمية التي ينشـدها العديد من الباحثين الصغار،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بـل إن هـذه الوظيفـة قـد تجعـل الباحثيـن غيـر مؤهليـن
لمسـتقبلهم المهني.
استكشفت إحدى الدراستين "عدم التوافق" بين المهارات
التـي يطلبهـا أرباب أ
العمـال ،والمهارات التـي يتعلمها باحثو
مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة فـي خمس مؤسسـات ،منهـا أربع
جامعـات رائـدة فـي الواليـات المتحـدة (C. S. Hayter and
.)M. A. Parker Res. Pol. http://doi.org/cw62; 2018

وتحققـت الدراسـة أ
الخـرى مـن إجـراءات عمليـة التعييـن
والتوظيـف فـي وظائـف مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة فـي أربع
جامعـات أوروبيـة ،وهـي عمليـة يقـول واضعـو الدراسـة
تقـوض فـرص العلمـاء الصغـار فـي التوظيـف والتمتع
إنهـا
باالسـتق ّرار الوظيفـي طويـل أ
المـد (C. Herschberg et al.
.)Scand. J. Mgmt 34, 303–310; 2018
غالبـا مـا يطمـح باحثـو مرحلـة ما بعـد الدكتـوراة إلى
ً
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الحصـول علـى وظائـف ،يضمـن شـاغلوها الحصـول على
ً
مسـتقبل فـي الجامعـات .ولم يكن الــ 97باح ًثا
عقـود دائمة
الذيـن أُجريـت مقابلات معهم فـي عـام  2016وأوائل عام
 2017فـي المؤسسـات الخمـس اسـتثنا ًء مـن هـذه القاعدة؛
إذ كان  84منهم قد خططوا في أ
مسـارا
السـاس أل ْن يسـلكوا
ً
أكاديميـا .وحـاز سـبعة منهـم فقـط درجـة مـا بعـد
مهنيـا
ًّ
ًّ
يومـا مـا خـارج
العمـل
أعينهـم
نصـب
واضعيـن
اة
ر
الدكتـو
ً
الطـار أ
الكاديمـي .يقـول المؤلـف الرئيس كريسـتوفر هايتر -
إ
وهـو باحث في مجـال التعليم العالي بجامعـة والية أريزونا
فـي مدينـة تيمبـي  -إنـه فـي وقـت نشـر الدراسـة كان هنـاك
 5باحثيـن مـن الــ 97باح ًثـا فـي مرحلة مـا بعد الدكتـوراة قد
حصلـوا علـى وظائـف ذات مسـار ينتهـي بعقـد دائـم ،بينما
تعيـن علـى العديـد مـن الباقيـن البحث عـن خيـارات أخرى.
يتابـع هايتـر ً
متوقعا".
قائلا" :هـذا كان
ً
اكتمـال عـن آ
ً
الفاق الوظيفيـة لباحثي
ولتكويـن صـورة أكثـر
مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة ،تضمنـت الدراسـة مقابلات مـع 9
باحثيـن رئيسـين ،و 16ممثال ً لقطاعـات صناعيـة .وبوجه عام،
فإن الباحثين الرئيسين الذين أُجريت المقابالت معهم ألغراض
اهتماما ضعيفًا بمسـاعدة باحثي مرحلة ما
الدراسـة قد أظهروا
ً
بعد الدكتوراة –العاملين تحت إشـرافهم  -في تهيئة أنفسـهم
لمسـيرة مهنيـة مسـتقبلية ،خاصـةً إذا كان هـذا االسـتعداد
سيسـتغرق وق ًتـا علـى حسـاب الوقـت المخصـص للمشـروع
البحثـي الـذي يعمـل عليه باحـث مرحلة مـا بعد الدكتـوراة.
المشــاركة مــع
نــوه هايتــر ،ومــارال باركــر – المؤلفــة
ويُ ِّ
ِ
هايتــر ،والباحثــة فــي العلــوم إالداريــة بجامعــة واليــة
كاليفورنيــا فــي لــوس أنجيليــس – إلــى أن هــؤالء الباحثــون
الرئيســون لــم يســعوا بصــورة واعية إلــى تعطيل المســيرات
المهنيــة لباحثــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراة ،أو إالضـرار بها.
ويوضــح المؤلفــان أن مجــال استشــارات التوظيــف ليــس من
اختصــاص الباحثيــن الرئيســين ،وأن هــذه الفكــرة ليســت
مألوفــة للعديــد مــن هــؤالء الباحثيــن الرئيســين ،الذيــن
قــال أحدهــم أثنــاء الدراســة" :لــم يقــدم لــي أي شــخص
المســاعدة فــي أثنــاء دراســتي فــي مرحلــة الدكتــوراة ،أو
علــي أن أستكشــف
مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراة ،بــل كان َّ
طريقــي بنفســي ،لــذا أتوقــع المثــل مــن باحثــي مرحلــة مــا
بعــد الدكتــوراة العامليــن تحــت إش ـرافي".
بعضـا مـن االسـتعداد
أظهـر غالبيـة الباحثيـن الرئيسـين ً
لكتابة خطابات توصية ،أو إجراء مكالمات هاتفية؛ لمسـاعدة
باحثـي مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة ممن هـم تحت إشـرافهم
فـي الحصـول علـى وظائـف ذات مسـار ينتهـي بعقـد دائـم
فـي الجامعـات .وهـذا االسـتعداد الذيـن أبـدوه يرجـع فـي
جـزء منـه إلـى أن نجـاح متدربيهم فـي المناصـب أ
الكاديمية
سـيجعل سـمعتهم كباحثين رئيسـين أفضل .غير أن العديد
من الباحثين الرئيسـين الذين شـملتهم الدراسة كانت لديهم
رغبـة ضعيفة في مسـاعدة المتدربين علـى إيجاد وظائف في
القطاعـات الصناعية.
وقـد َعلَّـق باحثو مرحلة مـا بعد الدكتوراة الذين شـملهم
دعما ضعيفًا من جانب المشـرفين،
االسـتبيان علـى ما ّ
عـدوه ً
وقال أحدهم في هذا الصدد" :أدركت أن مسـتقبلي المهني
اعتقـدت أن الباحـث
محكومـا عليـه بالفشـل ،إذا
سـيكون
ُ
ً
الرئيـس المشـرف علـي سـيقدم لي توجيهات بشـأن مسـاري
بشـكل أكثر صراحـةً " :يُ ِحـب الكثير من
المهنـي" .وقـال َآخـر
ٍ
الباحثيـن الرئيسـين تحطيم أي اهتمامات قـد تكون موجودة
لديـك ،فيمـا عـدا رؤيتـك منكف ًئـا على طاولـة العمـل" .وقد
وجـد البعض طرقًـا للتحايل على هذه المقاومـة .يقول أحد
احتجـت إلـى حضور
باحثـي مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة" :إذا
ُ
ورشـة عمـل [عن المسـارات المهنية غيـر أ
الكاديمية] ،فكل ما
أفعلـه هـو الكذب بشـأن هذا".
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وأبـرزت المقابلات التـي أجراهـا هايتـر وباركر مـع ممثلي
القطاعات الصناعية وجود مشكلة أخرى ،تتمثل في أن باحثي
مرحلـة مـا بعد الدكتوراة قـد يواجهون صعوبـة في التنافس
علـى الوظائـف غيـر أ
الكاديميـة .وقـال أحـد أربـاب العمـل
المحتمليـن إن باحثـي مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة "يمتلكـون
جميـعَ المهـارات العلميـة أ
الكاديميـة التـي ال نحتاجهـا ،وال
يتمتعـون بـأي مـن مهـارات التنظيـم التـي نحتاجهـا" .وقـد
أفـاد ممثلـو القطاعات الصناعية  -في الكثير من أ
الحيان  -أن
طالب مرحلتي الدكتوراة والماجسـتير عاد ًة ما يَسـ ُهل عليهم
التأقلـم مـع الوظائف غيـر أ
الكاديمية ،مقارنـةً بباحثي مرحلة
مـا بعـد الدكتوراة.
بشـكل جزئـي،
التوافـق
عـدم
مـن
النـوع
ولمعالجـة هـذا
ٍ
يقتـرح هايتـر أن يقـدم عـدد أكبـر مـن الجامعـات برامـج،
يتعلـم فيهـا باحثـو مرحلة مـا بعد الدكتـوراة مهـارات ريادة
أ
العمـال .يقـول هايتـر" :قـد ال يحسـم هـؤالء الباحثـون
أ
قرارهـم بأنهـم يرغبـون فـي أن يصبحـوا مـن رواد العمـال،
ولكـن هـذا من شـأنه على
أ ّ
ُ
تعلمت أن
القـل أن يفتـح عقولهـم «لقد
أ
أمام االحتماالت الخرى" .مستقبلي المهني
إحـدى الجامعـات التـي سيكون محكومً ا عليه
ُ
اعتقدت أن
شـملتها دراسـة هايتـر بالفشل ،إذا
أطلقـت بالفعـل برنامـج الباحث الرئيس سيقدم
أ ً
داعمـا فـي مجـال ريـادة لي توجيهات بشأن
العمـال ،والـذي أصبـح
مـورد تطويـر وظيفـي مساري المهني».
مهـم لباحثـي مرحلـة مـا
بعـد الدكتـوراة .وقـد أشـار هايتـر وباركـر إلـى أن البرنامـج
شـهد معارضـة مـن جانب أعضـاء هيئـات التدريـس ،ألنهم
كانـوا يـرون أنه يصرف انتبـاه باحثي مرحلة ما بعـد الدكتوراة
عـن مهامهـم أ
الساسـية.
تقـول تشـانا هيرشـبرج  -الواضعـة الرئيسـة للدراسـة التي
مانيجمنت»
نُشـرت فـي دوريـة «سـكيندنافيان جورنـال أوف
ِ
 ،Scandinavian Journal of Managementوطالبـة مرحلـة
الدكتـوراة فـي علم إالدارة بجامعة رادبـاود بمدينة نايميجين
بهولنـدا  -إن نظـام توظيـف وتعييـن وتدريب باحثـي مرحلة
مـا بعـد الدكتـوراة بكامله ليـس موج ًها بالضـرورة نحو إعداد
المتدربيـن لتحقيـق النجـاح .وتشـير المقابلات التـي أجراها
ئيسـا في سويسـرا ،وهولندا،
واضعـو الدراسـة مع  21باح ًثا ر ً
بشـكل
يرغبون
ئيسـين
ر
ال
الباحثين
وإيطاليـا ،وبلجيـكا إلى أن
ٍ
أساسـي فـي توظيـف باحثيـن فـي مرحلة مـا بعد الدكتـوراة،
يمكنهـم تقديـم الدعـم للمختبر على المـدى القصير ،حتى
لـو لـم يكـن هـؤالء الباحثـون أمثـل اختيـار لهـذه الوظيفـة.
يقـول أحـد المشـرفين السويسـريين الذيـن أُجريـت مقابلـة
معهـم إنـه يقـوم عامـةً بتعييـن باحثيـن فـي مرحلة مـا بعد
الدكتـوراة "ممـن يمكنهـم بـدء العمل علـى الفـور ،وتحقيق
أشـخاصا فائقـي
فائـدة للمشـروع البحثـي ،وقـد ال يكونـون
ً
الـذكاء ،وال أ
الفضـل بيـن أقرانهم".
كمــا صـ ّـرح مــن شــملهم االســتطالع بــأن عمليــة التوظيف
عــاد ًة مــا تكــون قائمــة على العالقــات غير الرســمية ،وســابق
المعرفــة بالمتقــدم للوظيفــة .وعلــى حــد تعبيــر أحــد
السويســريين الذيــن خضعــوا لالســتطالع ،عندمــا يتعلــق
أ
المــر بتوظيــف باحثــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراة ،يمكــن
لمكالمــة هاتفيــة واحــدة من أحــد الزمالء أن تكــون ذات قيمة
أكبــر بكثيــر ،إن قورنــت كفتهــا أ
بالبحــاث المنشــورة ،أو مدى
تأثيــر هــذه أ
البحــاث .ويميــل الباحثــون الرئيســون بشــكل
خــاص إلــى توظيــف باحــث بمرحلــة مــا بعــد الدكتــوراة،
يكــون قــد ســبق لــه العمــل بالفعــل فــي مختبراتهــم ،أو -
علــى أ
القــل  -ســبق لــه التعاون معهم في مشــروع مشــترك.

تقــول هيرشــبرج" :إن وقــت الباحثيــن الرئيســون محــدود،
مــن ثــم يفضلــون أ
الشــخاص الذيــن يعرفونهــم بالفعــل".
وفــي كل حالــة مــن الحــاالت ،كانت لــدى الباحثين الرئيســين
المشــمولين فــي الدراســة ســيطرة كاملــة علــى عمليــة اختيــار
أ
الشــخاص الذيــن قامــوا بتعيينهــم.
وتصــف الدراســة كيــف أن الباحثيــن الرئيســين يقومــون
عامــةً بتوظيــف باحثــي مرحلة مــا بعــد الدكتوراة؛ الســتكمال
وضــع
مشــروعات معينــة ،ســبق لهــؤالء الباحثيــن الرئيســين ْ
غالبــا مــا
تصوراتهــا ،وتصميماتهــا .وحســب قــول هيرشــبرجً ،
ال يتكـ ّـون لــدى باحثــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراة – نتيجــة
أ
بالنجاز
لذلــك – شــعور بامتالكهم لزمــام المور ،أو شــعور إ
الشــخصي فــي العمــل .وعندمــا يحيــن وقــت االنتقــال إلــى
وظيفــة أخــرى ،قــد ال يُنســب إلــى هــؤالء الباحثيــن فضــل
الفــكار أ
التوصــل إلــى أ
الصليــة .تقــول هيرشــبرج" :ال تتوافــر
ُّ
لــدى الكثيــر مــن باحثــي مرحلة مــا بعــد الدكتــوراة أي فرصة
لتطويــر مســار بحثــي خــاص بهــم".
وتشــير هيرشــبرج إلى أن الصفات التي ينشــدها الباحثون
الرئيســون فــي باحــث مرحلــة مــا بعد الدكتــوراة – ومــن بينها
واللمــام بجوانــب العمــل ،وقبــول العمل على
االســتعداد ،إ
مشــروع قصيــر أ
المــد – ال تعتبــر بالضــرورة صفــات مــن
شــأنها إنتــاج أفضــل أ
البحــاث العلميــة ،أو تحقيــق أفضــل
إعــداد للمســتقبل المهنــي للباحــث .وتضيف هيرشــبرج قائلة
إنــه قــد يكــون مــن المفيــد أن تقــوم جهــات التمويــل بمنــح
الباحثيــن مزيـ ًـدا مــن الوقــت؛ إلكمــال مشــروعاتهم البحثية،
وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى مـ ّـد أجــل عقــود باحثــي مرحلــة مــا
بعــد الدكتــوراة .وهــذا بــدوره قــد يمنــح هــؤالء الباحثيــن
مزيـ ًـدا مــن االســتقرار الوظيفــي ،ومزيـ ًـدا مــن الفــرص الالزمة
لتطويــر مهاراتهــم وأفكارهم.
وتقـول هيرشـبرج إن عمليـات التوظيف التـي يغلب عليها
الطابـع الرسـمي بدرجـة أكبـر ،والتـي تتوصـل إلـى أفضـل
المرشـحين لوظيفـة معينـة ،قـد تكـون خطـوة فـي االتجـاه
الصحيـح .فـي ذلك تقـول هيرشـبرج" :إذا اسـتطاع الباحثون
انفتاحا،
الرئيسـون إالعالن عن الوظائف الشاغرة بصورة أكثر
ً
فرصا ألشخاص جدد ،وبالتالي قد تتحسن جودة
فسيقدمون ً
أ
البحـاث العلميـة" .وتضيـف قائلـة" :نريـد توظيـف أفضـل
دائمـا عندما
الباحثيـن أفـي جامعاتنـا؛ غيـر أن هـذا ال يحدث ً
يتعلـق المـر بباحثـي مرحلة مـا بعد الدكتـوراة".
أندرسون-تومبكنز  -مدير مكتب شؤون مرحلة
تقول سيبي
ِ
مـا بعـد الدكتـوراة بجامعة نـورث كاروالينا في تشـابل هيل -
إن الدراسـتين تسـلّطان الضـوء على عمليـة التوظيف المليئة
بالمجازفـات ،سـواء فـي الحاضـر ،أم المسـتقبل ،لباحثـي
مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة فـي الواليـات المتحـدة وأوروبـا.
أندرسـون-تومبكنز" :لقـد ركّـزت الدراسـتان بالفعـل
وتقـول
ِ
علـى بعـض التحديـات والمشـكالت .نحـن ننظر إلـى باحثي
مرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة علـى أنهـم متدربـون ،لكنهـم ال
يحصلون على فرصة حقيقية للتدريب ،اسـتعدا ًدا للمسارات
أندرسون-تومبكنز إلى أن الباحثين
المهنية المختلفة" .وتشير
ِ
الرئيسـيين يقعـون تحـت ضغـط اسـتكمال مشـروعاتهم في
مواعيدهـا المحـددة ،ومـن ثـم الفـوز ِبم َنـح تاليـة .ولهـذا،
دائمـا تحميـل أنفسـهم مسـؤولية مسـتقبل
ال يسـتطيعون ً
وتتابـع أندرسـون-
افهم.
ر
إشـ
تحـت
العامليـن
المتدربيـن
ِ
تومبكنـز قائلـة" :يجـب أن تكـون هنـاك إعـادة صياغـة كاملة
أِ
لل�دوات التـي نقـوم مـن خاللهـا بتصميـم برامـج التدريـب
لمرحلـة مـا بعـد الدكتـوراة ،وتعييـن وتوظيـف الباحثيـن في
هـذه الوظائـف"■ .
كريس وولستون

كاتب ُح ّر ،مقيم في مدينة بيلينجز بوالية مونتانا.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

AWARDS
ﻠﻬﻤﺎت
ً
اﻟﻤ ِ
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ُ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم ...
ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻴﺘﺸﺮ رﻳﺴﻴﺮش ﻟـ»اﻹﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم« ،و»اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم« ،ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت »إﺳﺘﻲ ﻟﻮدر« ،ﺗﻌﻮد
ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻠﻬﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻦ
ﺗﺤﺘﻔﻲ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ُ
اﻟﻤ ِ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻋﻤﻠﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم ،واﻧﺨﺮاﻃﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺳﺘﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺪرﻫﺎ  20أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ
»ﻧﻴﺘﺸﺮ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﻼﺳﺰ« ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ِﻣﻨَ ﺢ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺮ اﻷﺑﺤﺎث ،أو
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ.

*

go.nature.com/research-awards-2019

Nature Research
Innovating Science Award

Nature Research
Inspiring Science Award

* ُﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
IN PARTNERSHIP WITH THE

A68575
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التجربة
محاولة للفرار

َخلْـف الزجاج ،تَ َدلَّى جنين مشـوه لطفلة داخل زمرة
مـن أ
النابيـب المتشـابكة ،كمـا لـو كان قنديـل بحـر
أ
مضي ًئا غمره الضوء الخضر الباهت .كانت الطعوم
المنغرسـة والكابلات تخـرج مـن جمجمتهـا الرخوة،
وامتدت أوردة سـلكية سوداء تحت جلدها الشفاف.
آلي.
كانـت نتـاج تجربة لصنع هجيـن ّ
سـدد نظـرة خاطفـة إلـى أعلـى ،تجـاه العيـن
الزجاجيـة التـي ال حياة فيها ،والمثبتة على السـقف؛
إلـى ذلـك الضـوء أ
الحمر الثابـت الخاص بالمؤشـر.
آ
وقريبا ،لن
كانـت الالت تحلِّـل كل حركـة تبدر منـه .أ ً
يكونـوا بحاجـة إلى شـخص مثله إلطعام السـماك.
سـيكونون علـى ِعلْم بـكل ما يحتاجون إليـه لالعتناء
بوحوشـهم؛ حتـى تنمو.
وضـع يـده علـى الخـزان الدافـئ ،فظهـرت
المخططـات البيانيـة الخاصـة بالطفلـة .فـي حيـاة
طبيبـا ،وكان هذا السـجن القاتم القذر
أخـرى ،كان
مستشـفى ،لكن ًالتفكير بذلك ما كان ليساعده آ
الن.
ّ
كانـت كيميـاء هـذه المخلوقـة شـاذة ،واسـتحالت
قراءة نشـاط دماغها الذي أُعيدت برمجته ،فيما بدا معدل
داعب ْتـه فكـرة َقطْـع غـاز
ضربـات القلـب لديهـا
ً
منخفضـاَ .
أ
الكسـجين عنهـا ،وخ ْنقها ،لكنهً ،
بـدل من ذلك ،رفع درجة
تركيـز الغـاز ً
قليلا ،ومضـى فـي طريقه.
عينـات فـي هـذه المجموعـة .قام
كانـت هنـاك ثمانـي
بفحص خزاناتها واحدة ّتلو أ
الخرى ،وأجرى لها التعديالت
التـي اع َتقـد أنهـا كانـت فـي حاجـة إليهـا .لـم تكـن سـوى
مسـوخ مـن اللحـم والبالسـتيك ..أدمغـة تغزوهـا أسلاك
الالت على أ
داكنة .كانت آ
الرجح تحلل بالهندسـة العكسـية
تصميـم عقـول هذه المسـوخ؛ لتتوصل إلى طـرق جديدة
لجعـل هذه آ
الالت نفسـها أكثـر ذكا ًء.
ْ
عندمـا غـادر ،ربمـا كانـت هـذه المخلوقـات التعسـة
كل مـا َتبقّـى مـن البشـرية .مـا الـذي قـد يحدث لهـا؟ هل
كانـت مجرد تُ َحف سـ ُتجرى فهرسـتها ،وتشـريحها ،ثم يتم
التخلـص منها؟ أم تراها كانـت تُربَّى لغرض ما؟ هل إلنتاج
سلالة جديدة؟
جلـس علـى أرضيـة القرميـد البـاردة ،ووضـع رأسـه بين
راحتيـه .عبـر الجدارَ ،ش ُـع َر بالطرقـات البعيـدة المكتومة
المحركات الدائـرة ،وأطلق العنـان لمخيلته،
الصـادرة عـن
مفكـرا فـي ماهيـة ّالتجـارب أ
الخـرى المحتمـل أنهـا تجري
ً
هنـا .لعـل هنـاك بشـر آخـرون مثلـه محبوسـون فـي غ َُر ٍف
ال نوافـذ لهـا ،يديرون تجـارب بيولوجية فوضويـة ،أو ربما
كان مـا يتنامـى إلـى سـمعه هـو صـوت آالت تَ ْص َنـع آالت،
أو تفـرز ً
جديدا مـن الحياة االصطناعيـة ،يختلف عن
جيلا ً
ُص َّناعـه بالقـدر الذي كان يختلف به هؤالء الصناع عنه هو.
وبينمـا كان مسـتغرقًا بتسـاؤالته تلـك ،توقـف ضجيـج
الالت علـى الجانـب آ
آ
الخـر مـن الجـدار؛ ففتـح عينيـه.
بعدهـا ،بـدأ نـوع آخـر مـن الطرقـات .كانـت قويـة
مبتعـدا عن الجدار
حـي .تع َّثر
ً
وغاضبـة وصادرة عن شـيء ّ
الـذي تَدا َعـى تحت وطأة ضربـات َو ْحش اندفـع عبره .كان
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نابضـا بالحيـاة ،تصـدر عنـه طقطقـة ،ولـه قدمان
كابوسـا ً
ً
مـن الفـوالذ ،ولحم محتـرق .التفت الوحـش نحوه بوجهه
ً
ومجلجل.
ئيـرا عميقًـا
البشـع ،وأطلـق ز ً
آ
انتابـه الهلـع ،فهـرع زحفًـا إلـى الجانـب الخـر مـن
الحجـرة ،ولـم يسـتطع أن يُ ْب ِعـد ناظريه عن هذا الشـيء،
أو أن يـدرك ماهيـة مـا يـراه.
تَ َح َّـول الوحـش إلـى الجـدار التالـي ،وضرب الخرسـانة
بأطرافـه الثقيلـة التي تشـبه الثقّابات؛ فأحـدث فيها حفرةً؛
َع َب َر مسـر ًعا مـن خاللها.
الن ،شـعر أن قلبه هو الذي يدق بقوة ،وليس آ
آ
الالت.
َ َُ
أ
كان يحتقـر زنزانتـه ،لكنه كان ممت ًنا لنهـا لم تبقيه بداخلها
فحسـب ،وإنما كانت تُ ْب ِقي كذلك أشـياء كهذا المخلوق في
الخـارج؛ أو هكذا كان يُف َت َرض بها.
مـع انقشـاع الغبـار ،رأى شـعا ًعا مـن الضـوء الرمـادي
مـارا عبـر الحفـرة .كان هـذا َم ْنفَـذً ا للهـرب.
ينسـدل ً
كانت العين الزجاجية المثبتة في السـقف قد تحطمت،
وانطفـأ الضوء أ
الحمر .فوقف على قدميه ،وهو يرتجف.
كانـت الخزانـات ال تـزال تُ ْص ِـدر هديرهـا .فذهـب إلـى
أ
مجد ًدا المخططات البيانية الخاصة
الخـ ّزان الول ،وأظهر َّ
مشوشـة ،ولكنهـا كانت  -فيمـا عدا هذا
بالطفلـة ،فظهـرت َّ
 طبيعيـة ،كعهدهـا علـى الدوام.فحـص العيـن الميتـة المثبتة على السـقف مـرة أخرى.
مـاذا يجـب عليـه أن يفعـل؟ هـل كانـت هـذه المخلوقات
تسـتحق فرصـة الحياة؟ أم هل يحكم عليهـا أن تحيا حياة
قاسـية ،يملؤها التجريـب والعبودية؟
انحنـى ،ورفـع كتلـة
ثقيلـة مـن الخرسـانة من بين
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مكونًا شـبكة شـبيهة ببيت
الخـزان؛ فتشـقق الزجـاج ِّ
العنكبـوت .ارتفعـت العالمـات الحيويـة الخاصـة
سـريعا ،ففتحت الطفلة عينيها الشاحبتين،
بالطفلة
ً
وحدقـت فيـه.
اغرورقت عيناه بالدموع ،وهو يرفع الصخرة مرة
ثانيـة ،ويحطَّم الخزان .ثم رفعها مجد ًدا؛ ليسـحق
ذلك الشـيء المشوه القابع بداخله.
واحـدا تلو
حطَّـم الخزانـات وقاطنيها البائسـين ً
آ
الخـر ،ثـم ألقـى كتلـة الصخـر اللعينـة ،ومسـح
وولَّـى هاربًـا.
الدمـوع مـن عينيـهَ ،
كانـت الشـمس تظهـر فـي أ
الفـق كدائـرة باهتـة
فـي سـماء ِب ْنيـة قـذرة ،وكان الرمـاد يتطايـر عبـر
أ
النقـاض البـاردة للمدينة ،وكأنه ثلـج داكن .من على
بُ ْعـد ،سـمع صرخـة حـادة مدويـة أَ ْطلَقهـا شـخص
هـارب مثلـه؛ فالتفـت إلـى الـوراء ،وذهـب فـي
متعثرا عبر الشـوارع
االتجـاه المعاكـس وهـو يهيـم
ً
المتصدعـة ،والمبانـي المهدمـة.
بـدا الذبـاب الـذي كان يئز من حولـه وكأنه العالمة
الوحيـدة علـى وجود حياة ،فيمـا عدا أن هـذا الذباب
حيا ،فقد كان مجـرد آالت .أخذ يذب الذباب
آ لـم يكـن ًّ
تجاهـدان كـي يتنفـس فـي هذا
اللـي عنـه ،ويركـض ِورئَتـاه ِ
الهـواء الملـوث .توهجـت أضـواء حمـراء مـن قلـب الظالل،
حيث كانت روبوتات تزحف على الجدران ،وتنظر عبر النوافذ
المحطمـة ،موجهةً إليه سـهام االتهـام بأعينها الزجاجية.
هـل سـلك التصـرف الصائـب؟ لقـد قتـل هـذه
ً
أطفـال.
المخلوقـات؛ اغتـال
انطلقـت الروبوتـات تطـارده ،فقادتـه إلـى جسـر منهار
فـوق نهر من الرواسـب الطينية الغليظـة .في هذه أ
الثناء،
كانـت آالت مدرعـة ضخمـة تشـق طريقهـا محدثـة دويًـا
مكتومـا عبـر الشـارع .لـم يكن ثمـة مكان يـأوي إليـه .ولم
ً
يسـبق أن كان هنـاك واحـد.
كانـت الريـاح تعـوي فـوق النهـر الـذي بـدا لونـه داك ًنا
كالنفـط .لـم يكـن هنـاك سـوى مهـرب واحـد؛ القفـز.
ارتطـم بقـوة ،وغـاص فـي ظلام بـارد .أحرقـت المواد
جاهدا الوصول
الكيميائيـة عينيـه ،ورئتيه ،بينما كان يحـاول ً
إلى السـطح ،وهو ال يعرف أي طريق يؤدي إلى أعلى .وفي
خضم انعدام الرؤية ،والغرق ،شعر باندفاع النهر يتالشى
ببطء ،ويتحول إلى أجواء من التشـوش االستاتيكي أ
البيض.
ُّ
فتـح عينيـه ،واسـتيقظ مـن الحلـم .كان يطفـو داخـل
خـزان ،وسـط كتلـة متشـابكة مـن أ
النابيـب والكابلات.
آ
مشوشـة .هل كان قبـل الن على الجانب
آ كانـت ذكرياته َّ
الخـر من الخزان؟ لم يسـتطع التذكر.
َع ْبـر الزجـاج السـميك ،اسـتطاع أن يرى العيـن الخاوية
مـن أدنـى أثـر للحيـاة المثبتـة علـى السـقف؛ ذلـك الضوء
الحمر الثابت .كانت أ
أ
السلاك تتلوى داخل دماغه ،وغاص
فـي الكابـوس التالي■ .
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