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

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

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 ي� دورية  Natureالدولية ف ي� أعدادها المنشورة ف ي�
ت
الف�ة من إبريل إىل يونيو  ،2019حيث يضم هذا العدد ي ن
ب� جنباته إضاءات عىل
تقدم العلوم.
آفاق ُّ
نستعرض ف ي� قسم «أخبار ف ي� دائرة الضوء» ،وتحت عنوان "إبقاء أدمغة الخنازير حية
لعدة ساعات خارج الجسم" ،كيف تمكَّن باحثون من إحياء أدمغة خنازير خارج أجسامها،
بعد أربع ساعات من ذبحها ،ف� سابقة تث� الكث� من التساؤالت أ
الخالقية ،والقانونية.
ي
ي
ي
ف
العداد
كما نتعرف عىل َّأول لقاح ثبتت فاعليته ي� الوقاية من المالريا ،حيث استغرق إ
عاما ،بتكلفة ث
أمريك ،وذلك تحت عنوان "طرح لقاح
أك� من  700مليون دوالر
له ً 32
ي
ف
جديد للمالريا ف ي� أفريقيا ..ي� ظل شكوك بشأن فاعليته".
ونتحول من مشكالت أ
الرض إىل آفاق الفضاء الواسع ،وعىل وجه الخصوص نحو
أ
المريخ ،حيث ت ز
غموضا ،بعد أن فشل متتبع أثر
ي�ايد لغز الميثان عىل الكوكب الحمر
ً
أ
ف
ف
الروس ي� أن يرصد أي أثر للغاز ي� الغالف الجوي للمريخ
ورو�
الغاز
ات المداري ال ب ي
ي
ح� آ
ت
مزيدا
نستكشف
مذهلة"،
بدقة
أسود..
لثقب
صورة
أول
"التقاط
عنوان
وتحت
ن.
ال
ً
من التفاصيل حول هذا الحدث الفريد من نوعه ،الذي يُ َعد من أقوى إثباتات نظرية
النسبية ألينشتاين ،وكيف يمكن أن يستفيد العلماء منه.
ف
ن
الص� إىل أفريقيا" ،نستكشف كيف
و� قسم «التحقيقات» ،وتحت عنوان "جرس ي
ي
ف
ت
ظهرت أفريقيا ش
تش� التقديرات
ك�يك
ال� ي
أساس ي� «مبادرة الحزام والطريق الصينية» ،ي
ي
إىل أن تكلفتها ث
اليجابية لذلك عىل العلم ف ي�
دوالر
تريليون
من
أك�
أمريك ،والتبعات إ
ي
ف
و� تحقيق آخر ،وتحت عنوان "ميكروبات ُمر ِاوغة تُ ِعيد هيكلة شجرة
القارة السمراء .ي
الحياة" ،نحاول التعرف عىل أصل الكائنات الحية المعقدة ،من خالل استكشاف مجموعة
من الميكروبات ،أُطلق عليها اسم الله «لوك» تعيد كتابة قصة بالغة أ
الهمية عن جذور
إ أ ي ُِ
ِ
السكندنافية.
ساط� إ
وغ�ه من مخلوقات ال ي
الحياة المبكرة ،ي
ف
و� قسم «التعليقات» ،وتحت عنوان "كيف سيعيد التحول ف ي� مجال الطاقة تشكيل
ي
ت
ن
الجيوسياس" ،يحذِّ ر أندرياس جولدثاو،
الواقع
وكريس� ويستفال ،وزمالؤهما من أن
ِ
ي
المسارات إىل اقتصاد منخفض الكربون ستخلق منافسات ،ويطرحون أربعة سيناريوهات
جيوسياسية ،لتوضيح مدى تنوع أشكال هذه النقلة بحلول عام .2030
ف
و� قسم «كتب وفنون» ،وتحت عنوان "نشأة الحياة من منظور جديد" ،تستعرض
ي
ز
الف�ياء»،
المث� للجدل «عالَم ما وراء ي
الكاتبة سارة إماري ووكر كتاب ستيوارت كوفمان ي
تفس�ها ف ي�
يمكن
ال
أنه
ويرى
عضوية،
الذي يتناول فيه لغز نشأة الحياة من مادة يغ�
ي
ف
قوان� ي ز
ضوء ي ن
الم َؤثِّرون ف ي�
مجة:
"ال�
عنوان
وتحت
نفسه،
و� القسم
ب
ُ
الف�ياء الحالية .ي
أ
«الم�مجون» ،الذي يلقي الضوء عىل مجموعة من الفراد
صمت" ،يشيد يل جونج بكتاب ب
الكث� من نواحي الحياة حولنا ،ي ن
ويب� كيف يفكِّرون ،ويوضح أنماطهم
الذين يشكلون ي
السلوكية ،ونفسياتهم ،وكيف يؤثِّرون عىل المجتمع بأرسه.
ين
الباحث� والعلماء ف ي� قسم «مهن علمية» بطريقة يغ� تقليدية،
ونسلط الضوء عىل عمل
ف
حيث ش
نن� ف ي� هذا العدد مجموعة من أبرز الصور الفائزة ي� مسابقة دورية Nature
السنوية للتصوير ،ت
ال� كانت بعنوان «عا ِل ٌم ..ف ي� أثناء تأدية عمله» ،#ScientistAtWork
ين
ت
مشاركة بالصور من كافة أرجاء
الثا� عىل
التوال ،حيث جذبت َ 370
وال� تقام للعام ي
ي
ي
العالم.
ف
و� قسم «أنباء وآراء» ،يستعرض هود ليبسون تحت عنوان "روبوتات ذات
ي
ف
حرك متقن" دراسة نُ ش�ت ي� مجلة «ساينس روبوتكس» ،Science Robotics
تناسق ي
تحدي الفجوة ي ن
ب� المحاكاة والواقع
عىل
التغلب
نحو
فاصلة
خطوة
بمثابة
قد تكون
ِّ
تسجل أعىل معدالت زيادة
الريفية
"المناطق
عنوان
وتحت
بالروبوتات.
يتعلق
فيما
ِّ
عالميا" ،يتناول باري إم .ي ن
عارض الرأي السائد
ت
النطاق
واسعة
اسة
ر
د
بوبك�
الوزن
ُ
ًّ
ِ
بأن الزيادة العالمية ف� معدالت انتشار السمنة مشكلة تخص المناطق ض
الح�ية،
ي
وذلك من خالل إثبات أن زيادة الوزن ف ي� المناطق الريفية هي العامل الرئيس وراء
وباء السمنة ف ي� الوقت الراهن.
أ
ت
ال� نُ ش�ت
ف هذا ..وسنطلعكم عىل مجموعة مختارة من ملخصات البحاث العلمية ي
� دورية  Natureخالل هذه ت
بالضافة إىل نبذة عن تلك المنشورة ف ي� الدوريات
الف�ة ،إ
ي
أ
وغ�ها من التقارير المتنوعة.
العلمية الخرى ذات الثقل ،وأبرز أخبار مجتمع العلوم ،ي
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افتتاحيات
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بناء نموذج مستدام من مبادرة الحزام والطريق

مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة في طريقها إلعادة تشكيل مالمح البحث العلمي في بلدان الجنوب .وعلى كل قيادات العلم في
كل مكان أن تعكف على إضفاء الشفافية لهذه المبادرة ،وجعلها صديقة للبيئة ،وخالية من تضارب المصالح.

إن «عرش أ
ت
بـ«تخ� باهي»  ،Takht-i-Bahiهو ُمجمع أديرة بوذية،
الصول» ،أو ما يعرف
ّ
ي
ف
ف
وجد ي� مكان يغ� متوقع ،أال وهو قمة تل ي� شمال باكستان ذات
عمره  2000عام ،ويُ َ
أ
السالمية ،لكن تعود أصوله إىل العرص الذي ساعدت فيه هذه المنطقة ف ي� شن�
الغلبية إ
ف
ن
الص� .وقبل قرون ،كانت هذه المنطقة تطل عىل أحد «طرق الحرير
ديانة البوذية ي� ي
ت
ال� تربط ي ن
ً
وصول إىل أوروبا .وكانت هذه الطرق
الص� بدول غربية بعيدة،
التجارية» ،ي
ال تن�نت ف� عرصنا الحال ،إذ كانت تربط يب�ن
بالنسبة إىل العالَم القديم بمثابة شبكة إ
ي
ي
بعضا ،وتنقل الفنون،
شعوب من مناطق بعيدة عن بعضها ً
أ
"مبادرة الحزام
بالضافة إىل السلع.
والثقافات ،والديان ،والعلوم ،إ
أ
ف
ف
أما اليوم ،فصارت هذه الحركة تتدفق ي� الغلب ي� اتجاه والطريق لديها
واحد .عىل عمق مائة تم� أسفل الدير ،يوجد طريق رسيع ،أُ ش ئ
ن� القدرة على تسريع
حدي ًثا ،لحد أن عدد الحيوانات عليه ال يزال يفوق عدد السيارات عملية توليد
صغ�ا من المعارف".
عىل أسفلته الحديث .ويُ َع ّد هذا الطريق الرسيع جز ًءا ي ً
شبكة ضخمة من الطرق ،وخطوط السكة الحديد ،والمطارات،
ا� البحرية الجاهزة لنقل البضائع إىل 126دولة وق َّعت معها ي ن
والمو نئ
تعاون ،ضمن
الص� اتفاقيات ُ
ت
اختصارا بـ .)BRI
إليها
شار
ي
(ال�
الطريق»
و
ام
ز
الح
بـ«مبادرة
يسمى
إطار ما
ً
الم�وعي ُ أ
وتُعد مبادرة الحزام والطريق ش
ال بك� لتأسيس بنية تحتية عالمية النطاق
منذ ش
م�وع «مارشال»  ،Marshallالذي قام من أجل إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب
الجمالية سوف تصل
الثانية.
العالمية
وتش� التقديرات المتحفظة إىل أن تكلفة المبادرة إ
ي
تقريبا.
إىل تريليون دوالر
أمريك ً
ي
وتمثل التجارة أهم ما تركز عليه مبادرة الحزام والطريق ،لكن زعماء ي ن
الص� يقولون
اسل دورية Nature
مهما ً
جانبا ً
إن العلوم تمثل ً
أيضا بها .ومن هنا ،انطلق فريق من مر ي
ين
الباحث� ،وعملهم ف ي� أربع قارات تستهدفها
لبحث كيف تحدد المبادرة مالمح حياة
مبادرة الحزام والطريق .وعىل مدار أ
الشهر الستة الماضية ،أجرى المراسلون مقابالت
مع ث
ين
السياس،
الباحث� ،وطالب الدراسات العليا ،وصناع القرار
أك� من  100شخص من
ي
ومنظمات الرقابة الحكومية؛ لرصد الفرص ،والمشكالت المحتمل أن تواجهها أنشطة
الص� .وقد تم شن� تقاريرهم ف� سلسلة من خمسة مقاالت خالل أ
ال ي ن ن
ين
الثا�
سبوع� ي
ي
الحال (.)2019
والثالث من شهر مايو من العام
ي
تأث� ي ن
الص� ف ي� مجال العلوم واسع النطاق ،بدايةً من دورها فيما يتصل ش
بم�وعات
إن ي
ّ
أ
ً
وصول إىل الفراد .ففي غضون ست سنوات ،قدمت
بال�امج البحثية،
ا
مرور
التحتية،
البنية
ً ب
أ
ت
أك� مساهم ف ي� مجال العلوم ف ي� مبادرة
عت� ب
ال� ربما تُ ب
الكاديمية الصينية للعلوم ( – )CASي
أمريك ش
لم�وعات تشمل إنشاء خمس
الحزام والطريق  -ما يقرب من  268مليون دوالر
ي
منشآت بحثية ف� ي ن
الكث� من استثمارات
ضخ
ي
كما
أخرى.
بلدان
بك� ،وتسعة مراكز بحثية ف ي�
ي
ُ
ي
ين
الماجست� والدكتوراة .ففي باكستان وحدها ،يتم تمويل حو يال  7آالف
الص� لتمويل ِم َنح
ي
طالب كل عام ،وهو عدد ِمن المقرر أن يرتفع إىل  20ألف طالب ،بد ًءا من العام المقبل.
وجهات نظر متضاربة

ت
ت
ال� يتبناها العديد من العلماء تجاه ي ن
وال� تخلقها هذه
إن النظرة إ
الص� ،ي
اليجابية ي
ت
عامل حكومات الدول الغربية،
ت
طريقة
تسود
ال�
الشكوك
مع
ا
تمام
تتناقض
االستثمارات
َ
ُ
ً
ي
ويب� الدعم الذي تقدمه ي ن
والهند ،واليابان مع مبادرة الحزام والطريق .ش
الص� بإحداث
أ
المتعاونة
أيضا .فعىل وجه الخصوص ،ف ي� دول جنوب آسيا
تغي� عىل مستوى الجيال ً
ي
ِ
ف
المتحدث�ن
العلْم كبار السن من
ي
مع المبادرة ،ي� الوقت الذي أخذ فيه العديد من رواد ِ
ين
بال ي ز
والحاصل� عىل الدكتوراة من أوروبا والواليات المتحدة ف ي� التقاعد ،يكون قد
نجل�ية،
إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تم تدريب العديد من خلفائهم ف� ي ن
الص� ،ليكون هذا هو المكان الذي سيتطلع إليه الجيل
ف ي
ً
التعاون ،وطلب الدعم.
الجديد من العلماء
مستقبل؛ ي� سعيهم لصنع شبكات العالقات ،و ُ
يغ� أن ي ن
كث� من الحاالت تتضمن ش
م�وعات
ففي
مقابل؛
بدون
أموالها
تنفق
ال
الص�
ي
مقدمة من البنوك الصينية ،تكافح ٌ
دول منخفضة الدخل
الب ْنية التحتية ً
قروضا ضخمة َّ
ِ
لسدادها .وقد أ ّدى ذلك إىل استحواذ ش
ال�كات الصينية عىل أصول وطنية محورية؛
مثل نئ
موا� مدينة يب�ايوس ف ي� اليونان ،ومدينة هامبانتوتا ف ي� رسيالنكا.
وترتبط كل المساعدات ف ي� مجال العلوم  -ف ي� نهاية المطاف  -بتحذيرات صحية .وجدير
بالذكر أن إنفاق ي ن
الص� السخي ليس استثناء من هذه القاعدة .وقد سلطت تقاريرنا
ف
ن
الص� والدول ش
ال�يكة لها إىل ْأخذها ي� الحسبان.
الضوء عىل ثالثة مخاوف ،تحتاج ي
أول هذه المخاوف هو التدخل الشديد للمؤسسات التجارية ف ي� ش
الم�وعات العلمية
أ
ن
المبا� –
توف�
كث� من الحيان ،يُستلزم ي
داخل إطار مبادرة الحزام والطريق .ففي ي
ي
ن
وأحيانا المعدات  -من ِق َبل ش�كات من ي ن
"ربحا لجميع
هذا
الص�
قادة
عت�
ي
و
.
ي
الص� َ ِب
ً
أ
ت
ن
تأ� مع قيود ،إال أن هذا يمثل
الطر
جل لفكرة أن مساعدات ي
الص� ي
اف" ،وهو إدراك ي
ّ
أ
ت
مشكلة ،لن اش�اط إسناد العمل إىل ش�كات بعينها ،وباستخدام تقنيات معينة يمكن
أن يؤثر ف ي� البحوث ،أو ينتقص من مصداقيتها.
تقييم المخاطر

ن
ثا� هذه المخاوف يتعلق بطريقة عمل ش
م�وعات مبادرة الحزام والطريق ف ي� العديد من
ي
ت
البلدان  -مثل ش
وال� تُ َنفَّذ دون تقييم دقيق
م�
وعات تشييد الطرق ،والسدود الجديدة  -ي
للمخاطر البيئية ،أو أ
ين
المحلي� .فعىل سبيل المثال ،تكاد تكون
الثر الواقع عىل السكان
البحاث ف� مجال آ
أ
الثار الصحية والبيئية لمبادرة الحزام والطريق ف ي� جامعات باكستان
ي
أ
أ
ن
الص� ،إذا كانت استنتاجات البحاث
منعدمة ،لن الحكومة والجيش ال يريدان إحراج ي
تؤدي إىل نتيجة أخرى بخالف التصديق عىل ش
م�وعات المبادرة.
السبوع أ
الص� تقر بالمخاطر البيئية للمبادرة .ففي أ
ولحسن الحظ ،بدأت قيادة ي ن
خ�
ال
ي
من شهر إبريل ض
الما� ،استضافت الحكومة الصينية أول منتدى يتعلق بصداقة البيئة
ي
آ
الطالق؛ لبحث كيفية التخفيف من الثار البيئية ش
للم�وع ،يغ� أن هذه الجهود
عىل إ
يمكن أن تتحول برسعة إىل «تمويه مضلل يوهم بصداقة البيئة» ،ما لم تكن هناك
ين
ش
الصيني�.
� جينبينج ،أو يغ�ه من القادة
متابعة نشطة من الرئيس ي
ثالث هذه المخاوف يتعلق بافتقار مبادرة الحزام والطريق إىل الشفافية ،وبتضارب
يجا� ،ساعدت أكاديمية ي ن
الص� للعلوم دوريةَ Nature
ال
المعلومات عنها .وعىل الجانب إ
ف� زيارة مواقع أ
و� عقد اجتماعات مع فريق العمل �ف
المش�كة ف� ب يرسيالنكا ،ف
ت
البحاث
ي
ي
ي
ي
مع قيادة أ
الكاديمية ،لم نتلق أي رد .وح�ت
ين
لكن عندما طلب مراسلونا إجراء مقابالت
الص�ْ ،
آ
تن� الحكومة الصينية قائمة نهائية ش
الن ،لم ش
بم�وعات المبادرة ،وتَ ْن ُدر العقود المتاح
ف
للجمهور االطالع عليها ،وال توجد تقديرات متفَق عليها لحجم التمويالت ي� المبادرة.
وتُ َعد المساءلة العامة ض�ورية من جميع الجوانب كلما زاد انخراط ي ن
الص� ف ي� شؤون
الدول أ
ف
الخرى .فبمقدور مبادرة الحزام والطريق أن تشكل مالمح البحث العلمي ي� بلدان
وأن ترسع عملية توليد المعارف بطرق يمكن أن تفيد العديد من البلدان ،لكن
الجنوبْ ،
يجب أن يتسق النهج العام للمبادرة مع أفضل القيم الصينية ،والعالمية.
ف
و� النهاية ،فإن تحقيق المزيد من الشفافية ،ش
أك� ف ي� المبادرة،
وإ�اك الجمهور بدرجة ب
ي
والحد من حاالت تضارب المصالح ،مع التوصل إىل فهم متبا َدل للتحديات العلمية
ّ
والبيئية عىل طول مسار المبادرة ،سوف يضمن تدفق حركة أ
ين
باتجاه� ،مثلما كان
الفكار
الحال عىل طول طرق الحرير أ
الصلية.
الطبعة العربية |
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أوقفوا المعلومات
ُ
المضللة عن التطعيمات
قوض تلقي الجمهور للقاح فيروس
اال ِّدعاءات
المحرفة التي تُ ِّ
َّ
الورم الحليمي البشري يمكن أن تعرض ً
جيل بأكمله للخطر.
خط�ا
المضللة عنهـا،
ً
تُشـكِّل الحملات المناهضـة للتطعيمـات ،والمعلومـات ُ
تهديدا ي ً
على الصحـة العامـة ،فعلى سـبيل المثـال ،ت ز
تفـ� مـرض الحصبـة ف ي�
ت�ايـد حـاالت ش يّ
ض
تق� عليه التطعيمات بشـكل
جميـع أنحـاء فالعالـم ،أوهو مرض ف َّتـاك كان ينبغـي أن ي
المشـجع رؤيـة أي جهـود لمكافحـة المعلومـات
و� هـذه الجـواء ،مـن
ّ
شـبه تـام .ي
التطعيمات .وخالل أ
أعلنت
الماضية،
القليلـة
شـهر
ال
ّي
ق
تل
سلامة
بخصوص
المضللـة
ْ
ِ
ش�كات التكنولوجيـا العمالقـة ،مثـل «فيسـبوك»  ،Facebookو«يوتيوب» ،YouTube
ت
حاليـا خطـوات
و«بين�يسـت» أ ،Pinterestو«إنسـتاجرام»  Instagramأنهـا تتخـذ ً
صغرة على القـل للحـد من انتشـار هـذا المحتـوى على منصاتها.
ي
لكـن بعـض العلمـاء الذيـن ينتقـدون عل ًنـا "مناهض ي التطعيمـات" ،ال يزالـون
يواجهـون ضغوطًـا ،ومنهـم الطبيبـة والكاتبـة اليابانيـة ريكـو مورانـاكا ،ت
الـ� تقيـم
جـز� ف� كليـة الطـب بجامعـة يكيوتـو �ف
آ ف
ئ
ض
ي
الن ي� ألمانيـا ،وتلقـي المحـا�ات بـدوام ي ي
لفروس الورم
اليابـان .وقـد
كتبـت مورانـاكا باسـتفاضة عـن أمـان اللقـاح المضـاد ي
ْ
ش
وغ�ه
الرحم،
عنـق
برسطان
للإصابـة
رئيس
سـبب
وهـو
()HPV
ي
البر
الحليمـي
ي
ي
مـن أنـواع الرسطـان  -رغـم تعرضهـا لهجمـات تطـال نزاهتهـا ،بـل ت
حى تهديـدات
ّ
بأعمـال عنـف ضدها .وقد أكسـبها إرصارها جائزة «جون مادوكس» John Maddox
المقدمة من مؤسسـة «سـنس أباوت سـاينس» Sense
لعام  2017لمنارصة العلم،
َّ
الخ�يـة ف ي� المملكـة المتحـدة بالتعـاون مـع دوريـة .Nature
 About Scienceي
ش
أصـدرت محكمة
(،)2019
العام
لهذا
مـارس
شـهر
من
ين
والع�
ففـي السـادس
ْ
بالتشـه� بسـمعة عالـم ف ي� مجـال الطـب
إياهـا
متهمـة
انـاكا
ر
مو
على
حكمـا
ي
يابانيـة ً
فروس الـورم الحليمـي ش
البري قد يسـبب تلفًـا ف ي� الدمـاغ ،ورغم
لقـاح
ا َّدعـى أن
ي
تتطـرق إىل المحتـوى
ولـم
،
التشـه�
تهمـة
إال
تتنـاول
لـم
القضائيـة
الدعـوى
أن
ي
َّ
العلمـي التابـع للقضيـة ،فـإن تبعـات الحكـم تدعـو إىل القلق.
تنصـح توصيـات منظمـة الصحـة العالميـة بتطعيـم الفتيـات ف ي� سـن المراهقـة
فروس الـورم الحليمـي ش
توسـع هـذا النطاق ليشـمل
ضـد ي
البري (بعـض البلدان ِّ
أقرت الحكومة اليابانية هذه التوصية ف ي� شـهر أبريل من عام ،2013
وقد
الفتيان)،
َّ
لكـن بعـد شـهرين فقط من القـرار ،أوقفت كل الدعاية النشـطة للقـاح ،بعد تقارير
غر مؤكَّـدة عـن آثـار جانبية ضـارة لـه ،وفتحت الحكومـة تحقيقًـا ف ي� صحة
إعالميـة ي
التقاريـر .ف
أعلنت الحكومة أن هـذه التقارير يغ� مد َّعمة بأدلة ،ومع
،2014
عـام
و�
ْ
ي
آثارا مدمـرة :فعىل
ذلـك ،لـم ترفـع الحكومـة حظـر الدعايـة للقاح ،وهـو ما فسـبب ً
الجمالية ليسـت معلنة ي� اليابان ،أظهرت دراسـة
الرغـم مـن أن معدالت التطعيم إ
ف ي� سـابورو أن معـدل تلقـي اللقـاح قـد تراجـع من نحـو  %70قبل حظـر الدعاية له
إىل  %0.6بعـده ( SJB Hanley et al. Lancet 385 ، 2571؛  ،)2015كمـا أسـهمت
هـذه القضيـة ً ف
فروس الـورم الحليمـي ش
البري
أيضـا ي� انخفـاض معـدل تطعيـم ي
ف ي� أماكـن أخرى مـن العالم.
أ
ئ
ش
أخصـا� العصاب ،الذي
شـويت� إيكيدا
وتمحـورت قضيـة مورانـاكا حول بحث
ْ
ي
ي
كان يشـغل آنـذاك منصـب عميـد كليـة الطـب ف ي� جامعـة شينشـو ف ي� ماتسـوموتو
ن
تليفزيـو� ألحد
باليابـان .ففـي شـهر مـارس مـن عـام  ،2016أعلـن إيكيدا ف ي� عـرض
ي
ئ
فروس الـورم الحليمـي ش
سـبب تلفًـا ف ي� أدمغـة الف�ان
أبحاثـه أن لقـاح ي
البري قد َّ
ف
و� شـهر يونيو ،انتقدت مورانـاكا البحث ف ي� مجلة «ويدج» Wedge
خلال التجارب .ي
ت
الـ� تصـدر باللغـة اليابانية ،واصفةً العـرض الذي قدمه إيكيـدا بالملفق.
التجاريـة ي
ف
وبنـا ًء عليـه ،فتحـت الجامعـة تحقيقًـا ي� بحـث إيكيـدا ،وخلصـت إىل أنـه لـم
يرتكـب أي تجـاوزات علمية ،لكنه بالغ ف ي� التضخيم من شـأن اسـتنتاجات لنتائج يغ�
مؤكـدة ،وبالنظـر إىل ذلـك ،كتبـت الـوزارة على موقعها إ ت ن
و� أن بحـث إيكيدا
اللكر ي
"لـم يثبـت شـيئا" بخصـوص مـا إذا كانـت آ
الثـار الجانبيـة ناجمـة عـن لقـاح يف�وس
ً
الـورم الحليمـي ش
يتحمـل مسـؤولية تضليـل الجمهـور
البري أم ال ،وأن إيكيـدا ّ
غر مناسـب .لكـن إيكيـدا  -الـذي اسـتقال مـن الجامعـة بعـد هـذه
بعـرض بحث ي ي
آ
ف
ض
التشـه�،
طبيبـا ي� مستشـفى عـام  -قـا� موراناكا بتهمة
ي
االتهامـات ،ويعمـل الن ً
ئ
قضـا� لها هـي ومجلة «ويـدج» بدفع غرامـة قدرها
أمـر
فخسرت القضيـة .وصـدر
ْ
ي
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| 2019
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أمـر للمجلـة بحـذف
 3.3مليـون يـن (أي مـا يعـادل  29,700دوالر
أمريك� )ُ ،
ي
وو ِّجـه ٌ
الشـارة إىل "تلفيـق البيانـات" مـن المقـال ،ش
ورصحـت مورانـاكا أنهـا
اعتـذار،
ونر
إ
َّ
سـوف تطعـن ف ي� الحكم.
أ
كر قـد حـدث بالفعـل ،فالتضليـل بشـأن اللقـاح قـد خلَّف
يبقـى أن الرض ر ال ب
وراءه آ
ن
الالف مـن ش
بالصابـة بالرسطـان .ورغـم
البر
كبر إ
معرضـ� بلا داع لخطـر ي
ي
أ
ت
ز
الدلـة الم�ايـدة على أمـان اللقـاح ،فال تزال الـوزارة تناقـش ما إذا كانت سـتصادق
عليـه بالكامـل مرة أخرى ،أم ال .وينبغـي أن تفعل ذلك ،كما تفعل معظم البلدان،
ين
المناهضـ�
ويجـب أال تسـمح للحكـم بـأن يُسـتخدم بشـكل خاطـئ كأداة لهـؤالء
للتطعيمـات .وإذا كان هنـاك جانـب ش
م�ق ألولئك الذين يدعمـون موراناكا ،فهو ما
ت
الـ� أ َّدت بجامعـة إيكيـدا وبـوزارة الصحة إىل انتقـاده ،لعرض
ي
يل� :أن التحقيقـات ي
بحثـه بشـكل خاطـئ ،لـم تكـن لتحـدث دون مالحظـات مورانـاكا ،بـل إن القضيـة
عالميا منـذ ذلك ي ن
الحـ� .وربما تكون مورانـاكا قد خرست
برمتهـا قـد حـازت
ً
اهتمامـا أ ً
كر ضـد المعلومـات المضللـة عـن التطعيمـات ما
ال
الحـرب
لكـن
معركـة واحـدة،
ب
زالت مسـتمرة.

تمثيل مختلف األطياف
يتطلب عزمً ا
تعتبر المبادرات الساعية إلى تقدير حجم التفاوت في المساواة
بين الجنسين عبر الجمع المك ّثف للبيانات خطوة مهمة ،لكن اتخاذ
إجراءات وخطوات بنا ًء على النتائج ال يقل أهميةً .
ف
دائمـا صـورة محبطـة .فقـد
عنـد بحـث
التنـوع ي� مجـال العلـوم ،تعكـس البيانـات ً
ُّ
ف
ف
أثبتـت دراسـة ،وتقريـر صدرا ي� عام  2018مـن الجمعيـة الملكية للكيميـاء ي� المملكة
تمهيدا
المتحـدة أن نسـبة النسـاء مـن طلاب الجامعـات الذين شي�عـون ف ي� الدراسـة؛
ً
ف
ف
و� المقابل ،تبلغ نسـبة السـيدات من
ْ
لنيـل درجـات علميـة ي� الكيمياء تسـاوي  .%44ي
إجمـال أسـاتذة الكيميـاء  %9فقـط (انظـر ،)go.nature.com/2v7mdfv :لكـن – عىل
أ ي
القـل – ثمـة إدراك ت ز
م�ايـد بأننـا بحاجة إىل البيانـات؛ لتوثيق هذه المشـكلة ،والتوصل
إىل أفضـل الحلـول لها.
ومـن هـذا المنطلـق ..تجمـع مقالتـان ن ش�تـا ف� أ
السـبوع ن
الثـا� مـن شـهر مايـو
ُ
ي
ي
ت
ت
ش
كيمسري» Nature Reviews
«نيتر ريفيوز
دوري�
الحـال ( )2019ف ي�
مـن العـام
ي
َي
ز
ش
و«نيتر ريفيـوز يف�يكـس»  Nature Reviews Physicsالبيانـات
،Chemistry
الوسـاط أ
الحصائيـة المتعلقـة بالنسـاء ف� أ
الكاديميـة ف� مجـال الكيميـاء ،ي ز
والف�يـاء
إ
ي
ي
ي
ف
حـول العالـم ،وتقـارن بينهـا ،وتبحـث ي� كيفيـة االسـتدالل على التدخلات الالزمة
بهـذه البيانـات (M. Peplow Nature Rev.Chem. https://doi.org/10.1038/
s41570-0098-y-019 (2019)، R. Skibba Nature Rev. Phys. https://doi.
).org/10.1038/s42254-019-0059-x; 2019
تبـدأ المعوقـات أمـام النسـاء ف ي� مرحلـة مبكـرة .فعلى سـبيل المثـال ..وحسـب
اسـتطالع أُجري عىل طالب ف ي�  32دولة ،يقل احتمال أن تطمح المراهقات ف ي� الدول
المتقدمـة إىل وظيفـة تنطـوي على اسـتخدام الرياضيـات ،مقارنـةً بهـذا االحتمـال
ين
بـ� الصبيـة الذيـن يحصلـون على درجـات أكاديميـة مماثلـة (M. Charles Socius
أيهـن على أن يسـلكن هـذا المسـار
 .)http://doi.org/c5cm; 2017وإذا اسـتقر ر ّ
المهن ي  ،فهـن يواجهـن معوقـات ف ي� كل خطـوة به .فمـاذا تكون النتيجـة؟ فجوة من
عـدم المسـاواة ،آخـذة ف� االتسـاع ،ف� أرفـع المسـتويات أ
الكاديمية.
ي
ي
مجـال الكيميـاء ي ز
كبرة،
ورغـم أن
والف�يـاء  -على حـد سـواء  -تشـوبهما مشـكلة ي
َي ْ
متمثلـة ف ي� تناقـص أعـداد النسـاء فيهمـا باسـتمرار ،وحسـب مقـال نُ شر ف ي� دوريـة
ف�يكـس»  ،Nature Reviews Physicsف� مجـال ي ز
«نيتر ريفيـوز ي ز
ش
الف�يـاءُ ،وجـد
ي
أك� أن يدرسـن المـادة أصالً .ومع
بقـدر
د
سـتبع
الم
مـن
والنسـاء
الفتيـات
أن
أيضـا
ً
ب
َ
ُ
ن
ش
وغ�هـا من مقاييس
،
الجنسـ�
تمثيل
ات
مؤ�
حول
الموثوقة
البيانـات
فـإن
ذلـك..
ي
ي
ت
الـ� أجرتهـا الجمعيـة الملكيـة
التنـوع ي
غر مكتملـة .وتمثـل الدراسـة االسـتطالعية ي
ف
ت
للكيميـاء ف� عـام  ،2018والبيانـات ت
الـ� جمعتهـا الجمعيـات العلمية ي� شى أنحاء
ي
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

افتتاحيات هذا الشهر

العالـم – مثـل جمعية ماكس بالنك ،والمؤسسـة الوطنيـة أ
المريكية للعلوم – نقاط
انطلاق بالغـة أ
الهميـة .ويجـب تحديـث هـذه الدراسـات االسـتطالعية بانتظـام،
ومـن أ
أيضا حاجة
المثـل توحيـد
بغ�هـا .وهنـاك ً
معاي�هـا ،بحيـث تصلـح للمقارنة ي
ي
أ
ف
ن
ماسـة إىل استكشـاف أسـباب االختالف يب� الرقام ي� مناطق وثقافات عديدة حول
َّ
العالـم ،والطريقـة المثلى لمواجهـة هـذه أ
الرقـام ف ي� سـياقها الخاص.
هـذا ..ولكـن البيانـات وحدها لن تحدث تغيرا .أ
التحـرك بنا ًء عليها.
فالهم هو
ُْ ِ
َّ
يً
ُ
عتر ش
مروع «الدفـاع عـن المـرأة»  - STEP UP 4 Womenالذي تديـره الجمعية
وي ُ ب
الف�يائيـة أ
يز
منهجـا لمعلمي المدارس
ينتج
نامـج
ر
ب
عىل
وحيد
مثـال
مجـرد
مريكيـة
ال
ً
ف
الثانويـة؛ لمسـاعدتهم ي� إلهـام الفتيـات للسـعي مـن أجـل الحصـول على درجات
جامعيـة ف� مجـال ي ز
كثرون بأننا بحاجـة إىل البـدء ف ي� مثل هذه
الف�يـاء .وقـد يزعـم ي
ي
بفرة طويلـة؛ لتفادي الصـور النمطيـة ال�ت
الجهـود ،قبـل هـذه المرحلـة العمريـة ت
ي
تمس راسـخةً منـذ الصغر.
ي
التعامـل مـع قضايـا التنوع مجموعـةً من الحلـول ،وعزيمةً قويـة .ويمكن
يحتـاج
ُ
الوسـاط أ
الموهوبـ� مـن أ
ين
ين
الكاديمية ،من خالل إرشـاد
الباحثـ�
أن نحـول دون نبـذ
ت
الـ� ال تحظـى بتمثيـل كاف ،ودعمها عىل نحـو أفضل (A. M. Kloxin
المجموعـات ي
.)Nature Rev. Mater. http://doi.org/c5ck; 2019
وينسـحب بعـض العلماء مـن مجال البحث العلمي؛ بسـبب صعوبة التوفيق ي ن
ب�
أ
وغ�ها من المسـؤوليات؛ كرعاية قريب مسـن ،أو تكوين
مطالـب العمـل الكاديمـي ،ي
ف
أرسة .وتتمثـل إحـدى الخطـوات المحورية لمواجهة ذلك ي� وضع سياسـات أفضل؛
بـ� الحيـاة العمليـة ،والحيـاة أ
لدعـم التـوازن ي ن
الرسية ،بدايـةً من مبادرات بسـيطة
على مسـتوى أ
القسـام؛ كتحديـد مواعيـد االجتماعـات بمـا يتوافـق مـع الظـروف
أ
مـرورا بالمبـادرات المجتمعيـة؛ وعىل سـبيل المثال ..جدولـة المؤتمرات،
الرسيـة،
ً
أ
ف
وتوفر رعايـة للطفـال ي� المؤتمـرات ،وصـوال ً إىل وضـع سياسـات على مسـتوى
ي
َـدم إجـازات أبوة سـخية ،ويُفضل أن ت
يشرك فيها الجنسـان بالتسـاوي.
الدولـة ،تُق ِّ
ومـن المشـجع أن نـرى المزيـد مـن السياسـات ،والمبـادرات الناشـئة الراميـة
ت
الـ� ال تحظـى بتمثيـل كاف ف ي� مجال
إىل دعـم المـرأة ،ي
وغ�هـا أ مـن المجموعـات ي
أيضـا جمـع البيانـات؛ لتقييـم أثـر تلـك
البحـث العلمـي .ومـن الهميـة بمـكان ً
ت
ثمـارا ،لكـن التحسـينات
يـؤ�
ً
السياسـات والمبـادرات ،وتوضيـح أ يًّـا منهـا ي
الحقيقيـة على صعيـد الوصـول إىل تمثيـل متنـوع لـن تتحقـق إال ش
بنر العـزم،
والتحـرك على جميـع الجبهـات.

دروس مستفادة من
تاريخ االتحاد األوروبي

برامج البحث العلمي التابعة لالتحاد أ
الوروبي تشجع العلماء
على التعاون عبر البلدان المختلفة ،وتقدم إلى بقية دول العالم
دروسا مستفادة في مجال البحث العلمي.
ً
أ
أ
ف أ
خر مـن شـهر مايو ض
ورو� انتخابـات برلمانية،
ي� السـبوع ال ي
الما�َ ،عقـد االتحـاد ال ب ي
ي
ت
كعادتـه كل خمـس سـنوات .وي�قـب الباحثـون نتيجـة هـذا الحـدث بلهفـة شـديدة.
ففـي الوقـت الـذي ال يـزال فيـه مـن المقـرر أن تخـرج المملكـة المتحـدة مـن هـذه
المجموعـة ،وتتنامـى فيـه نز
ال�عـات الشـعبوية والقوميـة ف ي� دول عديدة ،يخيم شـعور
أ
ورو� لعقـود مـن الزمـن قـد يكون
عره االتحـاد ال
التكامـل
الـدول الـذي ازدهـر ب
بـأن ُ
ي
الورو� لعلوم أ
المـا� ،عقـد ب ياالتحـاد أ
الـزوال .ف
ض
الرض
إبريـل
شـهر
و�
مشـارف
على
ي َ
بي
ي
جمعيتـه العامـة ف
جلسـة اسـتثنائية ف
للتعبر عـن المخاوف ف ي� هـذا الصدد،
فيينـا؛
�
�
ي
ي
ي
وأصـدر إعالنًـا ،مفاده أن "أي تهديدات لوحدة أوروبا هي تهديـدات للبحث العلمي".
ت
أورو� متكامل لم
الـ� تعـود على العلـم مـن اتحـاد ب ي
وهـذا صحيـح ..فالفائـدة ي
بالشـادة الكافية .فهذا االتحاد الفريد مـن نوعه عىل الصعيدين؛ االقتصادي،
تحـظ إ
والسـياس ،وتـم بنـاؤه على أنقاض أوروبـا ف ي� أعقاب الحـرب العالميـة الثانية ،أدى
ي
وازدهـارا كل يـوم ،وإىل إنشـاء شـبكة ق َّيمـة مـن أشـكال
سلاما
إىل خلـق قـارة تـزداد
ً
ً
بـ� الـدول أ
التعـاون البحث ي ن
العضـاء ف ي� االتحـاد ،ودول أخـرى خارجـه .وال توجـد
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مجموعـة أخـرى مـن الـدول تتعـاون بقـدر مضـاه .ولهـذا السـبب ..تناولَـت دوريـة
أ
ف أ
ف
خ� من شـهر مايو ض
الما�  -مسـتقبل
 - Natureي� عـدد خـاص صـدر ي� السـبوع ال ي
ي
ف
البحـث العلمـي ي� أوروبـا بعـد الـ«بريكسـت» ،أي (انسـحاب بريطانيـا مـن االتحـاد
أ
ورو� ) ،انظـر.)go.nature.com/Europe( :
ال ب ي
أ
أ
ف
ورو� بـأن البحـث العلمـي هـو
واقتنا أ ًعـا مـن الـدول العضـاء ي� االتحـاد ال ب ي
السـاس الـذي يقـوم عليـه التقـدم االقتصـادي ،واالجتماعـي ،فقـد
حجـر
خصصـت لـه الـدول أ
أكر مـن ي ز
م�انيتهـا الرئيسـة ،آخـذة ف ي�
حصـة
عضـاء
ال
ب
الزيـادة ،إذ ازدادت حصـة ال�نامـج الطـاري أ
للبحاث واالبتـكار التابـع لالتحاد
إ
ب
أ
م�انيـة االتحـاد السـنوية ،تل�تفـع مـن  %4ف
ض
ورو� مـن ي ز
المـا� إىل
العقـد
�
ال ب آ ي
ي
ي
ً
إجمـال  74.8مليـار يـورو (أي مـا يعـادل  83.5مليـار دوالر
 %8الن .وبلغـت
أمريك� ) ف� ت
الفرة مـن  2014إىل  2020وحدهـا .وقد
ي ي
أ
ورو� للبحـوث (" ،)ERCالفائدة التي
نامـج
أنشـأ ب
ال� ُ
َ
المجلـس ال ب ي
نظامـا تعود على العلم
أدرج
كمـا
عاليـة،
تنافسـية
بقـدرة
يتمتـع
الـذي
ً
يحظـى بإعجـاب واسـع لتنظيـم ش
الم�وعـات البحثية ،من اتحاد أوروبي
والمنـح التدريبيـة ي ن
بـ� البلـدان المختلفـة ،وأسـهم متكامل لم تحظ
أ
ورو� باإلشادة الكافية".
فالتناغـم الوثيـق بالسـوق الموحـدة لالتحـاد ال ب ي
ين
ال�امـج
ي�
تمكـ� هـذا النظـام .ومـن هنـا ،مثلـت ب
أ
ورو� .
ال
للتكامـل
داعمـة
قـوى
البحثيـة
بي
أ
ورو� أمـواال ً إضافيـة –  44مليـار يـورو – لمسـاعدة الدول
أ كمـا يرصـد االتحـاد ال ب ي
ف
الفقـر على تأسـيس ِب ْنيتهـا التحتيـة ي� مجـال البحـث العلمـي .وقـد كانـت لهـذه
ت
التمويلات أهميـة شـديدة ف ي� دول أوروبـا ش
الـ� انضمت
ال�قية،
الشـيوعية سـابقًا ،ي
ف
رث
ً
بحثيـا أك قوة.
إىل االتحـاد منـذ عـام  .2004ويثمـر هـذا التنـوع الجغـر يا�
مجـال ًّ
أ
أ
ف
ورو�  -إدراكًا منهـا بأنها تكـون ث
أك� قوة
كمـا وضعـت الـدول العضـاء ي� االتحـاد ال ب ي
عندمـا تتحـد ،ال عندمـا يعمل كل منها بمفرده  -سياسـات رائدة عىل مسـتوى العالم
بالمعاي� البيئية ،شـملت سياسـات حول تغَ ي ُّر المنـاخ ،وتنظيم المواد
فيمـا يتعلـق
ي
الكيميائيـة ،والتلـوث الناجـم عن المواد البالسـتيكية .كما أنهـا تعمل آ
الن عىل وضع
معاير نموذجيـة جديـدة تختـص بحمايـة البيانـات ،والعلوم مفتوحـة الوصول.
ي
إذَن ،مـاذا ب ئ
يخـ� لنـا المسـتقبل؟ فعلى الرغـم مـن أن حصـة أوروبـا النسـبية
ف� النفـاق العالمـي على العلـوم أ
والبحـاث تتقلـص (بينما تـزداد حصة ي ن
الص� )،
ي إ
لكـن أحـد
واسـع،
نطـاق
على
بهـا
د
ه
ـ
ش
ت
س
ي
و
مؤثـرة،
ال
ز
تـ
ال
أبحاثهـا
أن
إال
ْ
ُ َ َ
ّ
الـ� تلـوح ف� أ
التهديـدات المحتملـة ت
الفق يتمثل ف ي� اتسـاع فجوة عدم المسـاواة
ي
ي
العلمـي ف� أوروبـا؛ فمنـذ أ
ين
الزمـة الماليـة العالمية
بـ� البلـدان ف ي� مجـال البحـث
ي
ف
ت
الـ� اندلعـت ي� عـام  ،2008لـم تتعـاف بلـدان ،مثـل إسـبانيا ،لتعـود إىل
ي
أ
النفاق عىل البحاث ،وأعـداد العلماء.
مسـتوياتها السـابقة المعهـودة مـن حيث إ
العضـاء المنضمـة حديثـا إىل االتحـاد أ
دول مـن الـدول أ
ويبـدو أن ً
غر
ورو�
ال
ً
بي ي
ف
كبرة ي� مجـال البحـث العلمـي ،وهـو مـا قـد
محليـة
اسـتثمارات
راغبـة ف ي� ضـخ
ي
رث
يعرضهـا لخطـر التخلـف أك عـن ركْـب التقـدم.
الورو� آ
ِّيخطـط االتحـاد أ
الن ي ز
الطاري
لم�انيتـه القادمـة ،ولوضع برنامـج العمل إ
بي
الكبر؛ «هورايـزون يوروب»  ،Horizon Europeالـذي يُ ت ز
ع�م إطالقه بداية من عام
ي
ف
 ،2021ت
ح� عام  ،2027وسـيتوىل برلمان جديد ،ومفوضية أوروبية جديدة ي� وقت
ال�لمان
الحـق مـن هذا العـام الخروج به .ويجب تهدئة المخاوف بشـأن كـون هذا ب
لمانيـ� أكرث ت ز
ال� ي ن
ال� ًامـا بمسـؤولية
منـاصة للبحـث العلمـي؛ فقـد كان بعـض ب
أقـل َ
أ
ف
دعـم العلـوم ف ي� أوروبـا مـن وزراء مؤسسـات العلـوم الوطنيـة ي� الـدول العضـاء
أ
ف
ورو� .وعلى الرغـم مـن أن الرغبـة ت ز
الم�ايدة ف ي� التوصـل إىل ابتكارات،
ي� االتحـاد ال ب ي
الشـادة؛ إال
وتحقيـق ترجمـة لهـا ضمـن إطـار برنامـج «هورايـزون يوروب» تسـتحق إ
أن تلـك الرغبـة يجـب أن تظـل مدعومة بأسـاس ،إذ لـن يكون هناك ابتـكار ف ي� غياب
الساسـية .ولهـذا ..ينبغـي أ
البحـوث أ
للطـراف المعنيـة بمناقشـة ي ز
تقدم
الم�انيـة أن ِّ
أ
أ
ف
ورو� للبحاث.
زيـادة آ سـخية ي� التمويلات الممنوحة إىل المجلـس ال ب ي
ت
وغ�ه
–
الجديد
لمان
ال�
يتعلمها
ال� يجب أن
ي
ب
والن ،بـات مـن الواضح ما الدروس ي
مـن المؤسسـات المهتمـة بتعزيـز البحـث العلمـي عىل الصعيـد العالمي – مـن تاريخ
الورو� ،إذ تتطلـب أ
االتحـاد أ
البحـاث الموثوقـة تعاونًـا ،وتخطيطًـا طويـل المـدى،
بي
ف
نز
واسـتقر ًارا ،وتمسـكًا بنقاط القوة هذه ي� مواجهة ال�عات الشعبية ،والقومية ،أو يغ�ها
أ
ت
المسـتقبل أن
ال�لمان
ورو� .وينبغي عىل ب
الـ� تهدد بتفكيـك االتحـاد ال ب ي
ي
مـن القـوى ي
يدافـع بـكل قـوة ممكنـة عـن هـذه الوحـدة.
ARABICEDITION.NATURE.COM
أيضا ،إذ
فعل ذلـك ً
كمـا يسـتطيع الباحثـون ْ
ينبغـي عليهـم  -ببسـاطة  -إخبـار آ
للتعليق على المقاالت ،اضغط
خريـن
ال
على المقاالت االفتتاحية بعد
أ
ورو� َلع َملهـم ف ي�
الدخول على الرابط التالي:
بمـدى أهميـة االتحـاد ال ب ي
مجـال البحـث العلمي.
go.nature.com/nqvdkp
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َـونِـي َّــــة
رؤيــة ك ْ
كيف يمكن بلورة األبحاث لتعزيز
الصحة العالمية

تشرح سوميا سواميناثان كيف يمكن لقسم العلوم الجديد بمنظمة الصحة العالمية تعزيز تغطية صحية
شاملة في جميع البلدان.

تأمل منظمة الصحة العالمية ً ف
ين
عالمي�؛ لمساعدة قادة البحوث وصناع
خ�اء
ومعاي� الصحة
عىل مدار سبعة عقود ،كُلفت منظمة الصحة العالمية ( )WHOبوضع قواعد
أيضا ي� دعوة ب
ي
السياسات عىل سد فجوات معرفية ف
الما� ،أخضعت المنظمة عملياتها للتقييم النقدي ف
العالمية .وخالل العام ض
عمل واسع.
تأث�
لها
سيكون
بلدانهم،
تخص
قضايا
�
التقدم
ضوء
�
ي
ي
ي أ ي
ي
ت
ز
عىل سبيل المثال ،من شأن التدخالت الفعالة  -من ناحية التكلفة  -لمكافحة المراض يغ�
التكنولوجي والمجتمعي ،وأجرت عملية إعادة هيكلة؛ بغرض ال� يك� عىل بناء قدرات النظم
المعدية أن تعزز الصحة ،وتتصدى أ
ف
فأي سياسات تلك ت
و� مارس ،أُ ش ئ
ال� تزيد من
للوفاة.
ئيسة
ر
ال
سباب
لل
يجمع
ن� قسم العلوم ف ي� منظمة الصحة العالمية ،الذي أتوىل رئاسته.
ّ
الصحية .ي
ي
أ
أ
ف
�ض
ن
ت
استهالك الشخاص الذين يعيشون ي� فقر للفواكه والخ اوات؟ وهل يمكن للتمريض ،حيث
المعدية ،وأنظمة الرعاية
ال� تُع� بالصحة إالنجابية ،والمراض ُ
القسم الفرق البحثية القائمة ي
يندر أ
الطباء ،مساعدة ض
مر� السكري عىل تنظيم االعتناء بحالتهم ،باستخدام أنظمة دعم
أيضا بتعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية عىل دعم وترسيخ المبادئ
الصحية .يضطلع القسم ً
الجنو� دو ًرا
الكرة
نصف
علماء
يتوىل
أن
هو
ذلك
من
الهدف
إن
المحمولة؟
الهواتف
عىل
ار
ر
الق
البحث،
وأخالقيات
،
كلينيك
ال
والطب
الوقائية،
والرعاية
العامة،
التوجيهية بشأن الصحة
إ
بي
ي
قياديا حقًا ،بحيث تتناول هذه القضايا أ
بالضافة إىل ضمان إسهام التقنيات الناشئة ف
ن
والفكار احتياجات تلك البلدان ،وتحقق نتائج ملموسة.
والرفاهة.
السالمة
تحس�
�
إ
ي
ًّ
ي
ف� أدواري السابقة ف
ُ
يعمم هذا البحث؛ للمساعدة عىل تعزيز النظم الصحية .فعىل سبيل المثال ،ما
أن
نتوقع
ش
ده
أ
ما
ا
كث�
كنت
الهندية،
الصحة
ارة
ز
وو
العالمية،
الصحة
منظمة
�
َ
َّ
ي
ي
يً
المثىل ت
بالتوقعات العالية تال� تضعها الحكومات عىل المشورة ت
ين
ال� يمكن بها ألدوات الصحة الرقمية أن ي ن
العامل� الذين يواجهون
تع�
ال� تقدمها منظمة الصحة العالمية .إذ
هي الطريقة أ ُ
ي
ي
ي
ن
البيا� القائم عىل
توف� خدمات ذات
سياسات ،دون توجيه
كث�ة – وال سيما تلك ذوات الدخل المنخفض  -عن تطبيق
المشكالت الساسية عىل ي
حجم بلدان ي
ٍ
جودة؟ فهل يمكن للتصوير ي
ال�ود بالبيانات آ
من منظمة الصحة العالمية .وتعتمد مليارات أ
تز
النية ي� مدن العواصم التعرف عىل جائحة
الشخاص عىل
للدوية والتشخيصات أ
القوائم الرسمية أ
التهاب الكبد ف ي� إحدى المقاطعات ،أو عىل نقص ناموسيات
الساسية :التوصيات
أ
أ
ف
المالريا ي� مقاطعة أخرى؟ كيف يمكن للبلدان تعلُّم استخدام
عالية التدقيق ،والقائمة عىل الدلة ،لتتبع المراض؛ وتحديد
تلتزم منظمة
ت
ين
لتحس� النظم الصحية؟
بياناتها
ال� ينبغي تقديمها.
أولويات
الخدمات الصحية ي
ينطبق أ
ف
تتمثل مهمة أخرى ي� التأكد من أن التقدم التكنولوجي
كث�ا
أن
من
الرغم
فعىل
البيانات؛
عىل
نفسه
مر
ال
يً
يتناسب مع االحتياجات أ
ين
ين
إلحاحا .فعىل سبيل المثال،
ال ثك�
الحكومي� قد ال تروق لهم إالحصاءات الصحية
المسؤول�
من
ً
ت
التأكد من أن الهواتف المحمولة تسمح بتدفق المعلومات
ظهر ،عىل سبيل المثال ،معدالت تطعيم منخفضة،
ت
ال�
ُ
ي ن ِ
أ
بجعل االطالع على
توف� خدمات
برسعة إىل الماكن البعيدة،
تد� مستوى رعاية ما قبل الوالدة ،فإن معلومات كهذه
وبالتال تمكِّن من ي
أو ي
ي
يمكن أن تحفزهم عىل اتخاذ إجراءات .ت ز
صحية بعينها ،دون زيارات شخصية .ويمكن للذكاء االصطناعي
تل�م منظمة الصحة
البيانات الصحية
تنظيميا .وال يجب
إطارا
الصحية وشفافيتها منفعة
العالمية بجعل الوصول إىل البيانات
أن يفعل أالمثل ،ولكنه سيتطلب ً
ًّ
ّ
الدوية وال خدمات التشخيص ،ت
عامة .وسيؤدي ذلك إىل ي ن
ح� يجري تقييم
أن تُطرح
الصحية،
االحتياجات
فهم
تحس�
ّ
وعبء أ
ت
مخاطرها ،وفوائدها النسبية .ويُف�ض أن تكون بل�مجيات
المراض ،لكن الدول ستحجم عن مشاركة بياناتها ،ما
وشفافيتها
ت
الرعاية الصحية اش�اطات مماثلة.
لم تعاين فوائد ملموسة تعود عىل الصحة العامة ،وتشعر
ت
ين
بم� ي ن
تتمتع منظمة الصحة العالمية ي ز
فريدت� ،للمساعدة
ت�
عامل بعدل .وبالرغم من
ال� توفر ٍ
بيانات تُ َ
بأن المجموعات ي
أ
ت
ال� ينبغي تطبيقها عىل التكنولوجيا الناشئة:
لتغي� طرق جمع
أننا نتوقع مواجهة صعوبات ،فإننا نخطط ي
عىل تحديد الُطر ي
أال وهما مصداقيتها العالية ،وسلطتها التنظيمية .وتوفر
البيانات ،وأرشفتها ،وإدارتها ،وتحليلها ،ومشاركتها.
التقنيات الحديثة إمكانيات ال حرص لها ،بداية من استخدام تعلُّم آ
أيضا عىل ي ز
اللة؛ للتنبؤ بالمرض،
كث�ا ما يغفله القطاع الصناعي،
تحف�
سوف يساعد قسم العلوم ً
االبتكار ،الذي ي ً
أ
أ
ف
ف
ن
ت
ز
ش
نقاشا
التحف�
ح�
الصحة
منظمة
وضعت
،2014
عام
�
يبوال
ال
جائحة
تف�
إ
الجي� ي� البعوض؛ للقضاء عىل المالريا .تستدعي التكنولوجيا كذلك ً
ي
ي
أي
والوساط الكاديمية .فبعد ي
أ
والنصاف ،والعدالة ،والمخاطر ،والفوائد ،والحدود المناسبة،
بالم ْم ِرضات ذات الولوية القصوى ،إىل جانب مواصفات المنتجات المستهدفة
واسعا للخالقيات ،إ
مجتمعيا ً
العالمية قائمة ُ
خاصة ًّعندما يمكن للتكنولوجيا أن تلْحق ال�ض ر بالفئات أ
ال ثك� ضعفاً .هذا وقد ناشد العديد
من أجل عمليات التدخل (عىل سبيل المثال ،أن لقاح حمى «السا» ينبغي أن يوفر الحماية
ُِ
الخ�اء منظمةَ الصحة العالمية ،إلنشاء مرصد ،أو ِسجل؛ لتسجيل الدراسات إالكلينيكية
الباحث� عىل
لمدة خمس سنوات ،بعد تلقِّي جرعة واحدة) .شجع وضوح المبادئ التوجيهية
من ب
ي نَ
أ
خوض هذه التحديات ،بما ف� ذلك إنشاء «تحالف ابتكارات االستعداد أ
ت
عالجيا للخاليا أو الجنة ش
الب�ية ،ولجمع المدخالت من
ا
جيني
ا
تحرير
تتضمن
ال�
الجارية،
وهو
،CEPI
وبئة»
لل
ًّ
ً ًّ
أ ي
ي
ف
ت
ن
متنوع�؛ الق�اح إطار تنظيمي عالمي.
خ�اء
وف�وس نيباه (،)Nipah
الوبئة ،يحرز
تحالف للتأهب لمواجهة
ي
العامة ،ومن ب
تقدما ي� لقاحات حمى السا ،ي
ً
سيمثل تحقيق هذه أ
ال�ق أ
الهداف تحديًّا لقسم العلوم ،فمنظمة الصحة العالمية تملك ي ز
ومتالزمة ش
م�انية
الوسط التنفسية (.)MERS
ت
مث� للدهشة ،مقارنة بدورها الضخم ،كما أن أمامها ً
عمل شاقًّا لتحقيق توافق
نحو
عىل
ة
صغ�
اتيجية
اس�
طرق
لوضع
المصلحة
أصحاب
الصحة
منظمة
دعت
أسابيع،
بضعة
وقبل
ي
ي
الممول� والبلدان أ
لتطوير لقاح محتمل مضاد للسل ،قد يتطلب  -عىل َأ
ين
العضاء .ومع ذلك ،يتفق الجميع عىل ال�ض ورة الملحة
آراء وتعاون من
الرجح  -اتباع نُ ُهج تطوير مبتكرة ،مثل
لهذه المهام ،والحاجة إىل التكاتف وتحقيقها .وال شك أن تعزيز تنسيق أ
ين
دعم ش�اكات ي ن
النشطة العلمية
المستخدم
القطاع� العام والخاص .فقد كان تصميم «التطعيم الحلقي»
ب�
َ
ف
ف
داخل منظمة الصحة العالمية سيساعد عىل تحقيق ذلك.
لف�وس إاليبوال  rVSV-ZEBOVي� غرب أفريقيا ،وليد
ي� التجارب إالكلينيكية للقاح المضاد ي
ن
متخصص المنهج
التعاون يب�
وخ�اء الصحة
الف�وسات ،وعلماء إالحصاء ،ب
التجري� ،وعلماء ي
ي
بي
ً
كب�ة العلماء ف ي� منظمة الصحة العالمية بجنيف ف ي� سويرسا.
سواميناثان
سوميا
بشكل
فعال
اللقاح
كان
حيث
ممكنة؛
أنها
أحد
يتوقع
يكن
لم
بنتيجة
اللقاح
هذا
وجاء
العامة.
ي
ملحوظ ف
لك� ن
بال�يد إال ت
و�swaminathans@who.int :
مروعة.
جائحة
خضم
�
ِ
ي
ي

الصحة العالمية
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

رؤيـة كـونـيــة هذا الشهر

نظرة شخصية على أ
الحداث
ROBERT TAYLOR

اكبحوا جماح المخاطر التي تهدد
القدرة على تكرار النتائج

تشــرح لنا دوروثي بيشــوب كيف أن المخاطر المهددة لقابلية تكرار نتائج أ
البحاث  -التي نعرفها
ِّ
أخيرا.
منــذ عقــود ،لكننا لم نواجههــا  -قد يمكن كبحها ً

أك� من أربعة عقود عىل بداية ي ت
ثمانينيات القرن ض
بعد مرور ث
نفس اليوم غريبةً
جان� الدماغ (أي
اجعت المؤلفات العلمية
الما� ،ر ُ
المكتوبة عن تخصيص ب َ ي
ي
مس� ي� المهنية العلمية ،أرى ي
آ
أ
والحظت
ابات النمو؛
وسط أقر ن يا� من العمر نفسه ،والقدمية نفسها؛ فأنا أؤيد بقوة المسعى إىل جعل ممارسة
ُ
جان� الدماغ وظائف مختلفة عن الخر) ،واضطر ِ
كيفية ِّ ي
تول كل جانب من ب َ ي
ئ
ن
ث
أنه عىل الرغم من أن دراسات عديدة كانت قد وصفت العالقات ي ن
ين
ب� استعمال إحدى اليدين،
مهتم� بممارسة العلوم
زمال� المعارصين ليسوا
أع� بذلك أن ي
العلوم أك� تماسكًا .ال ي
كث�ين منهم ال يبدون مدر ي ن
وعرس القراءة ،فإن تعريف "االستعمال يغ� النمطي إلحدى اليدين" اختلف من دراسة إىل
خط�ة تشوب
ك� لوجود مشكالت ي
ممارسة صحيحة؛ يغ� أن ي
ِ
ن
ش
ساخرا ،شمل
ا
تعقيب
ت
ن�
وقد
نفسها.
البحثية
المجموعة
ضمن
االختالف
هذا
ظهر
بل
أخرى،
الزمن،
من
عقدين
خالل
أنه
أعتقد
فإ�
ذلك،
من
النقيض
وعىل
الممارسات العلمية الحالية.
ُ
ً
ي
ً
الست� الماضية ،وخاصة ف
ن
ٌ
تأث� ما ،إذا ما اطلع المرء عىل البيانات بدقة،
عىل
العثور
سهل
هو
كم
أثبت
ك
محاكاة
عملية
مجال
�
السنوات
مدار
عىل
جرى
علما
سنلقي نظرة إىل الوراء
ي
ي
ي
يٍ
بعد جمع النتائج (.)D. V. M. Bishop J. Clin. Exp. Neuropsychol. 12, 812–816; 1990
المهدرين عىل البحوث المعيبة.
والمال
الوقت
كم
من
ب
وسنتعج
الحيوية،
العلوم الطبية
َ
ّ
ّ
ف
و� وقت ما كانت هذه الممارسة ،ت
ال� غدت تُعرف باسم «التالعب بقيمة االحتمالية
تجارب
إطار
داخل
واختبارها
النظريات،
صياغة
نجيد
فنحن
ذلك؟
يحدث
أن
كيف يمكن
ي
ي
( ،»)Pمتغلغلة ف� معظم فروع العلوم ت
ال� تعتمد عىل قيم االحتمالية ( )Pالختبار
حصائية،
ال
التقنيات
باستخدام
فيه
المرغوب
غ�
النتائج
تفاوت
تفس�
ونستطيع
منضبطة.
إ
ي
ي
ي
ي
لكن فئة قليلة من الناس أدركت
ا؛
إحصائي
النتائج
داللة
الرصد.
عمليات
ار
ر
تك
أهمية
ونقدر
ّ
ّ
ف ًّ
ت
ث
ن
يتغ�
ذلك
بدأ
وقد
النتائج.
تشويه
�
تها
ر
خطو
مدى
تأ�
ال
بطريقة
بالعمل
يتمسكون
ك�
باحث�
أن
إال
ي
ٍ
يّ
ي
ي
ف ي� عام  2011بفضل شن� ورقة بحثية منسقة فكاهية،
بنتائج ذات مغزى ،فهم يتبعون ممارسات ،أدعوها
باحثون كُثر يتمسكون
المدمرات أ
يّ ز
نسج فيها مؤلفوها تحاليل دقيقة بغرض إثبات أن
التح� ف ي�
الربعة لقابلية التكرار ،وهي:
ُ
ن
ن
ش
أغا� فرقة «البيتلز»  Beatlesقد يجعل
الحصائية ،والتالعب بقيمة
الن� العلمي ،يّ
وتد� القوة إ
االستماع إىل ي
طال ّب الجامعات ث
أك� شبابًا (J. P. Simmons et al.
االحتمالية ( ،)P-hackingوطرح الفرضيات بعد معرفة
 .)Psychol. Sci. 22, 1359–1366; 2011وقد كتب
النتائج ،أو ما يُعرف بالـ«هاركنج»  .HARKingولم
ت
ال تأتي بنتائج
ال� ال يُف َْصح عنها تتيح
جيل من العلماء والجيل الذي يسبقه شي ًئا يُذكَر
يفعل ي
مؤلفو البحث أن "المرونة ي
إحصائيا".
ة
مهم
أنها
عىل
نتيجة
أي
إظهار
ات.
ر
دم
الم
ّ
لكبح هذه ُ
ًّ
ف� عام  ،1975ذكر ن
أما مصطلح الـ«هاركنج» ،فقد اس ُتحدث ف ي� عام
اختصاص علم
الد،
و
جرين
آنتو�
ي
ي
ي
N. L. Kerr Pers. Soc. Psychol. Rev. 2, 196–( 1998
النفس ،أن العلوم متحاملة عىل فرضيات العدم؛ بل قد
بلغ بنا أ
 .)217; 1998وعىل غرار التالعب بقيمة االحتمالية ،فإن
المر أننا ننظر إىل أبحاث ال غبار عليها تدعم مثل
ف
ين
هذه النتائج عىل أنها "تجارب فاشلة" .ويؤدي هذا التحامل إىل وجود ي ز
تح� ي� ش
جيدة؛ فهم
متفشية إىل درجة جعلت بعض
الن� العلمي،
هذه الظاهرة ّ
الباحث� يظنون أنها ممارسة ّ
ين
ون
يرو
بحثية،
ورقة
ويؤلفون
قة،
مشو
تبدو
نتيجة
منها
ويقتطفون
البيانات،
يعاينون
ري
محر
ويجعل
،
تأث�
إذ يجعل
الباحث� أقل نزو ًعا إىل كتابة تقارير عن دراسات ال تضفي أي ي
ُ َ
ّ
أ ّ
ين
ً
ونتيجةً
للباحث� فحص بياناتهم ،بح ًثا
يحق
لك
حد
ل
الفرصة
تسنح
فال
لذلك،
التقارير.
تلك
قبول
إىل
ميل
أقل
العلمية
ات
فيها قصة عن هذه النتيجة .ومن نافلة القول أنه ّ
الدوريّ
ي
يتعلم من هذه الدراسات ،ويهدر الباحثون الوقت والموارد ف
لكن ِق َيم االحتمالية تكون بال مغزى عندما تُستقطع من سياق
متوقعة،
غ�
نتائج
عن
.
داع
بال
نفسها
التجارب
ار
ر
تك
�
ي
ّ
ي
ٍ
لسبب�؛ أولهما ،أن أ
ت
المعالج� قد أدركوا أن ي ز
ين
ين
ال� أُجريت للحصول عليها.
التح� ف ي�
الطباء
يتغ�
بدأ هذا الوضع ي
جميع التحاليل ي
الن� العلمي يلْحق أ
ض
ث
ين
ش
التعي�،
حدي�
التدريس
هيئة
أعضاء
معظم
عمر
عن
المشكالت
هذه
عمر
يزيد
سوى
ظهر
ت
وال
ما،
دواء
عىل
اسة
ر
د
20
أجريت
فإذا
.
بالمر�
ذى
ال
ُ
ُ ِ
ي
أ
قوى جديدة عىل كبح جماح هذه المدمرات الربعةً ،
فأول :هناك مجال
تعمل
لكن
فإننا
الدواء،
عن
المنشورة
الوحيدة
اسة
ر
الد
هذه
وكانت
مفيد،
الدواء
أن
واحدة
اسة
در
ً
العلوم نفسها باستخدام النهج العلمي ( )meta-scienceآ
مشوهة عن كفاءة الدواء .وثانيهما ،أن االعتماد ت ز
الخذ ف ي� التطور،
دراسة
الم�ايد عىل التحليالت
نظرة
عىل
نحصل
ّ
ت
ً
مقبول منا أن
والمصحوب بتطور توثيق هذه المشكالت ،والوعي بها؛ إذ لم يعد
ال� تجمع نتائج من مختلف الدراسات ،يوضح بشدة أن الميل
إ
الحصائية التجميعية ،ي
ش
َ
وثانيا :إن وسائل التواصل االجتماعي
بحتة.
نظرية
مخاوف
لكونها
المخاوف،
نتجاهل
اسة.
ر
الد
عن
ّلة
ل
مض
انطباعات
يعطي
سلبية
نتائج
ن�
عدم
إىل
ً
الن� ت
وج�ة .ثال ًثا :إن عد ًدا ت ز
بف�ة ي ز
مكّ نتنا من طرح االنتقادات ،والنظر فيها بعد ش
ايدا
الحصاء الدراسية
وقد ِاتّبع ن يّ
مسارا مشاب ًها ،إذ لم تتطرق مناهج إ
تد� القوة إ
م� ً
الحصائية ً
آ
ت
ت
المحررون
يقيم فيها
مدركَة أن علينا أخذ هذه
ال� ّ
ّ
ال� درستها إىل ذكر القوة إالحصائية؛ وكانت ِقلّةٌ قليلة منا ِ
من الدوريّات العلمية يعتمد الن صيغة "التقرير الموثق" ،ي
الجامعية ي
ت
تحد
تأث�
المسألة المراد تجربتها ،ويدرسون تصميمها قبل جمع النتائج ،وهي اس�اتيجية ّ
صغ�ة؛ وكان ي
عينة ي
القوة عىل محمل الجد .فببساطة ،إذا كانت تُجرى دراسة ما عىل ّ
التأث� ،ت
من ي ّ ز
التح� ف ي� ش
التجري� فيها ً
التالعب
الن� العلمي ،والتالعب بقيمة االحتمالية ،وطرح الفرضيات بعد معرفة
ح� إذا كان موجو ًدا.
المرجح ّأل يلحظ المرء هذا ي
قليل؛ فمن ّ
ب
الخ�ة أ
النتائج .أما القوة أ
جاكوبي كوين ف
ش
يمولون البحوث قد أصبحوا
الذين
أولئك
أن
فهي
هم،
وال
سنوات،
ع�
وبعد
الموضوع؛
هذا
عن
ا
م
قي
ا
ب
كتا
1997
عام
�
كتب
ي
ً ِّ ً
ّ
ي
اهتماما ورصامة .وقد طرحوا ش�وطًا ض
ث
تقت� أن تكون البيانات والنصوص مفتوحة
أك�
أمل
بمجرد
مدفوعة
ة
صغ�
اسات
ر
د
جرى
ت
الت
ز
"ما
التالية:
الكلمات
آخر
إحصاء
م
ل
ُ
ي
كتب عا ِ
ً
ُ
ي
الوصول ،وأن تكون أ
الساليب البحثية الم ّتبعة ش
م�وحة بالكامل.
كاذب ف ي� إظهار النتيجة المرغوبة" (R. G. Newcombe Br. Med. J. (Clin. Res. Ed.) 295,
أ
ف
أخ�ا.
الممولون
الكلينيكية ،وعلم الوراثة ،فرض
و� مجاالت مثل التجارب إ
وأتوقع أن تكون لهذه القوى اليد العليا عما قريب ،و ْأن يُق ض َْ� عىل ُ
ّ
 .)656–659;1987ي
المدمرات الربعة ي ً
تحسينات عىل ممارسات العمل ،وذلك بإرصارهم عىل أن تتمتع الدراسات بقوة إحصائية
أ
ث
النفس
علم
اختصاصية
التجري� بجامعة أكسفورد ف ي� المملكة المتحدة.
بيشوب
دورو�
بعد بهذا الركب.
مناسبة ،ولكن
التخصصات العلمية الخرى لم تلحق ُ
ّ
ي
بي
ن
ت
ن
و�dorothy.bishop@psy.ox.ac.uk :
لك�
ال
يد
ال�
ففي
وجود.
للمصطلح
يكون
أن
قبل
(،)p
االحتمالية
بقيمة
التالعب
مشكلة
صادفت�
إ
ب
ي
ي

بالعمل بطريقة
ذات مغزى
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أضــواء على األبحـاث

مقتطفـات من أ
الدبيات العلميـة

فيزياء المادة المكثفة

تتحول الطبقات الرقيقة من البلورات
الثلجية إلى متاهات من قنوات مائية
مجهرية عند تسخينها باستخدام ضوء
ذي نطاق موجي قريب من نطاق
أ
الشعة تحت الحمراء.
إن جزيئات الماء يمكنها أن تشكّل
مجموعة متنوعة من أ
النماط المعقدة،
ذاتيا في هيئة
إذ تنتظم الجزيئات ًّ
ندف ثلج ،على سبيل المثال .ويمكن
ألشعة الليزر حفر قنوات مجهرية في
مؤخرا ،أثبت إيدو
مكعبات الثلج ،لكن
ً
براسالفسكي وزمالؤه  -من الجامعة
العبرية في القدس ،برحوفوت في
إسرائيل  -أن مجرد تسليط الضوء على
عينة مياه مجمدة جز ًّئيا يمكنه أن يُ ِنتج
هياكل معقدة.
اشتملت تجارب الفريق على
بلورات ثلجية ذات ُس ْمك قدره 13
ميكرومترا ،مغمورة في ماء ُمسكّر.
ً
غمر الباحثون العينة بأكملها بضوء
ذي نطاق موجي قريب من نطاق
أ
الشعة تحت الحمراء ،مع ترك
الجهاز المستخدم إلجراء التجربة
مضبطًا عند درجة حرارة ثابتة .ونتيجة
لذلك ،بقي الماء بار ًدا ،بينما شكّل
الذابة ،ثقوبًا صغيرة في
الضوء ،عبر إ
الثلج ،الذي يمتص التردد المختار
من الضوء ،بفعالية أكبر بثالثة
أضعاف من الماء .واندمجت الثقوب
المتجاورة  -في بعض أ
الحيان -
لتشكيل قنوات .وعلى مدار ساعة،
نَ َمت هذه القنوات إلى أنماط تشبه
المتاهة في البلورات الثلجية.
ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية
المتمثلة في تفضيل تسخين الثلج،
ً
بدل من الماء ،يمكن استخدامها في
إذابة العينات البيولوجية المحفوظة
بالتجميد بعناية.
)Sci. Adv. 5, eaav1598 (2019
كيمياء

تلوث أدوات المختبر
ُ
يهدد بنتائج مغلوطة
المغناطيسات التي تدور بسرعة،
وتُستخدم لتقليب المخلوطات في
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GETTY

احترار طفيف ينتج
متاهة جليدية

كيمياء

التوجه الصحيح إلنتاج بالستيك أفضل
أمكن تصنيع نوع غير مكلّف من البالستيك ،يتخذ
هيئة صلبة متينة ،صالحة
عاد ًة حالة سائل لزج ،على
الغراضٍ ،بدايةً من أغلفة أ
لالستخدام في كل أ
الطعمة،
مصدات السيارات ،وذلك من خالل إضافة حمض
حتى ّ
النتاج.
خالل عملية إ
يتكون جزيء البولي فينيل إيثر ( )PVEمن سلسلة من
الذرات ،تتفرع منها سالسل جانبية في اتجاهات مختلفة.
ويؤثر اتجاه هذه التفرعات في خصائص الجزيء ،ويأخذ
جزيء البولي فينيل إيثر عادة نسقًا تشير فيه فروعه إلى
اتجاهات تتركه في صورة سائل لزج.
اكتشف آرون تيتور ،وفرانك ليبفارث  -من جامعة كاروالينا
المختبرات في جميع أنحاء العالم،
قد تحمل ملوثات تسبب أخطاء في
نتائج التجارب.
تُستخدم قضبان التقليب  -الخرز
المغناطيسي الصغير المغلف
بالبالستيك  -عادة لعدة أشهر،
أو سنوات .وقد فحص فالنتاين
أنانيكوف وزمالؤه – من معهد
زيلينسكي للكيمياء العضوية في

الشمالية في تشابل هيل  -أنه من خالل إضافة حمض
الفوسفوريك ،خالل عملية تخليق الجزيء ،أمكنهم حثه
على اتخاذ تكوين يختاره بشكل أقل .فكانت نسبة  %9فقط
من الفروع تحمل ِالب ْنية التي تؤدي إلى الحالة السائلة ،في
المنتجة بهذه الصيغة.
دفعات البولي فينيل إيثر ُ
واستطاع الباحثون تحويل الحالة الصلبة من المادة
إلى أغشية بالستيكية ،أثبتت أنها بالقوة نفسها التي
يتمتع بها البولي إيثيلين المستخدم في منتجات ،مثل
أغلفة الطعام ،لكنها كانت أفضل بـ 14مرة في االلتصاق
بالزجاج والمعادن.
)Science 363, 1439–1443 (2019

موسكو  -القضبان بمجهر إلكتروني؛
لتقصي آثار فترات االستخدام
الطويلة هذه؛ ووجدوا أن غالف
القضبان ،المصنوع من مادة متعدد
اليثيلين ،قد ظهرت
رباعي فلورو إ
عليه شقوق ،ونتوءات ،وخدوش.
أ
والسوأ من ذلك ،أن هذه العيوب
احتجزت ذرات فلزية ،ونقلتها من
تجربة إلى أخرى.

ولم يَ ُحول التنظيف الروتيني
لقضبان التقليب دون حدوث ذلك.
وفحص الباحثون  60خرزة من
مختبرات مختلفة ،ووجدوا خرزة
واحدة فقط خالية من الملوثات.
الملوثات التي ُعثر عليها
وتضمنت ِّ
عناصر الباالديوم ،والبالتين ،والذهب،
وكلها يمكن أن تتصرف كعوامل محفِّزة
لتسريع التفاعالت الكيميائية.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
JIN LIU

وفي االختبارات ،لم تؤثر
كليا على
قضبان التقليب الجديدة ً
التفاعالت ،لكن أظهرت القضبان
المستعملة تأثيرات غير متوقعة،
اعتمدت  -على أ
الرجح  -على طبيعة
التلوث ،وكميته .ويوصي الباحثون
باستخدام خرز جديد؛ للحصول
على أفضل النتائج ،إذا كان تج ُّنب
التلوث ضروريًّا.
Am. Chem. Soc. Catal. 9,
)3070–3081 (2019
علم األعصاب

إشارات العطش
تنشط الدماغ

AUSCAPE/UIG/GETTY

عندما تتلقى الفئران الظمآنة إشارات
على توفر المياه ،تنطلق أنماط من
الشارات الكهربية في جميع أنحاء
إ
أدمغتها ،تحث هذه الحيوانات على
البحث عن المياه ،وشربها.
سجل ليكون لوا ،وكارل
وقد ّ
دايسيروث وزمالؤهما  -من جامعة
ستانفورد في كاليفورنيا  -النشاط
العصبي في الفئران التي كانت
تشرب المياه .وفي كل مرة أجريت
عرض الفريق البحثي
فيها التجربةّ ،
الفئران لرائحة من أصل رائحتين:
دلت إحداهما على أن لعق فوهة
مياها ،وأشارت
صنبور سينتج ً
أ
الخرى إلى أن لعق الصنبور لن
يسفر عن شيء.
وفي الحيوانات الظمآنة ،تسببت
الرائحة التي تشير إلى توافر المياه
في إثارة موجة من النشاط العصبي،
انتشرت في جميع مناطق الدماغ
الـ 34التي راقبها الفريق .واستمر
هذا النشاط العصبي لفترة وجيزة،
بعد أن شربت الحيوانات ،بيد أنه
في الحيوانات المرتوية حدثت موجة
أولية من النشاط العصبي ،لكنها
سريعا ،ولم تحاول الحيوانات
تالشت
ً
شرب المياه.
أخذ الباحثون الفئران المرتوية،
صناعيا -الخاليا العصبية
ونشطوا –
ّ
ًّ
المعروف عنها أنها مسؤولة عن
الحساس بالعطش .وأعاد هذا النشاط
إ
الدماغي كله إلى "حالة الظمأ" ،وحفّز
سلوك البحث عن الماء في هذه
الحيوانات.
وتساعد النتائج في شرح كيفية
تحكم إشارات العطش العصبية في
الشارات الحسية الدالة على
تحويل إ
توافر المياه إلى سلوكيات موجهة نحو
تحقيق هدف معين؛ كالشرب.
Science https://doi.org/10.1126/
)science.aav3932 (2019
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الكمية
االتصاالت
ِّ

نجاح في إنتاج
فوتونات متشابكة
أخيرا في إنتاج تيار
نجح علماء ً
يمكن االعتماد عليه من الفوتونات
تقدما بمقدوره
المتشابكة ،وهو ما ّ
يعد ً
تعزيز التقنيات الكمية.
الكمية
تحتاج شبكات االتصاالت ّ
الكمية إلى فوتونات
والحواسيب ّ
"متشابكة"؛ وهي أزواج من جسيمات
ً
أصيل،
ضوئية مرتبطة ارتباطًا
ويمكن أن تحمل إشارات فائقة
أ
المان ،وتساعد في معالجة عمليات
الحوسبة الكمية .بيد أنه من الصعب
أ
الهشة.
إنتاج هذه الزواج الفوتونية ّ
وقد سعى الباحثون لسنوات عديدة
إلى إيجاد طريقة موثوقة إلنتاج تيار
عالي الجودة منها.
أحاط شوهوا وانج وزمالؤه من
جامعة صان يات-سن في جوانجو
يسمى
بالصين شبه موصل نانومتريّ ،
النقطة الكمية ،بحلقات م َّتحدة
المركز مصنوعة من مركب زرنيخيد
أ
اللومنيوم جاليوم .وعندما سلَّط
الباحثون الليزر على شبه الموصل،
أطلقت النقطة فوتونات متشابكة،
عدة مرات عن طريق
انعكست ّ
ْ
وو ِّج َهت في النهاية إلى
الحلقاتُ ،
عدسة ،ثم جمعت العدسة بعد
مضخمة من
ذلك الفوتونات بكفاءة،
ِ
الشارة الكمية المرصودة.
إ
وينتج مصدر الفوتونات هذا -
الذي يمكن دمجه بسهولة في شريحة
ساطعا وثاب ًتا من
حاسوب -دفقًا
ً
فوتونات يصعب تمييزها عن بعضها.
وسيكون توفير إمداد يُعتمد عليه من
هذه الفوتونات بالغ أ
الهمية؛ لترحيل
الشارات الكمية على مسافات طويلة،
إ
ولتصميم حواسيب كمية عالية أ
الداء.
Nature Nanotechnol. http://doi.
)org/c42v (2019

علم البيئة

طائر البطريق يهجر
مستعمرته
لم يعد لثاني أكبر مستعمرة في أ
الرض
المبراطور وجو ٌد.
من طيور بطريق إ
استعان بيتر فريتويل ،وفيليب
تراثان ،من هيئة المسح البريطانية
للقطب الجنوبي في كامبريدج
بالمملكة المتحدة ،بصور أ
القمار
الصناعية ،لمراقبة مستعمرات طيور
المبراطور في القارة القطبية
بطريق إ
الجنوبية (Aptenodytes forsteri
 ،Grayفي الصورة) .وقد راقبوا من
خالل "أقمارهم الصناعية المنتشرة في
ميزت وجود
السماء" البقع البنية التي َّ
مستعمرة التزاوج بخليج هالي وهي
تختفي بين عامي  2015و.2018
ونتج تداعي المستعمرة من
االنهيار المبكّر للجليد البحري في
هذا الموقع ،المرتبط بأنماط طقس
أيضا
ظاهرة «إل نينيو»  ،El Niñoوربما ً
بتغير المناخ .ومع ذلك ،فإن الطيور
ّ
واسعة الحيلة؛ فقد ذكر العلماء أنه
خالل السنوات الثالث ذاتها ،كانت

هناك زيادة تربو على  %1,000في
أعداد البطاريق بمستعمرة «داوسون-
المبتون»  ،Dawson–Lambtonعلى
كيلومترا جنوبًا .ويشير هذا
بعد 55
ً
عديدا من الطيور البالغة قد
إلى أن ً
فشلت في التزاوج لمرة
أن
انتقلت بعد
ْ
ْ
واحدة ،أو أكثر.
يدرس
ويقول الباحثون إنه ينبغي أن َ
انهيار المستعمرة والهجرة الجماعية
َ
أولئك الذين يريدون أن يتعلّموا كيف
تستجيب أ
المتغيرة مع
النواع للظروف
ّ
زيادة االحترار العالمي.
Antarct. Sci. http://doi.org/c49b
)(2019
التكنولوجيا الحيوية

حمض نووي قاتل
يدمر مسببات أمراض
ّ
أنتجت آليات الهندسة الوراثية "قذيفة"
ْ
سما حين تتغذَّ ى عليها
جزيئية تُطلق ً
بكتيريا معينة ،وهو ما يوفّر طريقة
محتملة لقتل مسببات أ
المراض دون
الضرار بالميكروبات النافعة.
إ
غالبا على
البكتيرية
الخاليا
تحتوي
ً
بالزميدات ،وهي بنى على شكل حلقات
مشتقّة من الحمض النووي ،وقد
ابتكر ديدييه مازل وزمالؤه -من معهد
باستور في باريس -بالزميدات تحمل
لسم مضاد للجراثيم،
النسخة الوراثية ٍ
أيضا جينات تعمل
وتحمل البالزميدات ً
السم
كعناصر تحكم ال تسمح بإنتاج ّ
إال بعد استقرار البالزميدات داخل
بكتيريا ضمة الكوليرا Vibrio cholerae
المقاومة للمضادات الحيوية ،وهي
وحمل
سب أب الكوليراَّ ،
البكتيريا التي تُ ّ
"السلحة" البالزميدية
الباحثون هذه
في بكتيريا مانحة نقلت هذه أ
السلحة
إلى خاليا ضمة الكوليرا .V. cholerae
وقتلت البالزميدات  %100من
ْ
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بكتيريا الكوليرا المقاومة للمضادات
أيضا
عينة مختبرية ،وقتلت ً
الحيوية في ّ
بكتيريا الكوليرا التي أصابت الجمبري
الملحي ( ،)Artemia naupliiوسمك
الدانيو المخطط ( ،)Danio rerioلكنها
لم تصب البكتيريا غير الضارة في
ميكروبيومات الحيوانات بأذى.
ويقول واضعو الدراسة إنه يمكن
تهيئة عناصر التحكم الوراثية في
البالزميدات لتوجيه القذائف السامة،
بهدف تفجيرها داخل مجموعة واسعة
من مسببات أ
المراض.
ّ
Nature Biotechnol. http://doi.org/
)c4nt (2019
الفيزياء الكمية

وصول متزامن
للفوتونات
يمكن أن يصبح التشفير الكمي أكثر
كفاءة بفضل طريقة لتنسيق الفوتونات
على نحو أفضل في لب العملية.
يمكن لتدفّقات الفوتونات
"المتشابكة" -وهي أزواج من جسيمات
الضوء المرتبطة ارتباطًا ً
أصيل -إنشاء
ولنتاج
مفاتيح تشفير مقاومة للتغيير .إ
رسل كل من فوتوني
هذه المفاتيح ،يُ
متشابك َعبر كابل من أ
اللياف
كل زوج
الضوئية إلى جهاز تشغيل منفصل،
وتتم مزامنة وقت وصول كل فوتون
مع شريكه ،مما يسمح لجهازي
التشغيل بمطابقة الفوتونين اللذين
زوجا ،لكن يمكن أن تحدث
يُشكِّالن ً
أخطاء بسبب انحراف أزمنة وصول
الفوتونين نتيحة النتشار الجزيئات في
أثناء انتقالها عبر الكابل.
وتمكَّن جيمس جريف وزمالؤه
من جامعة سنغافورة الوطنية -منإلغاء هذا التأثير باستخدام فوتونات
ذات أطوال موجية معينة :تلك التي
تقارب ً
مثاليا ال يحدث
موجيا ً
طول ً
هذا الحل أ
الزواج
عنده انتشار ،وأبقى
المتشابكة في حالة تزامن.
واكتشف الفريق البحثي أن
حسنت من توقيت
هذه التقنية َّ
وصول الفوتونات ،حتى عندما كانت
الجسيمات تنتقل عبر شبكة تجارية
يبلغ طولها  10كيلومترات ،مصنوعة
من ألياف ذات خصائص مختلفة،
ويقول مؤلفو الدراسة إنه يمكن
استخدام هذه التقنية لتحسين
التشفير عبر مسافات تصل إلى نطاق
مدن ،ولمزامنة الساعات في المعامالت
المالية.
Appl. Phys. Lett. 114, 131106
)(2019
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علم المواد

التجمد الشديد
جرافين م ِرن في حالة
ّ
تفوق أخرى :مرونة
اكتسبت مادة الجرافين المذهلة مزيّة ُّ
بالتجمد.
آخر
شيء
كل
استثنائية عند درجات حرارة يتصلب عندها
ّ
يتكون الجرافين من طبقة واحدة من ذرات الكربون ،وهو
والقوى بين المواد المعروفة ،أ
القل َّسمكًا أ
أ
والفضل في توصيل
أ
الحرارة والتيار الكهربائي ،وهو ينفذ بشكل شبه تام الطوال
الموجية من الضوء التي تتراوح بين أ
الشعة فوق البنفسجية
أ
حضر بوليكيل أجايان -من جامعة
والشعة تحت الحمراء ،وقد َّ
رايس في هيوستن بتكساس -ويونجشنج تشن -من جامعة نانكاي
في تيانجين بالصين -وزمالؤهما رغوة جرافين (في الصورة)،
تغير
متكرر،
ْ
وظلت مرونة الرغوة بال ّ
وغيروا شكلها على نحو ّ
َّ
جوهري عند درجات حرارة تتراوح بين  -269درجة مئوية (4
كلفن) و 1000درجة مئوية.
علم األحياء المجهرية

توصيف كوليرا
عمرها قرن
في عام  ،1916وفي أعقاب الحرب
العالمية أ
الولى ،تعافى جندي بريطاني
في مستشفى مصري من نوبة إسهال،
وبعد مرور أكثر من  100عام ،أعاد
العلماء إحياء مزرعة مجفّفة بالتجميد
من الميكروب الذي أصاب الجندي
بالعدوى ،ويُعتقد أنها أقدم بكتيريا

وهشا عند -55
صلبا ً
في المقابل ،يصبح مطاط السيليكون ً
درجة مئوية ،وينصهر عند  300درجة مئوية.
كذلك وجد الباحثون أن الرغوة يمكن أن تتمدد إلى ِضعف
أ
فجائيا
تقريبا ،وتعود إلى شكلها الصلي حتى عند تبريدها ً
طولها ً
يتحول عندها
التي
ارة
ر
الح
درجة
وهي
مئوية،
درجة
إلى -269
َّ
تماما
مرونتها
أخرى
معروفة
مادة
كل
وتفقد
سائل،
إلى
الهيليوم
ً
فجائيا إلى بضع عشرات من الدرجات تحت درجة
تبريدها
عند
ً
الصفر المئوية.
إن مرونة الجرافين على مدى نطاق واسع من درجات
مفيدا في البيئات القاسية ،مثل
الحرارة يمكن أن تجعله ً
الفضاء الخارجي.
)Sci. Adv. 5, eaav2589 (2019

كوليرا متاحة عل ًنا في الوجود.
عين نيكوالس تومسون وزمالؤه -من
َّ
معهد ويلكم سانجر في هينكستون
بالمملكة المتحدة  -التسلسل الجينومي
لساللة  ،NCTC 30وهي ساللة من
بكتيريا  Vibrio choleraeالمعزولة من
الجندي ،ومخزنة آ
الن في مجموعة
ّ
استنبات ميكروبية في بريطانيا ،وتفتقر
ساللة  NCTC 30إلى السم الكالسيكي
الالزم للتسبب في إسهال الكوليرا،
ولكن الفريق البحثي وجد أن جينات
الميكروب تحتوي على تعليمات بناء

البرة ،يبرز من سطح
لهيكل يشبه إ
البكتيريا .تشبه هذه الزائدة نظيرتها
التي تستخدمها بكتيريا أخرى لحقن
البروتينات مباشرة في خاليا المضيف،
وربما تسببت في ظهور أ
العراض على
َّ
حدد الباحثون أيضا
الجندي ،كما َّ
الجينات التي من شأنها أن تجعل
البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية،
على الرغم من أن البنسلين لم يُكتشف
حتى عام .1928
ويقول الباحثون إنه بسبب ندرة
العينات المعزولة من  V. choleraeمن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أضواء على األبحاث هذا الشهر
C. L. KWAPICH

هذه الفترة الزمنية ،فإن المقارنات بين
ساللة  NCTC 30والسالالت المسببة
أ
متعمقة
لوبئة ،يمكن أن تقدم رؤية َّ
عن تطورها.
Proc. R. Soc. B 286, 20182025
)(2019
سرطان

األهداف المحتملة
لعالج سرطان القولون

DAVID BAILLOT/JACOBS SCHOOL OF ENGINEERING, UNIV. CALIFORNIA, SAN DIEGO

متاحا للجميع ،يذكر
فهرسا آ ً
أنشأ باحثون ً
الالف من طفرات
بالتفصيل عشرات
البروتينات والتغييرات في معدل
إنتاجها ،في أنسجة سرطان القولون.
فقد فحص بينج تشانج وزمالؤه
 من كلية بايلور للطب في هيوستن،بوالية تكساس -تسلسالت البروتينات،
ونشاطها في أورام مأخوذة من 110
مرضى بسرطان القولون ،وقارنوا النتائج
مع بيانات البروتينات الخاصة أ
بالنسجة
غير السرطانية المأخوذة من المرضى
وتعرف الفريق البحثي على
أنفسهمَّ .
 56,592طفرة مختلفة في البروتينات
بعينات السرطان .وكان بعض هذه
ّ
الطفرات لم يُك َتشف قط .وقد توفِّر
هذه الطفرات أدلة  -أو واسمات حيوية
 يمكن أن تساعد أالطباء على توصيف
أنواع مختلفة من سرطان القولون.
أيضا الجينات
عين التحليل ً
كما ّ
التي كانت نشطة على نحو غير طبيعي
في أ
النسجة السرطانية ،بما في ذلك
بعض الجينات المعروفة بدورها في
يسمى
قمع الورم .وساعد تفاعل ّ
تفاعل الفسفرة على تفسير هذا النشاط
المرتفع ،لذلك يشير واضعو الدراسة
إلى أن كبح هذا التفاعل قد يعيد هذه
البروتينات إلى أداء وظيفتها الطبيعية
المناهضة للسرطان.
حدد
المرضى،
وفي  %78من
َّ
نشط
الفريق بدقة البروتينات التي قد تُ ّ
االستجابة المناعية لدى المريض،
وربما تخدم كوسيلة تعزز عالجات
المخصصة.
السرطان المستقبلية
َّ
)Cell http://doi.org/gfzvv3 (2019
سلوك الحيوان

نمل اإلنقاذ
يهدم أحد أنواع النمل الذي يتخذ
من الصحراء ً
موئل له – بعناء شديد
 شباك العنكبوت؛ إلنقاذ رفاق عشهالعالقين في الشبكة .وهي مهمة
محفوفة بالمخاطر ،ال يستطيع
اجتيازها سوى قليل من أنواع الفرائس.
ينشأ النمل الحاصد من نوع
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

( Veromessor pergandeiفي الصورة)
في مستعمرات قوامها عشرات آ
الالف
ِ
في جنوب غرب الواليات المتحدة،
يوميا؛
وعادة ما يسلك دربًا ً
واحدا ًّ
لجمع البذور .راقبت كريستينا
كوابيتش ،وبيرت هولدوبلير ،من
جامعة والية أريزونا في تيمبي،
استجابة النمل عندما علقت نملة منه
في شبكة عنكبوت.
ُوحظ أنه إذا أفرزت النملة المأسورة
ل ِ
إشارة تنبيه كيميائية؛ أنقذها رفقاؤها،
وحملوها عائدين إلى العش ،وأزالوا
وجر النمل
الحرير من على جسدهاّ ،
دمرها.
شبكة العنكبوت ذاتها ،حتى ّ
ُوحظ
ل
المختبر،
وفي االختبارات داخل
ِ
أن النمل استغرق فترة تراوحت بين 30
دقيقة ،وساعتين؛ لهدم شبكة واحدة.
يقول الباحثون إنه على الرغم من
أن نملة واحدة ال تمثل سوى جزء
بسيط من المستعمرة ،فإن محاوالت
النقاذ قد تع ِّزز بقاء المستعمرة على
إ
المدى الطويل .وربما يرجع هذا
جز ًّئيا إلى أن فقدان العديد من النمل
يوميا بسبب
الباحث عن الطعام ًّ
الش َباك يمكن أن يقلل بشكل كبير من
ِّ
عدد البذور المحصودة سنويًّا.
Am. Nat. http://doi.org/c55d
)(2019
علم المواد

جهاز تبريد شخصي
على شكل الصقة
قد يصبح نظام تكييف الهواء الشخصي
قاب قوسين أو أدنى ،بفضل ظهور جهاز
تبريد مرن ،يمكن دمجه في المالبس.
تستخدم أ
النظمة الكهربائية
َ ِ
الحرارية أشباه الموصالت؛ لضخ
الحرارة من أحد جانبي الجهاز إلى
الجانب آ
الخر ،مما يُولد منطقة
باردة ،وأخرى ساخنة .ويمكن لمثل
أ
تبريدا ُمحكم،
هذه النظمة أن توفر ً

لكن تَ َب َّين أن َج ْعلها
ويسهل ضبطهْ ،
تُ َب ِّدد الحرارة بكفاءة مهمة صعبة.
عمل رنكون تشين ،وشنج شو
وزمالؤهما ،من جامعة كاليفورنيا في
سان دييجو ،على حل هذه المشكلة ،عن
طريق دمج عدة أعمدة من مادة شبه
موصلة بين طبقتين من بوليمر مرن ،إذ
تعمل إحدى الطبقتين بمثابة المنطقة
الساخنة ،أ
والخرى بمثابة المنطقة
أكسب هذا التصميم الجها َز
الباردة.
َ
مرونة ،وعزل الجانبين الساخن والبارد
عن بعضهما البعض ،مما سمح للطبقة
الساخنة بتبديد الحرارة في الهواء.
أضاف الفريق حزمة من بطاريات
مرنة إلى التصميم ،بغرض إنتاج
الصقة (في الصورة) يمكنها تبريد
درجة حرارة الجلد بأكثر من  10درجات
مئوية .ويقول الباحثون إن استخدام
هذه أ
الجهزة يمكن أن يخفض من
الطاقة المطلوبة؛ لتشغيل تكييف
الهواء المركزي في المباني التقليدية
بنسبة  ،%20ويمنح الراحة َلمن يرتديها
خارج المنزل.
)Sci. Adv. 5, eaaw0536 (2019

علم الكواكب

سر تشابه القمر
باألرض
ثمة احتمال أن يكون القمر قد تكّون
نتيجة ارتطام كوكب بدائي هائل
أ
بالرض المنصهرة جز ًّئيا.
أ
تنص النظرية الساسية لتكوين
ُّ
جرما بحجم كوكب
القمر على أن
ً
صغير قد اصطدم أ
بالرض في
وقت مبكر من تاريخ النظام
الشمسي ،مخلفًا الحطام الذي
تجمع مكونًا القمر .إال أن العلماء
َّ
لم يتمكنوا من تفسير بعض
تفاصيل هذا السيناريو ،وال سيما
سبب التشابه الكبير في التركيب
الكيميائي بين المواد التي تُشكّل
أ
الرض وتلك التي تُشكّل القمر.
تشير عمليات محاكاة االصطدام
الهائل إلى أن معظم المادة
المكونة للقمر مصدرها الجرم
ِّ
المصطدم ،وليس أ
الرض.
ويقول فريق بحثي بقيادة ناتسوكي
هوسونو ،من معهد يوكوهاما
لعلوم أ
الرض في اليابان ،إن ّ
حل
هذه أ
الحجية قد يكمن في محيط
صهارة قديم .وباستخدام تقنية
المحاكاة الحاسوبية الستكشاف سلوك
الجسيمات المنصهرة عند التصادم،
درس الباحثون ما يمكن أن يحدث إذا
ارتطم هذا الجرم أ
بالرض التي كانت
ُ
تغطِّيها الصخور المنصهرة .ووجدوا
أن المواد المنصهرة تُقذف بسهولة
أكبر إلى الفضاء مقارنة بالصخور
الصلبة ،مما يعني أن الكثير من
المواد المنصهرة أ
للرض قد اندمج في
تكوين القمر.
Nature Geosci. http://doi.org/c45q
)(2019
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يومـا
ثالثـون
ً

مـوجــــز أ
الخــبـــــار

أحداث
GALERIE BILDERWELT/GETTY

تعتيم على األنشطة
الملوثة
ِّ
ذكر تقرير صادر عن وزارة البيئة
الصينية أن الحكومات المحلية في
الصين تفبرك التقارير البيئية بغرض
مساعدة الشركات على إخفاء تخلُّصها
غير القانوني من النفايات وخداع
مفتشي الحكومة المركزية .وذكرت
الوزارة إنها اكتشفت في العام الماضي
آالف االنتهاكات للوائح البيئية في
عشر مقاطعات .وفي السادس عشر
من مايو الماضي ،أصدرت الوزارة
ملخصا لهذه النتائج ولمحاوالت
ً
الحكومات المحلية الرامية إلى تدارك
هذه الممارسات .ففي مقاطعة آنهوي،
على سبيل المثالُ ،زعم أن مصنعي
الماس الصناعي تخلصوا من مياه
الصرف والنفايات الصلبة الخطرة ،لكن
عندما ذهب المفتشون للتحقيقَّ ،نبه
الم َص ِّنعين بخصوص قدوم
مسئولون ُ
المفتشين .بل وفي بعض الحاالت،
كات بتزوير عقود
أوعز مسؤولون لشر ٍ
التخلص من النفايات ،واستخدام
الماء الدافق لتنظيف مصرف ملوث
النتاج مؤق ًتا،
بماء الصرف ،وتعليق إ
للتظاهر باالمتثال للوائح .وصرحت
أيضا
الوزارة بأن مسؤلين محليين زوروا ً
وثائق للتعتيم على إهمالهم .وحسبما
ورد عن الوزارة ،فإن المقاطعات
تقدما في إصالح
العشرة ،أحرزت ً
الفوضى البيئية .فقد فرضت مقاطعة
شانشي ،على سبيل المثال ،غرامة
بقيمة  24مليون يوان ( 3.5مليون
الملوثين ،وهي
دوالر أمريكي) على ِّ
تصبو إلى إنهاء  1463انتهاكا للوائح
البيئية.

ُّ
تعثر اتفاق نووي

َه َّد َدت إيران بالتراجع عن بعض
التزاماتها بموجب اتفاقية 2015
الدولية ،الهادفة إلى ضمان إبقاء
أنشطة إيران النووية سلمية .يُذكر أن
الواليات المتحدة أ
المريكية كانت قد
انسحبت من االتفاق المعروف بخطة
العمل الشاملة المشتركة ( )JCPOAفي
مثل هذا الوقت من العام الماضي،
وأعادت ف َْرض عقوبات اقتصادية .هذا،
الطراف أ
وال تزال أ
الخرى مستمرة في
| 16

يونيو

| 2019

الطبعة العربية

اآلن هو عصر األنثروبوسين
صوتت هيئة من العلماء أ
السبوع الماضي على تسمية
َّ
حقبة جيولوجية جديدة ،هي حقبة الـ«أنثروبوسين»
( ،)Anthropoceneوالتي يأتي اسمها للداللة على أوجه
التأثير العميق التي غير بها البشر كوكب أ
الرض .ويم ّثل
ّ
هذا القرار الذي اتخذته «مجموعة العمل المعنية بحقبة
أ
اختصارا
النثروبوسين» Anthropocene Working Group
ً
عضوا ،خطوة مهمة نحو وضع
 )AWGوالمؤلفة من ً 34
تعريف رسمي لقسم جديد من السجل الجيولوجي.
وتخطط هذه الهيئة لتسليم مقترح رسمي بشأن الحقبة
سالفة الذكر بحلول عام  2021إلى اللجنة الدولية المعنية
بعلم طبقات أ
الرض International Commission
 ،on Stratigraphyالتي تشرف على المخطط الزمني
دعم االتفاق .وبشكل مبدئي ،ستتوقف
إيران فقط عن االلتزام بالحدود
المتفق عليها ،المتعلقة بمخزونها من
اليورانيوم منخفض التخصيب والماء
الثقيل ،غير أن إيران أعلنت ،في الثامن
من مايو الماضي ،أنها ستتخذ إجراءات
يوما ،ما لم
أكثر
جدية خالل أستين ً
تتح لها أ
الخرى االستمرار في
الطراف
ُِ
تصدير النفط والتجارة ،وبالتحديد
فيما يتعلق بالمعدات الطبية والغذاء،
بالرغم من العقوبات أ
المريكية .كما

صوت أغلب أعضاء مجموعة
الجيولوجي الرسمي.
وقد َّ
العمل المعنية بحقبة أ
النثروبوسين لصالح أن تكون
بداية حقبة أ
النثروبوسين في منتصف القرن العشرين،
آ
عجل فيها النمو السكاني السريع وتيرة
أي في الونة التي َّ
النتاج الصناعي واستخدام الكيماويات الزراعية وغيرها
إ
النشطة البشرية .وستركز المجموعة آ
من أ
الن على تعيين
عالمة جيولوجية بعينها – أو ما يسمى بـ «الطفرة الذهبية»
– وعلى تحديد أ
الدلة المادية التي تمثل بدء الحقبة في
سجل الرواسب .وأحد الخيارات المحتملة التي ما زالت
قيد الدراسة في ذلك الصدد ،هي نقطة ظهور النويدات
المشعة التي نتجت عن تفجيرات القنابل الذرية في
منتصف القرن العشرين.

هددت إيران باستئناف بناء مفاعل
الماء الثقيل النووي  -غير المكتمل -
بالقرب من مدينة آراك ،وبتخصيب
يورانيوم يتعدى الحدود المتفق عليها
في خطة العمل الشاملة المشتركة.

مواجهة الميكروبات

قال فريق التنسيق بين الوكاالت
المعني بمقاومة مضادات الميكروبات
التابع ّ أ
للمم المتحدة ،في تقرير

صدر في التاسع والعشرين من أبريل
الماضي ،إن هناك حاجة عاجلة التخاذ
إجراءات ُمنسقة تتم على الصعيد
العالمي لتج ّنب أزمة «البكتيريا
المقاومة للمضادات الحيوية» .وبصفة
خاصة ،خلُص التقرير إلى أنه يجب
تدريجيا عن
على الدول التوقف
ً
استخدام مضادات الميكروبات في
الزراعة ،وأن عليها االستثمار في إجراء
أبحاث على مضادات حيوية جديدة
وتقنيات تشخيصية مبتكرةً ،
فضل عن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يوما هذا الشهر
ثالثون ً
WERNER RUDHART/VISUM/EYEVINE

َج ْعلهما أقل عرضة للإصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية (.)HIV

تعزيز اللوائح التنظيمية الحالية .وفي
حال عدم اتخاذ إجراءات كهذه ،قد
يُتوفَّى  10ماليين شخص سنويًا على
مستوى العالم بحلول عام .2050
لالطِّالع على المزيد ،انظر go.nature.
.com/2j7onry

أبحاث

بيانات فيسبوك

صحة

لدغات األفاعي

«وي ْلكَم تراست»
أعلن صندوق ِ
 - Wellcome Trustممول أبحاث
الطب الحيوي  -عن إطالق مبادرة
بقيمة  80مليون جنيه إسترليني (ما
يعادل  103ماليين دوالر أمريكي)
لتحسين عالج لدغات أ
الفاعي في
أ
الدول الفقيرة .إذ تُ َعد لدغات الفاعي
ً
يوميا في العديد من المناطق
شاغل ًّ
االستوائية ،وشبه االستوائية ،وتقتل
تقريبا بين  81ألف
عد ًدا يتراوح ً
شخص و 138ألف شخص سنويًّا.
ويرجع السبب في جزء منه إلى عالجها
بمضادات سموم عتيقة ،مستخلصة
من الحيوانات ،تعمل عادة ضد سم
نوع واحد من أ
الفاعي (في الصورة،
النوع  Bothrops jararacussuالسام).
العالن عنه
وهذا البرنامج ،الذي جرى إ
في السادس عشر من مايو الماضي،
من شأنه أن يدعم تطوير مضادات
سموم ،يمكنها أن تعالج سموم عدة
أنواع من أ
الفاعي .وتُعد التقنيات
المستخدمة في علوم الجينوم،
َ
والمناعة ،والبيولوجيا التخليقية
واعدة في ذلك الصدد .ومن المزمع
«وي ْلكَم تراست»
أن يضطلع صندوق ِ
بالتعاون مع منظمة «أطباء بال حدود»

 ،medicine sans Frontieresوشركاء
محليون بإنشاء شبكة أفريقية من
المصممة الختبار
الكلينيكية
التجارب إ
َّ
أ
الدوية الواعدة المحتمل نجاحها.
سياسات

قانون أطفال «كريسبر»

تستعد الصين لتوفير أشكال حماية
للجينات البشرية أ
والجنة ،وذلك
من خالل القانون المدني الجديد
درج هذان البندان بقسم
للبالد .أُ ِ
يتناول «الحقوق الشخصية» التي
يلزم حمايتها في مسودة للقانون.
وبناء على هذا ،يمكن للتجارب على
الجينات في البالغين أ
والجنة ،التي من
شأنها أن تهدد الصحة البشرية ،أو أن
أ
عامل
تنتهك المعايير ال أخالقية ،أن تُ َ
كانتهاك للحقوق الساسية للفرد.
ويقول محامون إن التشريع مفاده أن
أي شخص يتالعب بجينات بشرية،
ً
مسؤول عن أي عواقب صحية.
سيكون
ويقول تشانج بينج ،الباحث في

SOURCE: LEIDEN RANKING

مراقبة االتجاهات

للمرة أ
الولى ،يتضمن تصنيف «اليدن»
أ
السنوي (الذي يقيس الداء العلمي
الحصائي
للجامعات على أساس التحليل إ
إلنتاجها البحثي) وحدة قياس للتوازن
النوعي ،تحسب نسبة النساء من بين
إجمالي مؤلفي أ
الوراق البحثية للجامعة.
النتاج
وقد فحص مصممو التقييم إ
البحثي للفترة بين عامي  ،2014و2017
الجمالية
في  963جامعة ،وجاءت النتائج إ
داعمة للنتائج السابقة ،التي تشير إلى
أن النساء يمثلن حوالي  %30من مؤلفي
الوراق أ
أ
عالميا .وحصدت
الكاديمية
ًّ
الجامعات في أمريكا الجنوبية ،وشرق
أوروبا ،أفضل المراكز في تحقيق التوازن
النوعي ،وجاءت في المركز أ
الول جامعة
البلن الطبية في بولندا ،بنسبة تبلغ %56
ِ
الناث .وحصلت جامعات
من المؤلِّفات إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

القانون الجنائي بجامعة بكين ووزي:
"يوضح القانون أن أولئك الذين يُ ْجرون
أبحاثًا على الجينات البشرية أ
والجنة،
غير مسموح لهم بتهديد الصحة
البشرية ،أو انتهاك أ
الخالقيات".
وقد أخذت الصين منذ عام 2002
في مراجعة قانونها المدني ،وهو
إطار العمل القانوني الشامل الذي
وسلِّمت
يحكم النز أاعات غير الجنائيةُ .
الخيرة من القانون في الشهر
المسودة
الماضي إلى الهيئة التشريعية الرئيسة،
وهي اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي
الوطني ،ومن المتوقع أن يجري
اعتمادها في شهر مارس المقبل.
كانت الضجة التي تسببت فيها تجارب
التحرير الجيني المثيرة للجدل ،التي
أجراها عالم أ
الحياء الفيزيائية الصيني
ِ
هو جيانكوي في نوفمبر الماضي،
هي ما استحث طرح قوانين الحماية
الجديدة للجينات البشرية أ
والجنة.
وكان جيانكوي قد ادعى إجراءه تجارب
على أجنة بشرية ،نتجت عنها توأمتان
حررا ،بغرض
تملكان ً
حمضا نوويًّا ُم ً

سيتيح فيسبوك لعلماء االجتماع وصول
غير مسبوق إلى بيانات الموقع ،بما
يُمكّ نهم من البحث في الكيفية التي
يمكن بها لمنصات التواصل االجتماعي
التأثير في االنتخابات ،وقلب النظم
الديمقراطية .وسيتناول اثنا عشر فريقًا
بحثيا من أنحاء العالم ،قضايا مثل
ً
أ
ومن
كيفية انتشار الخبار الكاذبةَ ،
ينشرها وكيف يمكن التعرف على هذه
أ
الخبار .وسيتاح للباحثين الوصول إلى
بيانات مثل روابط المواقع التي شاركها
مستخدمو فيسبوك ،ومعلومات
ديموغرافية تتضمن الجنس والعمر
التقريبي لمستخدمي الموقع .وفي
تطور الشركة  -التي
الوقت الراهنِّ ،
بانتهاكات للخصوصية
ات ُه َمت سابقًا
ٍ
 أشكال حماية جديدة ،تهدف إلىتحصين هويّات مستخدميها .وقد
اختار المشروعات المقررة في هذا
الصدد ،التي أُعلن عنها في الثامن
مجلس
والعشرين من أبريل الماضي،
ُ
بحوث العلوم االجتماعية غير
الربحي ،الذي يقع في مدينة نيويورك،
و«سوشيال ساينس وان» Social
 ،Science Oneوهي شراكة أكاديمية
صناعية ذات صلة بجامعة هارفارد
بكامبريدج في والية ماساتشوستس.
وستتولى ثمان منظمات خيرية تمويل
يتدخل فيسبوك في
العمل .ولم َّ
اختيار المشروعات.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮﻋﻲ

عديدة في آسيا على مراكز منخفضة في
الترتيب .وبشكل عام ،سجلت الجامعات
أ
الوروبية نتائج أفضل ً
قليل من نظيراتها
في أمريكا الشمالية .ومن ضمن أبرز
عالميا ،جاء معهد
المعاهد العلمية
ًّ
كارولينسكا في ستوكهولم في المركز 71
بنسبة باحثات إناث بلغت  ،%43في
حين جاءت جامعة هارفارد في كامبريدج
بماساتشوستس في المركز  286بتحقيق
نسبة بلغة  ،%34وحلت كلية لندن
المبراطورية في المركز  596بنسبة بلغت
إ
 ،%27كما جاء معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا في كامبريدج في المركز 752
بنسبة بلغت  ،%22والمعهد الفيدرالي
السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ في
المركز  807بنسبة بلغت .%19
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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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أخبـــــار في دائرة الضـوء

علـم الكواكـب لغـز الميثان على
تعقيدا ص22 .
المريـخ يـزداد
ً

فيزياء استئناف مطاردات
موجات الجاذبية بعد إضافة
تحديث كمي ص21 .

فيزياء فلكية ماذا تعني أول
صورة لثقب أسود بالنسبة للعلم
ص24 .

علــم الجينوم مجال ذو
ماض شــائك يسعى لالندماج
ٍ
ص31 .

SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

الخنازير التي استُ خدمت أدمغتها في الدراسة كانت قد ُذبحت في مسلخ من أجل لحومها.

علم األعصاب

إبقاء أدمغة الخنازير حية لعدة ساعات
خارج الجسم
نظام مستحدث يعيد الحياة إلى أدمغة الخنازير بعد موتها يثير الكثير من التساؤالت أ
الخالقية ،والقانونية.
َ

سارة ريردون

تحد للفكرة القائلة إن موت الدماغ ال رجعة فيه ،تمكَّن
في ٍّ
باحثون من إحياء أدمغة خنازير خارج أجسامها ،بعد أربع
ساعات من ذبح الحيوانات .وعلى الرغم من أن التجارب
حد استعادة الوعي ،فهي تثير تساؤالت حول
لم تصل إلى ّ
الجوانب أ
الخالقية لهذا النهج ،وتساؤالت أكثر أهمية حول
طبيعة الموت نفسه ،إذ تسترشد بروتوكوالت إالنعاش وزراعة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
العضاء بالتعريفات القانونية والطبية الحالية للموت.
1
مؤخرا في
وتظهر تفاصيل البحث في ورقة بحثية نُشرت ً
دورية  ،Natureحيث عمد العلماء في جامعة ييل بمدينة
نيوهافن في والية كونيتيكت إلى توصيل أ
العضاء بنظام
سائل ً
يضخ ً
بديل للدم .ومكَّ َنت هذه التقنية الباحثين من
ّ
استعادة بعض الوظائف أ
الساسية؛ مثل قدرة الخاليا على
إنتاج الطاقة ،والتخلّص من الفضالت ،وساعدت في الحفاظ
على البنى الداخلية أ
للدمغة.
َِ

ويقول كريستوف كوخ ،رئيس معهد «ألين» لعلوم الدماغ
في سياتل ،بواشنطن ،وكبير علمائه" :على امتداد معظم
جدا" .ويضيف:
التاريخ إالنساني ،كان الموت عملية بسيطة ًّ
"أما آ
الن ،فعلينا أن نتشكك في ما ال يُحتمل الرجعة فيه".
متوفيا  -من المنظور
في معظم البلدان ،يُعتبر الشخص
ً
القانوني  -عندما يتوقف نشاط الدماغ ،أو عندما يتوقف
القلب والرئتان عن العمل .فالدماغ يحتاج إلى كمية هائلة من
الدم ،أ
والكسجين ،والطاقة .ويُعتقد أن الحرمان  -ولو
الطبعة العربية |
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أخبـــــــــــار في دائرة الضوء

لبضع دقائق  -من منظومة الدعم الحيوية هذه يُسبب
أضر ًارا ال يمكن إصالحها.
منذ مطلع القرن العشرين ،أجرى العلماء تجارب تُ ْب ِقي
حية منذ لحظة توقُّف القلب ،عن طريق
أدمغة أالحيوانات ّ
وضخ الدم  -أو سائل بديل عنه  -فيها،
تبريد الدمغةّ ،
لكن تظل كفاءة هذه أ
العضاء في أداء وظائفها بعد ذلك
ْ
مبهمة .2وقد أظهرت دراسات أخرى أن الخاليا المأخوذة
من أ
الدمغة بعد فترة طويلة من الموت يمكنها أداء أنشطة
3
طبيعية؛ كتصنيع البروتينات ً
مثل .وقد دفع هذا نيناد
سيستان  -عالم أ
العصاب من جامعة ييل  -إلى التساؤل:
ِ
هل يمكن إحياء دماغ بأكمله بعد ساعات من الوفاة؟
قرر سيستان اكتشاف إالجابة على ذلك باستخدام رؤوس
خنزيرا ،ذُبحت من أجل لحومها
مفصولة عن أجسادها لـ32
ً
في مسلخ بالقرب من مختبره .وأخرج فريقه كل دماغ من
جمجمته ،قبل أن يوصلوه بقسطرة .وبعد أربع ساعات من
الوفاة ،بدأ العلماء في ضخ محلول ذي تأثير حافظ للخاليا
داخل أوردة الدماغ ،وشرايينه.
يحاكي هذا النظام ،الذي أطلق عليه الفريق البحثي اسم
«برين إي إكس»  ،BrainExعملية تدفق الدم ،عن طريق
إمداد خاليا الدماغ بالمواد الغذائية ،أ
والكسجين .وقد احتوى
أيضا على مواد كيميائية تمنع الخاليا
المحلول الحافظ للخاليا ً
العصبية من إطالق إالشارات العصبية؛ لحمايتها من التلف،
ولمنع استئناف الدماغ لنشاطه الكهربائي .وعلى الرغم من
ذلك ،راقب العلماء نشاط أ
الدمغة طوال التجربة ،وكانوا على
استعداد لحقن أدوية تخدير ،إذا رصدوا أي عالمات تشير
إلى أن أ
الدمغة ربما تستعيد وعيها.
أ
واختبر الباحثون مدى كفاءة عمل الدمغة خالل فترة
استمرت ست ساعات .ووجدوا أن الخاليا العصبية ،وغيرها
من خاليا الدماغ قد استأنفت أداء الوظائف أ
اليضية
الطبيعية ،وبدا أن أجهزة المناعة الدماغية تؤدي وظائفها.
وحفظت ِب َنى الخاليا المفردة وأقسام الدماغ من التلف،
ُ
بينما انكمشت خاليا أ
الدمغة في التجربة المضبطة التي لم
مرر
تُحقن بالمحلول الحافظ للخاليا ،أوانهارت ِب ْنيتها .وعندما َّ
النسجة الدماغية المعالجة،
كهربائيا في عينات
تيارا
العلماء ً
ًّ
وجدوا أن بعض الخاليا العصبية المفردة ما زالت قادرة على

حمل إالشارات العصبية الكهربائية.
لكن لم يرصد الباحثون قط عبر كامل الدماغ أنماطًا
كهربائية متناغمة ،من شأنها أن تشير إلى نشاط معقّد .وقد
صرحوا بأن استئناف معالجة أ
النشطة المعقدة قد يتطلب
صدمة كهربائية ،أو حفظ الدماغ في محلول لفترة ممتدة؛
للسماح للخاليا بالتعافي من أي ضرر لحق بها في أثناء حرمانها
من أ
الكسجين.
وال يمتلك سيستان" ،لقد قطعنا شو ً
طا
الذي استخدم هذا النظام ناجحً ا في تلك
إلبقاء أدمغة الخنازير حية التجربة ،لكن هل
لمدة تصل إلى  36ساعة ،سنتمكن حقًّا من
أي خطط مباشرة لمحاولة إحياء الدماغ بالكامل
استعادة النشاط الكهربائي مرة أخرى؟"
للدماغ ،فهدفه هو معرفة
المدة التي سيتمكن فريقه فيها من الحفاظ على الوظائف
أ
اليضية والفسيولوجية في دماغ معزول خارج جسمه.
ويقول سيستان في هذا الصدد" :يُحتمل أننا نحاول فقط
الوقاية مما هو حتمي ،وأن الدماغ لن يتمكن من التعافي".
ناجحا في تلك التجربة ،لكن هل
ويضيف" :لقد قطعنا شوطًا ً
سنتمكن حقًّا من إحياء الدماغ بالكامل مرة أخرى؟" ويعلق
سيستان على ذلك ً
بعيدا
قائل إن نظام «برين إي إكس» ما يزال ً
كل البعد عن أن يكون جاهزا لالستخدام على البشر ،أ
وبالخص
ً
بسبب صعوبة استخدامه ،دون فصل الدماغ عن الجمجمة.
ومع ذلك ،فإن تطوير تكنولوجيا لديها القدرة على دعم
أعضاء الوعي خارج الجسم الحي له دالالت عديدة من
أ
والنسان .ويقول
الناحية الخالقية فيما يخص الحيوانات إ
أ
ستيفن الثام ،أخصائي أخالقيات علم الحياء من جامعة
ييل ،والذي تعاون مع فريق سيستان" :ال توجد آلية إشراف
فعلية قائمة للتعامل مع المخاوف بشأن العواقب أ
الخالقية
ُ
حيا" .وهو
َ
المحتملة لخلق الوعي في عضو ال يُعتبر حيوانًا ًّ
يقول إن إالقدام على إعادة الوعي للدماغ قد يكون له ما
يبرره في بعض الحاالتً .
مثل ،إذا مكّن ذلك العلماء من
اختبار أ
الدوية المخصصة لعالج أمراض الدماغ التنكسية
على أ
العضاءً ،
بدل من البشر.
أ
تثير الدراسة الخيرة تساؤالت حول ما إذا كان تلف

دبلوماسية العلوم

كوريا الشمالية تبرم
اتفاقية علمية فريدة

علماء فيزياء سيدرسون علوم أ
العصاب في معهد إيطالي بارز.
أليسون أبوت

فريدا
عقد باحثون من جامعة بارزة بكوريا الشمالية اتفاقًا ً
من نوعه مع معهد إيطالي ،سوف يمكن علماء الفيزياء من
تلك الدولة المعزولة من التدرب في مجال علم أ
العصاب.
ّ
يعد هذا االتفاق فرصة نادرة لعلماء الفيزياء من كوريا
الشمالية؛ إذ تمنعهم العقوبات المفروضة في المعتاد من
تلقّي التدريب على يد علماء أجانب ،بسبب ارتباط مجالهم
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العلمي ببحوث الطاقة النووية .ويتيح هذا االتفاق لعلماء
الكمية على مجال
الفيزياء من كوريا الشمالية تطبيق قدراتهم ّ
بحثي آخر؛ أال وهو العلوم العصبية الحاسوبية.
ُع ِقد االتفاق ،المبرم في وقت سابق من هذا الشهر
ووافقت عليه وزارة الشؤون الخارجية إاليطالية ،بين قسم
الفيزياء في جامعة كيم إيل سونج في بيونج يانج والكلية
الدولية للدراسات المتقدمة ( ،)SISSAوهي جامعة في
تريستا بإيطاليا كانت قد استضافت من قبل باحثين من كوريا

الدماغ وموته أمرين دائمين ،أم ال .ويقول النس بيكر
 أخصائي طب الطوارئ في معهد فاينشتاين أللبحاث
الطبية في مانهاست بوالية نيويورك  -إن العديد من
أ
الطباء يفترضون أن مرور حتى دقائق قليلة من دون
ضررا ً
لكن تشير التجارب
قاتلْ ،
أكسجين يمكنه أن يسبب ً
حيا لفترة أطول
الدماغ
بقاء
على الخنازير إلى احتمالية
ً
بكثير مما كان يُعتقد سابقًا ،حتى من دون دعم خارجي.
ويضيف بيكير" :قد نكون قد استهنا بشكل كبير بقدرة
الدماغ على التعافي".
وقد تكون لتلك التجربة عواقب على عملية التبرع
أ
بالعضاء .ففي أجزاء من أوروبا ،يعمل مسعفو الطوارئ
أ
الذين ال يستطيعون إنعاش شخص ما في بعض الحيان
بالعضاء ،لكي تستخدم في زراعة أ
على االحتفاظ أ
العضاء،
ُ
لكن
وذلك عن طريق ضخ الدم المؤكسج في الجسمْ ،
ليس الدماغ .ويقول ستيوارت يونجر  -أخصائي أخالقيات
علم أ
الحياء من جامعة كايس ويسترن ريزيرف في كليفالند
بوالية أوهايو  -إنه إذا أصبحت تقنية مثل نظام «برين
إي إكس» متاحة على نطاق واسع ،فإن القدرة على زيادة
فرص نجاح النعاش قد تقلِّص مجموع أ
الفراد الصالحين
إ
للتبرع أ
ً
محتمل
ض
تعار
"ثمة
:
قائل
ويضيف
عضاء.
بال
َ
ُ
في هذه الحالة بين مصالح كل من المتبرعين المحتملين
بالعضاء  -الذين قد ال يكونون حتى متبرعين  -أ
أ
والشخاص
أ
الذين ينتظرون نقل العضاء".
وفي الوقت الحالي ،يواجه العلماء والحكومات مهمة سبر
واع
أغوار المشكالت ذات الصلة بإمكانية الحصول على دماغ ٍ
منفصل عن الجسم .ويقول كوخ" :إنها فكرة لم يتم التطرق
إليها سابقًا قط" .ويضيف" :من المحتمل أن يُستلزم تطوير
أخالقي
القانون؛ لمواكبة هذا التطور" .ويريد كوخ عقد نقاش
ّ
أكبر ،قبل أن يحاول أي شخص إعادة الوعي إلى دماغ معزول.
ويقول" :إنها لخطوة كبيرة ،بل هائلة ،وبمجرد أن تتحقق،
فعندئذ لن يكون هناك مجال للتراجع"■ .
1. Vrselja, Z. et al. Nature 568, 336–343 (2019).
2. White, R. J., Albin, M. S. & Verdura, J. Science 141,
1060–1061 (1963).
3. Verwer, R. W. et al. FASEB J. 16, 54–60 (2002).

الشمالية ،بشكل فردي.
يحدد االتفاق العالقات بين الجهتين بشكل رسمي ،ويُس ِّهل
على علماء الفيزياء بجامعة كيم إيل سونج الذهاب إلى إيطاليا
للدراسة على يد باحثي الكلية الدولية للدراسات المتقدمة
والتعاون معهم .كما يس َّهل على علماء الكلية الدولية الذهاب
إلى جامعة كوريا الشمالية للتدريس ،على سبيل المثال.
ويتوقع باحثو الكلية الدولية للدراسات المتقدمة أن يأتي
اثنان أو ثالثة طالب من كوريا الشمالية كل عام.
وقال هاك-شول باك ،رئيس قسم الفيزياء في جامعة
النتاج العلمي
كيم إيل سونج التي تنشر نحو نصف إ
المتواضع الذي تنتجه هذه الدولة المنعزلة ،في حديثه
معهدا لعلوم
لـدورية  ،Natureإن جامعته أرادت أن تنشئ ً
أ
العصاب ،وكان ال بد من تكوين خبرات ليست متوافرة في
مستقل عن السياسةً ،
ٌّ
قائل:
موض ًحا أن هذا االتفاق
بالدهّ ،
"نحن علماء ،ال يحركنا سوى العلم".
يقول عالم الفيزياء ستيفانو روفو ،مدير الكلية الدولية
للدراسات المتقدمة ،إنه سعيد بمساعدة الطالب على تلقي
التدريب في قسم علم أ
العصاب إالدراكي بالجامعة.
أعلنت
تعود جذور هذا االتفاق إلى عام  ،2016عندما
ْ
أ
المم المتحدة فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار

َ
الدول
بهدف كبح برنامج الدولة النووي .وتمنع القيو ُد
الخرى من تدريب باحثي الدولة آ
أ
السيوية في مجال «الفيزياء
المتقدمة» الغامض.
انتاب الكلية الدولية للدراسات المتقدمة شعور بالقلق
تخص أربعة
من أن تشمل العقوبات مواضيع بحوث دكتوراة ّ
طالب من كوريا الشمالية كانوا يدرسون علم الكونيات هناك.
ولتفادي اضطرار الطالب العودة إلى بلدهم ،ساعدهم روفو
على تغيير موضوعاتهم البحثية .وحسب قوله" :كانت هذه
لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي من الناحية العاطفية ،فقد

جميعا طلبة استثنائيين".
كانوا ً
اتجه اثنان من الطالب إلى دراسة علم أ
العصاب .انضم
واحد منهم ،وهو شول يون كانج ،إلى مجموعة عالم
أ
العصاب الحاسوبية أليساندرو تريفيس في الكلية الدولية،
وبعد حصوله على الدكتوراة عاد إلى جامعة كيم إيل سونج.
أسهم تريفيس في مفاوضات االتفاق الجديد عندما زار
بيونج يانج في سبتمبر الماضي ،إذ كان هناك لحضور مؤتمر
واحدا من
دولي نادر في الجامعة عن العلوم ،ووجد نفسه ً
بين بضعة علماء غربيين حاضرين.

موجات الجاذبية

استئناف العمل بمرصد
«ليجو» بفضل تحديث كمي
يتوقع أن تتدفق بيانات تفصيلية عن موجات الجاذبية من هذا المرصد أ
المريكي،
ُ
ونظيره أ
الوروبي ،مرصد «فيرجو».

CAPPELLO/ROPI VIA ZUMA

جزء من مرصد «فيرجو» لموجات الجاذبية ،الواقع في إيطاليا ،والذي صار يتمتع بضعف درجة دقته السابقة.

دافيدي كاستلفيكي

مهمة تعقّب موجات الجاذبية من جديد،
استأنف الباحثون ّ
المرة بمساعدة الخصائص الفريدة لميكانيكا الكم.
لكن هذه ّ
استأنفت ثالثة مراصد ضخمة  -اثنان منها في
فقد
ْ
الواليات المتحدة ،هما مرصدا «ليجو»  ،LIGOوالثالث
في إيطاليا ويُعرف باسم «فيرجو»  - Virgoعملية
جمع البيانات في أ
ال ّول من أبريل الماضي ،بعد توقّف
ويرجع
شهرا إلجراء تحديثات بها.
ُ
عن العمل دام ً 19
الكمية المعروفة باسم الضوء
الظاهرة
جزئيا إلى
ِّ
الفضل ً
المضغوط في تعزيز التوقعات من هذه المراصد ،ليس
فقط بشأن تمكّ نها من رصد المزيد من موجات الجاذبية -
تموجات في نسيج الزمان والمكان من شأنها الكشف
وهي ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أيضا بشأن
عن كم هائل من المعلومات عن الكون  -بل ً
تَمكُ ِنها من جمع أرصاد بدقة تفاصيل غير مسبوقة.
رصد بعد ،مثل
ويأمل الباحثون في رصد أحداث لم تُ َ
أحد المستعرات العظمى (سوبرنوفا) ،أو اندماج ثقب
أسود مع نجم نيوتروني.
وتم ِّثل جولة الرصد الحالية التي تستمر حتى شهر مارس من
كبيرا في طريقة الرصد الفلكي ألمواج
تغييرا
العام
الحاليً ،
ّ
السابقة ً أ
الولى من نوعها ،سيتمكن مرصدا
الجاذبية ،ففي
«ليجو» ،و«فيرجو» من إرسال إشارات تنبيه آنية عامة عن
رصد الموجات ،لتزويد المراصد أ
الخرى  -وأي شخص لديه
أ
تليسكوب  -بمعلومات تتعلَّق بكيفية رصد هذه الحداث،
بحيث يمكن دراستها في مناطق مختلفة من طيف الضوء.
وفي ذلك ،يقول ديفيد رايتزي ،عالم الفيزياء من معهد

يقول تريفيس إن هذا االتفاق ذو قيمة فيما يتعلَّق
بدبلوماسية العلوم ،إال أنه يوفِّر مزايا إضافية لكال الجانبين؛
"فرصا للنمو
فهو يمنح علماء كوريا الشمالية صغار السن ً
في مجال بحثي مزدهر" ،كما أنهم في رأيه يمثلون مواهب
"أطمع في جلبها إلى الكلية الدولية للدراسات المتقدمة ،قبل
أن تنفتح بالدهم ويتخاطفهم منافسونا".
قال كيم جونج-أون زعيم كوريا الشمالية في خطاب له
في أبريل عام  ،2018إنه يرغب في تعزيز االقتصاد من خالل
العلم والتعليم■ .

كاليفورنيا للتقنية في مدينة باسادينا ،ومدير مرصد «ليجو»:
"علماء الفلك متعطشون لالكتشافات" .يذكر أن مرصد قياس
تداخل موجات الجاذبية بالليزر Laser Interferometer
( Gravitational-Wave Observatoryليجو) ،هو الذي حقق
أول رصد لموجات الجاذبية له في عام .2015
فخالل جولَتي الرصد السابقتين ،تمكَّن المرصدان التوأمان
«ليجو» من رصد  11إشارة دالة على موجات جاذبية ،تنبثق
كل إشارة منها من تصادم كوني هائل ،إذ انبعثت  10منها عن
عمليات اندماج بين ثقبين أسودين ،وانضم مرصد «فيرجو»
إلى شبكة المراصد هذه في عام  2017وأسهم في عديد من
أ
مرة
االكتشافات؛ ال ّ
سيما في عام  ،2017عندما رصد ل ّول ّ
موجات تشكَّلت من اندماج اثنين من النجوم النيوترونية.
المطورة يُتوقع أن تكون
ويقول رايتزي إن هذه الشبكة
َّ
أسبوعيا في المتوسط ،بعد
قادرة على رصد حدث واحد
ً
واحدا كل شهر ،وستنبعث
معدل الرصد حدثًا
ً
أن كان ّ
معظم الموجات -على أ
الرجح  -من أحداث اندماج بين
متشوقون لرصد تصادم
ثقوب سوداء ،لكن علماء الفيزياء ّ
آخر بين نجوم نيوترونية.
وبفضل تزايُد دقة هذه المراصد ،ستكون أقدر على تمييز
الشارات والفصل بينها وبين التشويش الخلفي ،وهو ما
إ
مزيدا من التفاصيل عن تلك الموجات،
الفيزياء
لعلماء
يتيح
ً
أيضا أن يسمح بإجراء اختبارات دقيقة لنظرية
وهذا من شأنه ً
أت بوجود موجات الجاذبية.
تنب
التي
النسبية العامة
َّ ْ
ويقول إيليا ماندل ،عالم الفيزياء الفلكية النظرية من
جامعة موناش في مدينة ملبورن بأستراليا ،إنه من المتوقع
أن تميط االكتشافات القادمة اللثام عن أسرار تتعلق بالثقوب
السوداء التي في طريقها إلى االندماج؛ مثل سرعة دورانها،
واتجاه هذا الدوران ،ويضيف" :ربما نستطيع البدء في
استنباط بعض المعلومات بخصوص ما إذا كانت الثقوب
تصطف بشكل تفضيلي ،أم ال".
وقد ع َّززت التحديثات التي تم إجراؤها على مرصد
«ليجو» الواقع في مدينة ليفينجستون بوالية لويزيانا
أ
المريكية  -والذي يُعد بالفعل أعلى المراصد دقة -
درجة دقة المرصد بنسبة  ،%40بينما في عام ،2017
المختص بقياس
تعرقل عمل كل من مرصد «ليجو» الثاني
ّ
التداخل ،الواقع في هانفورد بواشنطن ،ومرصد «فيرجو»
اليطالية ،بسبب بعض العقبات
القريب من مدينة بيزا إ
جزئيا في الوقت
بالركب
اللحاق
الفنية ،لكنهما تمكَّ نا من
ً
تقريبا مسافة نطاق
تضاعفت
،2017
الحالي .فمنذ عام
ً
ّ
الرصد الخاص بمرصد «فيرجو» على حد قول أليسيو روكي
المكلف بتنسيق العمل بالمرصد ،وعالم الفيزياء بالمعهد
الوطني للفيزياء النووية في روما.
تحديثات الليزر

التحسينات في درجة دقة الرصد  -إلى حد كبير -من
تنبع
ُ
تغييرين في أجهزة الليزر في قلب المراصد ،فكل مرصد من
الطبعة العربية |
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مفرغ الهواء على
مرصدي «ليجو» التوأمين عبارة عن نظام ّ
يمتد على شكل ذراعين يبلغ طولهما أربعة
شكل حرف "ّ "L
كيلومترات ،ويشبه مرصد «فيرجو» ذلك الشكل ،لكن يبلغ
طول ذراعيه ثالثة كيلومترات ،وبالداخل ،تنعكس أشعة
تمر
الليزر مر َّتدة بين المرايا عند كلتا أنهايتي المرصد ،وعندما ّ
تغييرا
حدث
تموجات الجاذبية عبر أكوكب الرض ،فإنها تُ ِ
ّ
ً
طفيفًا في طول تلك الشعة.
الشارات بصورة أفضل والفصل بينها وبين
ولتمييز إ
التشويش الخلفي ،زاد علماء الفيزياء في مرصدي «ليجو»،
و«فيرجو» من طاقة أشعة الليزر ،واستخدموا للمرة أ
الولى
تقنية يُطلق عليها الضوء المضغوط ،تستند على إحدى
الخصائص الفريدة لميكانيكا الكم.
ويعج الفضاء الفارغ بجسيمات ّأولية تستمر في الظهور،
ُّ
وال تلبث أن تختفي في غضون لحظات ،وبسبب هذه

التقلّبات العشوائية ،تصطدم الفوتونات الموجودة في أشعة
الليزر الخاصة بمراصد موجات الجاذبية بالمرايا في أوقات ال
التنبؤ بها ،وفي مرصدي «ليجو» ،و«فيرجو» ،كانت هذه
يمكن ّ
هي العقبة أ
الساسية التي تعوق رصد موجات الجاذبية عالية
التردد ،أو الدرجة .ولكن بإمكان علماء الفيزياء استخدام تقنية
تحول في بعض هذه التقلّبات
الضوء المضغوط إلحداث ّ
لتحدث عند التر ّددات المنخفضة؛ بهدف تحسين عملية رصد
الموجات عالية التردد.
حسن  -بدرجة كبيرة  -من عملية
ت
أن
التقنية
ويمكن لهذه
ُ
ّ
رصد الموجات التي تتشكَّل نتيجة اندماج ثنائيات من النجوم
النيوترونية ،أو الثقوب السوداء الصغيرة ،والسبب في ذلك
أنه في أثناء تحرك أ
الجسام حركة حلزونية مقتربة من بعضها،
الجسام ُّ أ
تدور أ
الخف وزنًا حول بعضها ،بمعدل يصل إلى
 500مرة في الثانية ،وذلك قُبيل تصادمها مباشرة ،ومن ثَّم

تُصبح موجاتها عالية الدرجة ،بدرجة تتخطَّى نطاق رصد
مقياس التداخل بالمرصد ،ومن خالل زيادة درجة الدقة ،يمكن
للمراصد أن تتعقَّب أ
ً
وصول إلى نهايتها المحتدمة.
الجسام
يتأهب علماء الفلك في أنحاء العالم لمتابعة
كما َّ
عمليات رصد الموجات ،ويستعدون لفحص أ
الحداث
المكانيات التقليدية  -بما في ذلك
نفسها باستخدام إ
المراصد الراديوية ،ومراصد أ
الشعة السينية  -وذلك بفضل
أيضا عبر أحد تطبيقات
متاحا ً
نظام التنبيه الذي سيصبح ً
الهواتف الذكية .وفي جوالت الرصد السابقة ،كانت الفرق
الراغبة في إجراء مثل تلك المتابعات تُضطر إلى توقيع
تعاون مرصدي «ليجو» و«فيرجو»،
مذكرات تفاهم مع ُ
من أجل استقبال إشارات تنبيه سرية .أما آ
الن ،فال توجد
ّ
قيود ،على حد قول رايتزي ،الذي يضيف ً
قائل" :يعد
كبيرا"■ .
هذا
ً
تطورا ً

علم الكواكب

بيانات المريخ تزيد من غموض لغز الميثان
أ
أثرا لغاز الميثان في الغالف الجوي لكوكب المريخ.
لم يرصد ّ
متتبع أثر الغازات المداري في الشهور الولى من تشغيله ً

ألكسندرا ويتز

تقدم إحدى المركبات الفضائية ً
حل
كان من المفترض أن ِّ
للغز الميثان على المريخ ،لكنها بدال ً من ذلك فاقمت من حيرة
مؤخرا في دورية
العلماء 1،إذ أفاد الباحثون عبر بحث نُشر أ ً
الوروبي الروسي
 ، Natureأن متتبع أثر الغازات المداري
( )TGOالذي بدأ البحث عن الميثان العام الماضي ،لم يرصد
أي أثر له في الغالف الجوي للمريخ حتى آ
الن.
في ذلك ،تقول دوروثي أوالر ،عالمة جيولوجيا الكواكب
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من معهد علوم الكواكب في هيوستن بوالية تكساس:
"إنها لمفاجأ ُة كبيرة".
آثارا طفيفة
للمريخ
السابقة
الفضائية
رصدت البعثات
ْ
ً
لغاز الميثان يحملها الغالف الجوي ،ويفيد أوليج كورابليف،
عالم الفيزياء من معهد بحوث الفضاء بموسكو ،والواضع
متتبع أثر الغازات المداري في
الرئيس للبحث ،أن
فشل ّ
العثور على الغاز حتى آ
الن يشير إلى وجود عملية مجهولة
كبيرا من محتوى الغالف الجوي من الغاز ،بعد
تُزيل جز ًءا ً
وقت قصير من ظهوره.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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فوهة «جايل» (تظهر بألوان اصطناعية) وهي الموقع الذي رصدت فيه الطوافة «كيوريوسيتي» غاز الميثان.

ويحرص علماء الكواكب على معرفة مصدر غاز الميثان
على المريخ ،إذ إن معظم غاز الميثان الموجود في غالف
أ
حية ،وقد تساعد دقة تحديد
الرض الجوي تكونه كائنات ّ
كمية غاز الميثان الموجودة في الغالف الجوي للمريخ ومكان
وجوده الباحثين على معرفة ما إذا كان الغاز يأتي من مصادر
جيولوجية عبر تفاعالت كيميائية في الصخور ،على سبيل
المثال ،أم أن له منشأ آخر أكثر تشويقًا ،قد يكون أحد
أشكال الحياة على كوكب المريخ.
وقد رصد العلماء وجود غاز الميثان على المريخ بشكل
عاما الماضية .فمن ما أبلغ
متكرر على مدار الخمسة عشر ً
ّ
عنه ،مشاهدات بالتليسكوب لعمود من غاز الميثان عام 2003
(المرجع رقم ً ،)2
فضل عن عمليات رصد عابرة له من خالل
طوافة «كيوريوسيتي»  Curiosityالتابعة لوكالة ناسا عند فوهة
«جايل»  3Gale craterمنذ عام  ،2012ورصدت مركبة «مارس
إكسبريس»  Mars Expressالتابعة لوكالة الفضاء أ
الوروبية
وجود الغاز في مواقع متعددة ،بما في ذلك عمود منه قُرب
فوهة «جايل» عام ( 2013المرجع رقم .)4
َّ
متتبع أثر الغازات المداري
ولحسم هذا الجدل ،وصل ّ
إلى المريخ عام  ،2016وبدأ في جمع بيانات الغالف الجوي
للكوكب في شهر أبريل من عام  ،2018لكن لم يرصد المتتبع
عالمات على وجود الميثان في الفترة ما بين شهري أبريل
معداته على رصد
وأغسطس من عام  ،2018رغم قدرة ّ
الغاز عند تركيز يصل إلى أقل من  50جز ًءا في التريليون.
ويذكر كريستوفر وبستر من مختبر الدفع النفاث في
باسادينا بوالية كاليفورنيا ،والذي يدير تشغيل معدات قياس
الميثان التابعة للطوافة «كيوريوسيتي» ،أن الطوافة رصدت
غاز الميثان بتركيز يقارب  500جزء في التريليون ،في منتصف
يونيو من عام  ،2018في الوقت ذاته الذي حلَّق فيه المتتبع
يتعين على أي
عاليا دون رصد أي أثر له .وتشير النماذج إلى أنه ّ
ً
أعمدة لغاز الميثان أن تنجرف ألعلى ،وتمتزج بالغالف الجوي
للكوكب في غضون أشهر قليلة ،ويتساءل جون مورز ،عالم
الكواكب من جامعة يورك في تورونتو ،بكندا" :لماذا تتالشى

تحقيقات أخبـــــــــــار

العمدة سريعا هكذا؟ ثمة قطعة مفقودة من أ
هذه أ
الحجية".
ً
ويتطلَّع الباحثون إلى الحصول على إجابات من الفجوة
الواقعة ما بين منطقة عمل طوافة «كيوريوسيتي» التي ترصد
الميثان على ارتفاع متر واحد فوق سطح المريخ ،ومنطقة عمل
متتبع أثر الغازات المداري الذي يسجل أفضل قياساته على
ارتفاع  5كيلومترات على أ
القل فوق سطح الكوكب ،ويسعى
نسبيا
العلماء إلى تحديد كيف يمكن تدمير الغاز عندما يقترب ً
من سطح المريخ.
ويقول مايكل موما ،عالم الكواكب من مركز جودارد
للرحالت الفضائية التابع لوكالة ناسا والقائم في مدينة
جرينبلت بوالية ميريالند ،إنه من المحتمل أن الغاز
المتسرب من سطح المريخ يُزال بواسطة تفاعل كيميائي،
ِّ
قد يحتوي على غبار ويحدث على ارتفاع منخفض .وقد
مقره جامعة آرهوس في الدنمارك ،كان قد درس
قام فريق ّ
الكيفية التي يمكن بها لجسيمات الغبار أن تستنفد غاز
الميثان الموجود على المريخ ،بعرض أفكاره في ذلك الصدد
يوم الحادي عشر من أبريل الماضي في أثناء اجتماع االتحاد

الوروبي لعلوم أ
أ
الرض في فيينا.
وجاء هذا في الوقت المناسب ،حيث انتشرت عاصفةً ترابيةً
عمالقةً على مدى كوكب المريخ في شهر يونيو من عام ،2018
وحجبت الغالف الجوي ،كما أجبرت المتتبع على تركيز بحثه عن
ْ
الميثان بشكل مؤقت في االرتفاعات ،وخطوط العرض العالية.
ويُشكّك بعض العلماء في إمكانية عثور المتتبع على
الغاز في نهاية المطاف ،فيقول كيفين زانلي ،عالم الكواكب
من مركز أميس أ
للبحاث التابع لوكالة ناسا ،والكائن في
مطار موفيت فيلد بوالية كاليفورنيا ،والذي ساق الحجج
بأن التقارير التي تُفيد بوجود غاز الميثان على المريخ ،ما
هي إال أخطاء في عملية الرصد" :لم يسبق لي أن شهدت
متأصل على المريخ ،وال
حالة رصد مقنعة لوجود ميثان ّ
يوما".
أظن أنني سأشهد واحدة ً
الميثان في أ
الغلب ينبعث من مناطق
لكن تقول أوالر إن
تعج بالصدوع،
التي
كتلك
المريخ،
على
جيولوجيا
نشطة
ّ
ً
ومع عدم توافر قياسات أرضية من المريخ سوى تلك
الصادرة عن طوافة «كيوريوسيتي» ،فإن الفرصة – ببساطة

يتسرب من
– لم تسنح للعلماء لمراقبة كيف يمكن للغاز أن َّ
أجزاء مختلفة من سطح المريخ ،أو كيف يمكن لغاز الميثان
أن يدمر في أثناء ارتقائه أ
للعلى.
ُ َ
متتبع أثر الغازات المداري في مراقبة الغالف
وسيستمر
ّ
القل ،فحتى آ
الجوي للمريخ حتى عام  2022على أ
الن ،لم
يقض المتتبع في رصد المريخ غير جزء ضئيل من السنة
ِ
تستمر لمدة تساوي عامين من أعوام
المريخية ،التي
ّ
الكُرة أ
تقريبا ،وال يزال من الممكن أن تظهر آثار
الرضية
ً
طفيفة لغاز الميثان مع مرور الفصول ،وتقول أوالر:
"هناك حقيقة واحدة مؤكدة عن المريخ ،وهي أنه ليس
ً
الطالق"■ .
ممل على إ
1. Korablev, O. et al. Nature http://doi.org/10.1038/
s41586-019-1096-4 (2019).
2. Mumma, M. J. et al. Science 323, 1041–1045
(2009).
3. Webster, C. R. et al. Science 360, 1093–1096 (2018).
4. Giuranna, M. et al. Nature Geosci. http://doi.
org/10.1038/s41561-019-0331-9 (2019).
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طرح لقاح جديد للمالريا في أفريقيا ..في
ظل شكوك بشأن فاعليته
أثبت لقاح  RTS,Sفاعلية بنسبة تصل إلى  %40في وقاية أ
الطفال الصغار من المالريا.

AMOS GUMULIRA/AFP/GETTY

انطلق برنامج تجريبي للتطعيم ضد المالريا في ماالوي يوم  23من أبريل.

إيمي ماكسمن

حين طرح العاملون بقطاع الصحة في ماالويَّ ،أول لقاح
كانت هذه لحظة تَطلَّب
تُثبت فاعليته في الوقاية من المالرياْ ،
عاما ،وأكثر من  700مليون دوالر أمريكي.
إالعداد لها ً 32
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بدأت ماالوي تقديم اللقاح المسمى  RTS,Sأ
للطفال تحت
ُ
قريبا
سن عامين في يوم  23من أبريل الماضي ،وستلحق بها ً
غانا وكينيا ،كجزء من برنامج تجريبي واسع النطاق ،بدعم من
حصن هذه الجهود
منظمة الصحة العالمية ( .)WHOوقد تُ ِّ
أكثر من مليون طفل ضد المرض بحلول عام  ،2023وهي

مرحب به في إطار الحرب ضد المالريا ،التي
بمثابة دعم
ٌ
تتسبب في وفاة  1200شخص في المتوسط حول العالم
يومي ّا ،أغلبهم من أ
الطفال في قارة أفريقيا.
ً
في ذلك ،يقول مايكل كايانج ،مدير البرامج في البرنامج
الوطني الماالوي لمكافحة المالريا في ليلونجوي" :نحن
متحمسون وداعمون لهذا اللقاح ،إذ ال يوجد بديل آخر".
ِّ
لكن الخطة لم تسلم من الجدل .فلقاح  RTS,Sال يقي
إال أربع حاالت من بين عشر حاالت مالريا ويجب أن يُعطى
شهرا .ويُشكّك
في صورة أربع جرعات على مدار ثمانية عشر ً
بعض باحثي المالريا في حكمة بذل الوقت والمال على
البرنامج التجريبي ،علما بأن حفنة من اللقاحات أ
الكثر فاعلية
ً
تخضع للتجارب إالكلينيكية ،ويمكن توفيرها بحلول الوقت
الذي يصبح فيه لقاح  RTS,Sجاه ًزا لالستخدام المنتظم.
ويشير هؤالء الباحثون إلى أن الجهد المبذول على مدار
التقدم متثاقل الخطى في
عقود لطرح لقاح
جسد ّ
 RTS,Sيُ ّ
مجال اللقاحات ضد أ
المراض التي تصيب فقراء العالم ،وهو
قدما.
يُسلِّط الضوء على الحاجة إلى مسار أكثر كفاءة للمضي ً
فيقول جيمس تيبينديرانا ،المدير الفني العالمي التحاد
المالريا في لندن" :نحن في حاجة إلعادة النظر في هذه
العملية برمتها ،إذ ال يمكننا أن نتوقع من شركات أ
الدوية أن
ّ
عاما أخرى في إنتاج لقاح ،يجري تجريبه بعدها
تقضي ً 30
لمدة من  3إلى  4سنوات ،قبل أن يُحسم القرار بشأن نتائجه".
ي َّتفق مع ذلك مسؤولون في شركة جالكسو سميث كالين
( ،)GSKشركة المستحضرات الدوائية التي تقع في لندن
يصرح توماس بروير ،رئيس الخدمات
وتص ِّنع اللقاح .إذ ِّ
الطبية المتعلقة باللقاحات في الشركة" :نحن فخورون للغاية
مطروحا لالستخدام" ،لكنه يضيف" :ال
برؤية هذا اللقاح
ً
الطبعة العربية |
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يمكن تكرار هذا النوع من المساعي ،من منظور شركة جالكسو
سميث كالين ،علينا إيجاد طرق أخرى".
وعندما بدأ علماء في معهد وولتر ريد العسكري أ
للبحاث
بسيلفر سبرينج بوالية ماريالند ،اختبار لقاح  RTS,Sعام
 ،1987سرعان ما أدركوا مدى صعوبة استهداف طفيل
غير المتصورة
المالريا .فبعكس الفيروسات والبكتيريا ،تُ ِّ
المنجلية  Plasmodium falciparumمن شكلها بداخل
الجسم البشري ،وهو ما يُصعب مهمة التعرف على هذا
المحفزة باللقاح.
الطفيل عن طريق البروتينات المهاجمة ُ
دعمت شركة جالكسو سميث كالين ومؤسسة بيل وميليندا
جيتس بمدينة سياتل في واشنطن ،طوال العقود الثالثة
الماضية ،عملية تطوير اللقاح ،بتكلفة  700مليون دوالر.
وتوجت هذه الجهود عام  ،2015حين كشفت 1تجربة
ّ
إكلينيكية تضم  15ألف شخص أن إعطاء  4جرعات من لقاح
شهرا ،قد قلَّص عدد نوبات المالريا
 ،RTS,Sعلى
مدار ً 18
التي عانى منها أ
الطفال الصغار بنسبة .%36
لكن تشير بيانات من تجربة سابقة إلى أن تلك
الوقاية الجزئية تتالشى على مدار عدة سنوات  ،2كما
أن بح ًثا متعمقًا في بيانات تجربة عام  ،2015كشف
عرضة
أن الفتيات الالتي تلقين لقاح  RTS,Sكانوا أكثر ً
للوفاة بنسبة ضئيلة من شتى أ
السباب الصحية ،بما
فيها المالريا الحادة  ،3مقارنة بمن لم يتلقين اللقاح.
في الوقت نفسه ،على حد قول تيبينديرانا ،يعتري

المسؤولين بهيئات مكافحة المالريا في إفريقيا القلق
متعد د الجرعات ،وذلك في
بشأن طريقة توفير لقاح
ّ
الوقت الذي يجدون فيه بالفعل صعوبة في توزيع
الناموسيات والعقاقير لعالج العدوى.
أوصت منظمة الصحة العالمية
إدراكًا لمثل هذه المخاوف،
ْ
عام  ،2015بطرح لقاح  RTS,Sعلى مراحل ،الكتشاف أي
مشاكل تتعلق بالسالمة ،ولتحديد إمكانية توزيعه على نطاق
أوسع .وفي عام  2016اتَّفقت ثالث مجموعات صحية غير
هادفة للربح  -وهي الصندوق العالمي لمكافحة إاليدز والسل
والمالريا ،والتحالف العالمي للقاحات والتحصين ،Gavi
ومبادرة يونيتايد  -Unitaidعلى تمويل برنامج للقاح التجريبي
مدته أربع سنوات بتكلفة  52مليون دوالر.
ّ
وقالت ماري هامل ،أ
الخصائية الطبية في الوبائيات
بمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية ،إن
الباحثين سيقارنون الحالة الصحية أ
للطفال الذين جرى
أ
تطعيمهم في ماالوي ،وغانا ،وكينيا بنظرائهم من الطفال
تطعيما في المناطق المجاورة ،مضيفة:
الذين لم يتلقوا
ً
تحسبا الختالل نسب الوفيات وحدوث
الوضع
"سوف نراقب
ً
حاالت المالريا الحادة والتهاب السحايا" .وتشير نماذج منظمة
الصحة العالمية إلى أنه يمكن إنقاذ حياة طفل واحد من بين
كل  200طفل محصنين باللقاح.
يعني ذلك أن اللقاح التجريبي قد ينقذ آالف أ
الرواح ،لكن
ُ
سابرا كالين ،الباحثة في مجال الصحة العامة في جامعة

جونز هوبكنز بمدينة بالتيمور في والية ماريالند ،قلقة من
صعوبة تحديد سبب أي مشكالت سالمة تظهر ،ألن اللقاح
التجريبي ليس نتاج تجربة ُمحكمة ،وتابعت" :علينا مواجهة
هذه المسألة ،من أجل تحسين الجانب العلمي وراء لقاحاتنا".
ويحاجج آخرون ،مثل آدريان هيل ،باحث اللقاحات بمعهد
جينر بأوكسفورد في المملكة المتحدة ،بأنه قد يكون من أ
الفضل
أ
المخصصة للبرنامج التجريبي على دعم تطوير
إنفاق الموال ُ
لقاحات أكثر فاعلية .ويسهم هيل في إنتاج لقاح ضد المالريا
يسمى  ،R21من المقرر دخوله تجارب المرحلة الثانية ببوركينا
فاسو في وقت الحق من هذا العام ( .)2019بينما يرغب بعض
العلماء في إعادة تصميم لقاح  RTS,Sلتحسين مقاومته ألكثر
سالالت طفيل المالريا شيو ًعا في إفريقيا.4
شخص ما نظر ًة
حول ذلك ،يقول هيل" :يجب أن يُ ِلقي
ٌ
فاحصة على طريقة إنفاق أ
الموال" .ويضيف" :ال وجود لكيان
جدي،
الم ِ
تماما بوسعه أن يتساءل عما إذا كان من ُ
مستقل ً
في ظل الظروف الراهنة ،استثمار  52مليون دوالر أخرى في
ص ِّم َم عام ■ ."1987
لقاح ُ
1. RTS,S Clinical Trials Partnership. Lancet 386,
31–45 (2015).
2. Olotu, A. et al. N. Engl. J. Med. 374, 2519–2529 (2016).
& 3. Klein, S. L., Shann, F., Moss, W. J., Benn, C. S.
Assby, P. mBIO 7, e00514–16 (2016).
4. Neafsey, D. E. et al. N. Engl. J. Med. 373, 2025–2037
(2015).

فيزياء فلكية

التقاط أول صورة لثقب أسود ..بدقة مذهلة
الصورة التي انتجها لتليسكوب أفق الحدث تُعد واحدة من أقوى إثباتات نظرية النسبية ألينشتاين.

دافيديه كاستلفيكي

أخيـرا ،اختلـس علمـاء الفلـك نظـرة إلـى عتمة ثقب أسـود،
ً
اسـتطاعوا  -للمـرة أ
الولـى  -إنتـاج صـورة ألفـق الحـدث
إذ
(وهـو حافـة الثقـب أ
السـود المحفوفـة بالمخاطـر) علـى
خلفيـة مـن الضـوء الملتـف ،وذلـك عبـر ربط شـبكة عالمية
مـن التليسـكوبات الراديويـة.
"لقـد رأينـا بوابـات الجحيـم عنـد نهايـة الزمان والمـكان"،
حسـب قـول عالـم الفيزيـاء الفلكيـة هينو فالك ،مـن جامعة
رادبـاود بنايميجـن فـي هولنـدا ،أثنـاء المؤتمـر الصحفـي في
بروكسـل فـي العاشـر مـن أبريـل الماضي.
عـاون تيليسـكوب أفـق
تصـدرت الصـورة ،التـي أنتجهـا تَ ُ
الحـدث (،Event Horizon Telescope collaboration (EHT
الصفحـات أ
الولـى للصحـف حـول العالـم .وقـد أشـاد بهـا
عظيمـا – وواحد من أقـوى إالثباتات
العلمـاء باعتبارهـا إنجا ًزا ً
حتى آ
الن على صحة نظرية النسـبية العامة أللبرت آينشـتاين.
تُظ ِْهـر الصـور ،التي تعرض ِب ْنية على شـكل خاتم متوهج،
مجـرة  ،M87والتي تقع على
ً
ثقبـا أسـود فائـق الكتلة فـي مركز ّ
تقريبا.
ضوئيـة)
سـنة
مليون
بُعـد  16مليون فرسـخ فلكي (55
ً
ويحوي "الظل" في منتصفه أفق الحدث ،وهو السطح الذي
يمثل نقطـة الال عودة.
قـارن بتمييـز كعكـة
ت
التـي
النتائـج
عـن
كُشـف النقـاب
ُ
َ
تعاون تيليسـكوب أفق
ل
ب
ق
من
القمر-
سـطح
«دونـات» على
ُ
َِ
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الحـدث ،وذلـك في سـتة مؤتمـرات صحفية متزامنـة في أربع
قـارات .ونُشـرت النتائـج فـي دوريـة «أسـتروفيزيكال جورنال
ليتـرز».Astrophysical Journal Letters 6-1
يقـول روجـر بالندفـورد ،عالـم الفيزيـاء الفلكيـة بجامعـة
طالبا ،لم يخال لي قط
سـتانفورد في كاليفورنيا" :عندما كنت ً
أن أي شـيء مـن هذا القبيل قد يكـون ممك ًنا" .ويضيف ً
قائل:
تأكيـدا آخر على صحة نظرية النسـبية العامـة باعتبارها
"إنهـا ً
الفرضية الصحيحـة للجاذبية القوية".
وآفـاق الحـدث هـي السـمات المميـزة للثقـوب السـوداء.
اقـب قريـب ،قـد يبـدو أفـق الحـدث علـى
وبالنسـبة إلـى مر
هيئة سـطح كرويٍ ،يحجب جوانبه الداخليـة عن الرؤية .أ
ولن
الضوء يمكنه عبور السطح في اتجاه واحد إلى الداخل ،يبدو
الجسـم الكروي كله أسـود.
يفتـرض أن يظهـر أفـق حـدث الثقـب أ
السـود  5مـرات
ْ
ُ
أ
يشـوه الفضـاء المحيـط به،
أكبـر ممـا هـو عليـه ،لن الثقـب ِّ
ويتسـبب فـي انحنـاء طـرق الضـوءّ .إن التأثيـر الذي اكتشـفه
عا ِلـم الفيزيـاء جيمـس بارديـن بجامعـة واشـنطن في سـياتل
فـي عـام  1973يشـبه الطريقة التـي تبدو فيهـا الملعقة أكبر
غمـر فـي كوب مـن المـاء .وإضافـة إلى ذلـك ..أظهر
حينمـا تُ
بارديـن أن َالثقـب أ
السـود ُسـيلقي ِ"ظ ًّلا " أكبر ،ألنـه في خالل
مسـافة معينـة مـن أفق الحـدث تنحنـي غالبية أشـعة الضوء
بشـدة ،لدرجـة أنهـا تـدور فعليا حـول الثقب أ
السـود ،مكونة
ًّ
"حلقـة فوتونية".

جهود متضافرة

قـدر علمـاء الفلـك الراديـوي أنـه للحصـول علـى تفاصيـل
ّ
علـى أي نطـاق ،بل وحتـى على نطاق أكبر الثقوب السـوداء
المعروفة ،يلزمهم اسـتخدام موجات راديوية قصيرة بطول
موجي يبلغ حوالي واحد ملليمتر – إذ قد ينتج عن الموجات
الطول صورة غير واضحة .ومع ذلك ،أ
أ
ولن دقة التليسكوب
تناسـبا طرديًـا مع حجمه ،فإن هـذا إالنجاز يتطلب
تتناسـب
ً
بحجم كوكب أ
الرض .ومن هنا اتجه علماء الفلك
تليسكوب
إلـى تقنية تُدعى «قياس التداخـل» ،تُصوب من خاللها عدة
تليسـكوبات بعيـدة عـن بعضهـا البعـض نحو الهـدف ذاته
في الوقت نفسـه .وهكذا ،تعمل التليسـكوبات وكأنها خاليا
طبـق واحد كبير.
فـرق مختلفـة حـول العالـم قـد َح َّسـنت تقنياتها،
وكانـت َ
وأدخلـت بعـض إالصالحـات علـى بعـض المراصـد الرئيسـة،
وتحديدا ..قامت مجموعة
بحيث يمكن إضافتها إلى الشـبكة؛
ً
بقيـادة شـيب دولمان ،الذي يعمـل آ
الن بجامعـة هارفارد في
كامبريـدج بواليـة ماساتشوسـتس ،بتهيئـة تليسـكوب القطب
الجنوبـي ،الـذي يبلـغ قطـره عشـرة أمتـار ،ومصفوفـة مرصد
أتاكاما الكبير الملّيمتري/دون الملّيمتري ( )ALMAفي تشـيلي،
ألداء المهمة.
وفـي عـام َ ،2014و َّحـد فالـك ،ودولمـان ،ومجموعات من
مختلـف أنحـاء العالـم جهودهـم؛ لتكوين تعاون تليسـكوب
رصد تغطي كوكب
أفـق الحدث ،واسـتطاعوا عمل أول حملـة ْ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في دائرة الضوء أخبـــــــــــار
EHT COLLABORATION

لثقب أسود الفراغ في قلب المجرة .M87
ظهر أول صورة مباشرة
ٍ
تُ ِ

أ
الرض فـي عـام  .2017ورصـدوا ًّكل مـن سـاجيتاريوس إيـه
رصـد امتـدت إلى أسـبوعين في
سـتار ،و ،M87خلال حملـة ْ
إبريـل الماضـي ،حيث كانـوا ينظرون إلى ثقبين أسـودين ،هما
سـاجيتاريوس إيـه سـتار * ،Sagittarius Aالـذي يقع في مركز
مجـرة درب التبانـة ،و آ
الخـر الواقع في مجـرة .M87
مفاجأة وارتياح

تقـول أندريـا جيـز ،عالمـة الفلـك بجامعـة كاليفورنيا ،في
لـوس أنجيليـس ،إن الصـورة التـي ك ُِشـف عنهـا النقـاب
فـي العاشـر مـن أبريـل تقـدم ً
واضحـا علـى حلقـة
دليلا
ً
فوتونيـة تحيـط بالثقـب أ
السـود ،وتضيـف قائلـة" ،لقـد
كنـت فـي غايـة االبتهـاج".
ائعا باالرتياح لرؤية
ر
ا
شـعور
"اجتاحني
أمـا دولمان فيقول:
ً ً
أيضا" ،مضيفًا أنه توقع في هذه التجربة
ذلـك ،لكنني ذُهلت ً
أ
الولـى أنـه سـيرى مجـرد "بقعـة" .وتابـع ً
قائلا "إن رؤية هذه
الحلقـة ربما هـي أفضل نتيجة كان يمكننـا الحصول عليها".
ال تعبـر درجـات البرتقالـي عـن ألـو ٍان ،وإنمـا عـن درجات
الكثافـة المتفاوتـة للموجـات الراديويـة التي يصـل طولها إلى
 1.3ملليمتـر ،والتـي تطلقهـا بالزمـا تـدور بشـكل حلزوني في
اتجـاه الثقـب أ
السـود بسـرعة تقتـرب من سـرعة الضوء.
وتظهـر المـادة وهـي تـدور في اتجـاه عقارب السـاعة ،بيد
أن مدارهـا ال يواجـه أ
الرض بدقـة؛ ونتيجـة لذلك ،فإن الضوء
الـذي يـراه تليسـكوب أفق الحدث يبدو أكثر سـطو ًعا من أحد
الجهـات ،حيـث تتحـرك المـادة فـي اتجـاه المراقـب أكثر مما
تتحرك في االتجاه آ
الخر ،حيث تبتعد ،حسـبما يقول لوتشانو
ريتزوللا ،عالـم الفيزيـاء الفلكيـة النظريـة فـي جامعـة جوته
بفرانكفورت في ألمانيا ،وعضو فريق تليسـكوب أفق الحدث.
وتؤكـد عتمـة الظـل فـي المنتصف التنبـؤ الرئيـس لنظرية
النسـبية العامة بشـأن الثقوب السـوداء – أال وهـو وجود أفق
الحدث .وعلى أي حال ،ذكر المؤلفون في تقريرهم ،أنه حتى
آ
كاف الستبعاد نظريات الجاذبية
الن ال تتمتع الصورة بوضوح ٍ
البديلـة .ويمكـن لمزيد من الدراسـات أن تعيـن الباحثين على
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

فهـم كيفيـة إنتاج الثقب أ
السـود لنفثات ضخمة مـن المادة.
آ
سـيحول الفريق انتباهه الن نحو بيانات سـاجيتاريوس
ولن كتلـة هـذا الثقـب أ
إيـه سـتار .أ
السـود يبلـغ واحـد
علـى ألـف فقـط مـن حجـم ذلـك الـذي فـي مجـرة ،M87
فـإن المـادة تـدور حولـه عـدة مـرات فـي جلسـة المراقبة
الواحـدة ،ما ينتج عنه إشـارة سـريعة التغير ،حسـب قول
تعقيـدا ،ولكن أكثر
ريتزوللا .وهـذا يجعـل البيانات أكثـر
ً
ثـراء ،علـى أ
الرجح.
ً
ويخطـط تعـاون تليسـكوب أفق الحـدث مواصلـة عمليات
أ
الرصد لكال الثقبين السودين مرة سنويًا ،بدا ًء من عام ■ .2020

يز
رودريج� ،وميجا
تغطية صحفية إضافية قام بها إيميليانو
ونيشا جاين.
1. The Event Horizon Telescope Collaboration et al.
Astrophys. J. 875, L1 (2019).
2. The Event Horizon Telescope Collaboration et al.
Astrophys. J. 875, L2 (2019).
3. The Event Horizon Telescope Collaboration et al.
Astrophys. J. 875, L3 (2019).
4. The Event Horizon Telescope Collaboration et al.
Astrophys. J. 875, L4 (2019).
5. The Event Horizon Telescope Collaboration et al.
Astrophys. J. 875, L5 (2019).
6. The Event Horizon Telescope Collaboration et al.
Astrophys. J. 875, L6 (2019).

كنز من البيانات
ستة ألغاز يمكن لبيانات الثقب األسود حلها
يمكن للفيزيائيين استخدام الكم الهائل من

تقييم الكتلة.

لإلجابة على أسئلة مطروحة منذ زمن طويل

ثالثة أمور يستطيع الفيزيائيون قياسها اآلن

البيانات الذي أنتجه تليسكوب أفق الحدث
بشأن نظرية النسبية العامة.
ثالثة أمور أكدها الفيزيائيون

●أن "ظل" الثقب األسود – وهو المنطقة

●ما إذا كانت الحلقة الفوتونية مستديرة أم

مضغوطة ،كما هو متوقع للثقوب السوداء
الدوارة ،وهو ما يمكن للفيزيائيون أن يعرفوا من
خالله سرعة دوران الثقب األسود.

المظلمة الواقعة في منتصف الصورة  -لها نفس

●ما إذا كانت هناك انحرافات طفيفة في منطقة

درجة القتامة التي تنبأت بها نظرية النسبية العامة.

الثقب األسود عما تنبأت به النسبية العامة .فقد

سطوعا
●أن "الحلقة الفوتونية" المتوهجة ،أكثر
ً
في أحد الجوانب عنه في اآلخر ،ما يثبت أن الثقب

توصل الفيزيائيون بالفعل إلى أن النسبية العامة

األسود – أو المادة التي تدور حولها ،أو كالهما -
يدور في اتجاه عقارب الساعة في السماء.
●أن كتلة الثقب األسود أكبر  6.5مليار مرة من
كتلة الشمس ،ما يحسم التفاوت بين تقنيات

متماسكة بشكل كبير.
●استقطاب الضوء الذي استقبله تليسكوب أفق
الحدث ،والذي قد يساعد الفيزيائيين على فهم
اآللية وراء انبعاث "نفثات" قوية من المادة من
الثقب األسود.دي .سي وإن .جي
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أخبـــــــــــار تحقيقات

جسر الصين إلى أفريقيا
ظهرت أفريقيا كشريك أساسي في «مبادرة الحزام والطريق الصينية»،
وهو ما يعود بالنفع على العلم في القارة السمراء.
أنتوانيتا روسي
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

;IMAGE FROM PAN SIWEI/XINHUA/ADAALAMY
ADAPTED BY JASIEK KRZYSZTOFIAK

قفص صغير َ
آمال روبرت جيتورو ،وآمال
في داخل صوبة زراعية على حدود نيروبي ،يَ ِ
حمل ٌ
القفص بعناقيد نضرة من العنب أ
الحمر
فريق من الباحثين من كينيا ،والصين ،إذ يمتلئ هذا
أ
الطالق من العنب.
والخضر؛ هي من باكورة ما أنتجته أفريقيا الوسطى على إ
أ
وصمم بحيث
هذا العنب المتنوعة أصنافه ّ
طورته الكاديمية الصينية للعلوم (ُ ،)CAS
ينبت في البيئات الدافئة شبه القاحلة .وقد عكف فريق مشترك من علماء كينيين وصينيين
على زراعته؛ بهدف التأسيس لصناعة النبيذ في كينيا.
البحاث الصيني أ
وفي هذا الصدد ،قال جيتورو ،الذي يشغل منصب مدير مركز أ
الفريقي
"إن هذا الحدث جعل بعض الناس هنا يشعرون بالحماس الشديد" .وجدير بالذكر
المشتركّ :
الفريقي المشترك هو منشأة أُسست بمساعدة أ
البحاث الصيني أ
أن مركز أ
الكاديمية الصينية
ُ
ِّ َ
للعلوم ،واف ُتتحت في نوفمبر من عام  2018على أرض جامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا.
وليس العنب هو المحصول الوحيد الذي حصل عليه المركز من أ
الكاديمية الصينية
الكاديمية كذلك سالالت من أ
للعلوم؛ إذ جلبت أ
الرز ،بإمكانها أن تزيد إنتاج كينيا منه بأكثر من
أ
الثلث ،وذلك على حد قول جيتورو .كما جلب الباحثون الصينيون طريقة الستخدام الغلفة
البالستيكية؛ لالحتفاظ برطوبة التربة في الحقول المزروعة بالذُّ رة.
ومن الممكن أن تسفر نتائج هذه التجارب عن بعض التأثيرات الكبيرة في كينيا؛ فعلى غرار
دائما في الغذاء .ويقول جيتورو" :الخطوة التالية هي
نقصا ً
بقاع كثيرة من أفريقيا ،تواجه كينيا ً

تجربة هذه [النتائج] على نطاق واسع".
وقد أخذت الجهود الصينية المبذولة في
كبيرا من تمويالته من
جزءا
ً
استقى ً
أفريقيا تتزايد على مدى العقدين الماضيين ،لكن
قترضة من الصين.
أموال ُم َ
بدأت وتيرتها تتسارع في عام  ،2013حين أطلق
الرئيس الصيني شي جين بينج مشروعه الطموح
لتطوير ِب ْنية تحتية هناك ،الذي صار معروفًا باسم مبادرة الحزام والطريق ( .)BRIوهذا
المشروع ،الذي تشير غالبية التقديرات إلى أنه يكلف أكثر من تريليون دوالر أمريكي ،يهدف
إلى ربط الصين بأكثر من  130دولة عبر شبكة من الطرق ،وخطوط السكك الحديد ،وخطوط
للنقل البحري؛ من أجل زيادة حجم المعامالت التجارية ،وزيادة النفوذ الصيني في العالم.
الن ،وقّعت  39دولة أفريقية – إلى جانب مفوضية االتحاد أ
وحتى آ
الفريقي  -على اتفاقيات
التعاون التابعة لمبادرة الحزام والطريق ،ومن المنتظر أن تحذو حذوها دول أخرى .وفي ضوء
ُ
انضمام غالبية أجزاء القارة السمراء إلى المبادرة ،برزت القارة كواحدة من أقوى الداعمين لها،
أ
أ
واحدا من بين كل
للب ْنية التحتية الفريقية ،إذ تمول مشرو ًعا ً
كما صارت الصين الممول الكبر ِ
أ
فإن
خمسة مشروعات .وكما هو الحال في الكثير من المناطق الخرى
المشاركة في المبادرةّ ،
ِ
لهذا تبعاته على مجالَي؛ العلم ،والتعليم.
ورغم أن فكرة إنشاء المركز الصيني أ
الفريقي كانت قائمة قبل انطالق مشروع مبادرة الحزام
خط السكك الحديدية الرابط بين

مدينتي مومباسا ،ونيروبي ،الذي
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أساسيا من االستثمارات العلمية للمشروع في القارة .وبصفته أول
والطريق ،إال أنه صار جزءا
المراكز البحثية القائمة بش ًراكة بين ًّ أ
الكاديمية الصينية للعلوم ودولة أفريقية ،فإنه سيكون المقر
الرئيس لعدد من المؤسسات الشبيهة الناشئة في أنحاء القارة ،من مدغشقر إلى غينيا .وتقتضي
الخطط أن تجد هذه المراكز ً
حلول لحماية الحياة النباتية ،والحيوانية ،والتنوع الحيوي.
أيضا في مجال التعليم ،خاصة في حقل العلوم .فقد استضافت
وتظهر المساعدات الصينية ً
الصين حوالي  62ألف طالب من طالب الجامعات ،وطالب الدراسات العليا أ
الفريقيين في عام
 ،2016وبذلك فهي تحتل المركز الثاني بعد فرنسا فقط ،التي استقبلت  103آالف طالب ،وفقًا
الرقام المتاحة من وزارة التعليم الصينية ،ومنظمة أ
ألحدث أ
المم المتحدة للتعليم ،والعلوم،
مساعدا لعميد التعليم الدولي بجامعة هونج كونج،
والثقافة .ويقول روي يانج ،الذي يعمل
ً
إن الحكومة الصينية قد قدمت أيضا  8470منحة دراسية للطالب أ
الفريقيين في عام .2015
ً
ويقول محمد حسن  -رئيس أ
الكاديمية العالمية للعلوم ( )TWASفي ترييستي بإيطاليا،
وعا ِلم الرياضيات السوداني  -إن دعم الصين لطالب الدراسات
العليا ،وطالب دراسات ما بعد الدكتوراة أ
الفريقيين غير مسبوق.
وفي حواره مع دورية  ،Natureقال حسن" :فيما يتعلق بتدريب
جيل جديد من الباحثين أ
الفريقيين ،نجد أن [الصينيين] يبلون بال ًء
ائعا ،فهم يساعدون أفريقيا بشكل أفضل من أي دولة أخرى".
ر ً
أذرع مفتوحة

«إنّ أفريقيا
بمثابة نجم
صاعد ،غير
أن الصينيين
ق َّدموا لها يد
العون».

بداية من خطوط أنابيب النفط في السودان إلى خطوط السكك
الحديدية في منطقة القرن أ
الفريقي ،وأساطيل سفن صيد
أ
جليا في جميع أنحاء أفريقيا.
السماك في غانا ،يظهر تأثير الصين ًّ
وفي المقابل ،ترحب أفريقيا  -بشغف  -بالخبرات التي تكتسبها،
سكانيا
وبالقروض الميسرة التي تحصل عليها ،بينما تواجه تعدا ًدا
ًّ
آخذً ا في التضخم؛ إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول
عام .2050
ويقول زينج أيبينج  -نائب المدير التنفيذي لمركز التعاون الصيني
السيوي أ
آ
الفريقي في بكين  -إن أفريقيا هي "الشريك الطبيعي"
لمبادرة الحزام والطريق ،التي تُ َعد في جوهرها مشرو ًعا تنمويًّا.
قائل" :لقد أخذ عدد متزايد من الدول أ
ويضيف ً
الفريقية يدرك أهمية مبادرة الحزام
والطريق ،وداللتها للتنمية أ
الفريقية".
النشطة الصينية في أفريقيا تثقل الدول أ
ويقول النقاد الغربيون للمبادرة إن أ
الفريقية
لكن المؤيدين
بديون ،لن يمكنها سدادها مطلقًا ،بينما تسلبها المعادن ،وغيرها من المواردّ ،
يقولون إن الصين جلبت خبرات لحل قضايا تنموية مهمة ،وإنها تعي التحديات التي ينطوي
عليها رفع مستويات المعيشة أفضل بكثير من الدول الغربية.
وفي مجال أ
مناح رئيسة في أفريقيا؛
ثالثة
البحاث والتنمية ،ركزت الصين جهودها على
ٍ
هي تكنولوجيا المعلومات ،والزراعة ،والتعليم .وهذه كلها أهداف محورية للتنمية ،وهي
قطاعات ترغب الصين في زيادة حجم التبادل التجاري فيها ،أو ترى فيها فوائد لشركاتها.
أما على الساحة التكنولوجية ،فال نظير لما قدمته الصين في أفريقيا؛ إذ شيدت شركة
االتصاالت عن بُ ْعد الصينية العمالقة «هواوي»  Huaweiنصف شبكات الجيل الرابع في القارة،
وغالبية شبكات الجيلين؛ الثاني ،والثالث ،كما أن اثنتين من أصل ثالث ِمن أَ ْش َهر العالمات
صينيتان.
التجارية للهواتف الذكية هما شركتان ّ
وعن طريق تزويد القارة بوفرة بنموذج شبكات الجيل الخامس ،تأمل الصين في ضمان
سوق ،قوامه مليارا مستخدم لتقنيات الجيل القادم من شبكات إالنترنت؛ وهو سوق سوف
ً
وصول إلى الرعاية الصحية.
يدخل في الخدمات جميعها ،بداية من المنازل الذكية،
وأحد مشروعات مبادرة الحزام والطريق الرقمية أ
طموحا هو مشروع نظام كابل
كثر
ال
ً
«بيس»  ،PEACEوهو شبكة من أ
اللياف تربط آسيا بأفريقيا ،ثم بأوروبا؛ بسرعات تبلغ 16
تيرابايت في الثانية .وحسب شركة «هواوي» ،القائمة بأعمال إنشاء الخط ،سوف تكون أي شركة
اتصاالت عن بُ ْعد قادرة على استخدام الكابل؛ لتعزيز خدمات شبكتها المحلية.
المريكيين أ
وبالرغم من المخاوف التي تساور بعض المسؤولين أ
والوروبيين تجاه أنشطة
كليا في أفريقيا في ظل
شركة «هواوي» ،فإن مثل هذه المخاوف جرى التغاضي عنها ًّ
النترنت .وفي هذا الصدد ،يقول إريك أوالندر،
حاجة القارة الماسة إلى االتصال بشبكة إ
المؤسس المشارك لمشروع الصين أفريقيا ،وهو مصدر غير ربحي ومستقل للوسائط
المتعددة في شنجهاي" :يمكن للمرء أن يتفهم لماذا غض أ
الفريقيون الطرف عن مناشدة
الواليات المتحدة بعدم التعاون مع شركة «هواوي» ،وهزوا أكتافهم بغير مباالة ،وقالوا:
«حس ًنا ،لن يحدث هذا»".
ونظرا إلى أن قوانين
أفريقيا.
في
ا
كبير
ا
تقدم
الصينية
()AI
االصطناعي
وتحقِّق شركات الذكاء
ً
ً ً
المناطق أ
الخرى،
خصوصية البيانات في أفريقيا أقل صرامة من نظيراتها في أوروبا ،وفي بعض
فإن شركات الذكاء االصطناعي قادرة على استغالل تقنيات المراقبة هناك .وعلى سبيل المثال..
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تعاون مع حكومة زيمبابوي؛
فقد وقَّعت الشركة الصينية «كالود ووك»  Cloudwalkاتفاقية ُ
من أجل مشروع واسع النطاق؛ للتعرف على الوجوه .ويهدف المشروع إلى تحسين قدرة
تحد تواجهه
خوارزميات الذكاء االصطناعي على التعرف على الوجوه ذات البشرة السمراء ،وهو ٍّ
أنظمة عديدة .وفي المقابل ،ستساعد شركة «كالود ووك» الحكومة في بناء نظام مصرفي
معا ،وتحسين تكنولوجيا المراقبة في
ذكي؛ من أجل دمج إدارة الشؤون المالية والتكنولوجيا ً
المطارات ،ومحطات كل من السكك الحديدية ،والحافالت ،وذلك حسبما ورد في الموقع
إالخباري الصيني «جلوبال تايمز» .Global Times
وفي مجال الزراعة ،تواجه الصين مشكلة شبيهة بتلك التي يعانيها كثير من دول أفريقيا؛ أال
التصحر الشاسع .ويقول أوالندر:
وهي كيفية تلبية الطلب المتزايد على الغذاء في ظل مواجهة
ُّ
"تمتلك الصين الكثير من الخبرات في إدارة الصحاري في ظل توسع صحراء «جوبي» ."Gobi
الوروبيين ،أو أ
قائل" :إن الخبرة في هذه التخصصات ليست حكرا على أ
ويضيف ً
المريكيين".
ً
أيضا على التعليم العالي في أفريقيا.
كما أخذت الصين في التركيز ً
فقد أسس مجلس اللغة الصينية ،أو ما يُعرف باسم الـ«هانبان»
معهدا من المعاهد الكونفوشيوسية بالقارة؛ من أجل
ً 59 ،Hanban
نشر تعليم اللغة ،والثقافة الصينيتين .كما تتبوأ الصين مكانة متقدمة
من حيث عدد المؤسسات الثقافية التي تمتلكها في أفريقيا؛ وال
معهدا .كما أن ً
دول أخرى من
تفوقها إال فرنسا ،التي تمتلك 115
ً
الدول أ
الفريقية؛ ومنها جنوب أفريقيا ،وأوغندا ،وكينيا ،بدأت في
إضافة اللغة الصينية المندرينية إلى برامج التعليم الثانوي.
ويقول الباحثون إنه لوال المساعدة الصينية ،لما استطاعت دول
تقدم في مجالي؛ العلوم،
نجز من ُّ
أفريقية عديدة تحقيق ما يُ َ
والتكنولوجيا .وهذا يتجلى في سباق التطور الفضائي في القارة.
تقدم وكالة الفضاء الصينية  6ماليين دوالر؛
فعلى سبيل المثالِّ ..
لمساعدة إثيوبيا على إطالق أول أقمارها الصناعية في وقت الحق
من العام الحالي ( ،)2019ومن المزمع أن يقدم القمر الصناعي
بيانات علمية عن المناخ ،والظواهر المرتبطة بالطقس.
ويقول جيتورو" :إن أفريقيا بمثابة نجم صاعد ،غير أن الصينيين
قدموا لها يد العون ،وال يزالون يساعدوننا في الوصول إلى ما نتطلع
َّ
سريعا".
إليه ً
وال تخشى الدول أ
المعاهد
مع
ذلك
يقلقها
ما
بقدر
الصين،
إلى
الكفاءات
هجرة
من
فريقية
ال
َ
الغربية ،التي عادة ما توظف ألمع العقول .فالمشكلة أقل وطأة في حال الصين؛ ألن الضوابط
الصارمة الخاصة بتأشيرات القامة هناك تفرض على الطالب أ
الجانب العودة إلى أوطانهم،
إ
فور االنتهاء من برامجهم الدراسية.
ويقول حسن إنه برغم أن المعاهد الصينية ليست ملزمة بمواصلة دعم العلماء أ
الفريقيين
بعد مغادرتهم الصين ،إال أنه عادة ما يظل الخريجون الجامعيون أ
الفريقيون على صلة
أ
معا عن ِم َنح تمويل البحاث .وتفيد
بأقرانهم الصينيين طيلة حياتهم المهنية؛ ويبحثون ً
الكاديمية العالمية للعلوم بأن غالبية الطالب أ
أ
الفريقيين الذين يدرسون في الصين عبر
برامج الزمالة يبلغون بأن هذه الخبرة إيجابية .كما يحصل العديد منهم على وظائف في
معاهد أفريقية بعد عودتهم.
ويقول إيمانويل أونوابونا  -الباحث في علم المواد التطبيقي في جامعة ريديمر في نيجيريا
 إنه لم يضطر حتى إلى االنتظار حتى مناقشة رسالة الدكتوراة خاصته بعد عودته من الصين،كي يحصل على وظيفة.
ويقول أونوابونا" :في ضوء ندرة الكوادر العلمية المؤهلة في أفريقيا ،توجد وظائف شاغرة
في انتظار العلماء الذين حصلوا على تدربيهم خارج القارة في مؤسسات مرموقة".
أتم تعليمه العالي بالكامل في الصين .وبعد عدة سنوات
أيضا هو حال جيتورو ،الذي
كان هذا ً
من العمل أستاذًا بجامعة جومو كينياتا ،تم ّكَّن من إقناع إدارة الجامعة بإنشاء مركز أ
البحاث الصيني
َ
الفريقي المشترك ،بالتعاون مع حديقة ووهان النباتية التابعة أ
أ
للكاديمية الصينية للعلوم.
وحسب قول جيتورو ،فإن الحكومة الصينية أسهمت بـ 15مليون دوالر في إنشاء المركز،
وقدمت أ
الكاديمية الصينية للعلوم منذ تأسيسه تمويالت إضافية بقيمة  3ماليين دوالر
أ
المشيد عليها مجانًا ،وأعفته من الضرائب
معداته .كما منحته الحكومة الكينية الرض
لشراء ّ
َّ
المفروضة على الواردات كافة.
ويشكك بعض علماء الغرب في الدوافع الكامنة وراء مثل هذه االستثمارات ،غير أن جيتورو
مفتخرا بها  -يقول إن
 الذي يضع صورة للزعيم الصيني الثوري ماو تسي تونج على مكتبه،ً
أي سلطة مسؤولة يجب عليها مد يد العون ،ليس فقط ألبناء شعبها ،ولكن للمجتمع العالمي
خصوصا في مجال الدعم العلمي.
كذلك،
ً
ويضيف ً
قائل" :إن التحديات العالمية التي تواجه البشرية ال تعرف حقًّا الحدود"■ .
ف
و�.
روس صحفية حرة ،مقيمة ي� مدينة ين� ب ي
أنتوانيتا ي
الطبعة العربية |
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راوغة تُ ِعيد
ميكروبات ُم ِ
هيكلة شجرة الحياة
الله «لوكي» وغيره من مخلوقات
المسماة على اسم إ
تثير أمجموعات غامضة من العتائقُ ،
السكندنافية ،جدال ً بشأن أصل الكائنات الحية المعقدة ،ومن بينها البشر.
الساطير إ

تاريخ الحياة على وجه أ
الرض ،أال وهو ظهور حقيقيات النواة ،وهي
كل أسطورة تحتاج إلى وجود محتال بارع .وفي هذا الصدد..
تريسي واطسون
مجموعة الكائنات الحية ،التي تشمل جميع النباتات ،والحيوانات،
السكندنافي «لوكي»
الله إ
ال يتفوق الكثير من المحتالين على إ
 ،Lokiالذي يثير المتاعب ويهين غيره من آ
والفطريات ،وغيرها الكثير.
اللهة ،ويتسم بطبيعته
قاد اكتشاف العتائق ،في أواخر سبعينيات القرن الماضي ،العلما َء إلى افتراض أن شجرة
المر ِاوغة ،وغموضه ،ونزوعه إلى إحداث الفوضى .وبعبارة أخرى ،إنه االختيار المثالي لتسمية
مجموعة من الميكروبات التي تعيد كتابة قصة بالغة أ
الهمية عن جذور الحياة المبكرة ،أال الحياة قد تفرعت قبل وقت طويل إلى ثالثة جذوع أو «نطاقات» رئيسة .وأحد تلك الجذوع أ ّدى
ُِ
إلى ظهور البكتيريا الحديثة ،وأ ّدى الثاني إلى ظهور العتائق .أما الثالث ،فقد أنتج حقيقيات
وهي «عتائق لوكي» .Lokiarchaeota
نموذج رائد ذو «ثالثة نطاقات»
لكن سرعان ما ثار الجدل بشأن ِب ْنية هذه الجذوع .ويرى
ٌ
تنتمي هذه الميكروبات الجامحة إلى فئة من الكائنات الحية أحادية الخلية ،تُسمى «العتائق» النواةْ ،
لكن هناك سيناريو آخر
مشترك،
سلف
من
عت
تفر
قد
النواة
وحقيقيات
العتائق،
 ،archaeaتشبه البكتيريا تحت المجهر ،لكنها تختلف عنها في بعض الجوانب ،بقدر ما يختلف أن ًّكل من
ْ
ّ
البشر عنها .اك ُتشفت «ميكروبات لوكي»  -مثلما تُعرف أحيانًا  -عن طريق تحديد تسلسل الحمض ثنائي النطاق يميل إلى أن حقيقيات النواة قد تفرعت مباشر ًة من مجموعة فرعية من العتائق.
وحول ذلك ..يقول فيل هوجنهولتز  -وهو عا ِلم أحياء مجهرية بجامعة كوينزالند في بريزبن
الكائنات الحية ،ومعها بعض
النووي لطين قاع بحرُ ،جمع بالقرب من جرينالند .1وتدفع تلك
ُ
أ
الميكروبات ذات القرابة منها ،علماء أ
الحياء نحو إعادة النظر في واحد من أعظم الحداث في بأستراليا  -إنه برغم احتدام المناقشات في هذا الصدد في وقت ما ،فقد اعتراها الركود في
َ
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ILLUSTRATION BY FABIO BUONOCORE

نهاية المطاف ،ثم جاءت «ميكروبات لوكي» وقريباتها لتكون بمثابة "نسمة هواء منعشة"،
وأَ ْح َيت من جديد الحجة المؤيِّدة للشجرة ثنائية النطاق.
كتشفة حدي ًثا على جينات تُعتبر مميزة لحقيقيات النواة .ويشير التحليل
الم َ
تحتوي العتائق ُ
العميق للحمض النووي لتلك الكائنات الحية إلى أن حقيقيات النواة الحديثة تنتمي إلى
وإن صح ذلك ،تكون جميع أشكال الحياة المعقدة في حقيقتها -
مجموعة العتائق نفسهاْ .
بدءا من الطحالب الخضراء إلى الحيتان الزرقاء  -قد نشأت في أ
الصل من العتائق.
ً
ولكن ما زال هناك علماء عديدون غير مقتنعين بذلك ..فعملية تحديد ِب ْنية شجرة التطور
أي أدلة تبين إمكانية زراعة تلك الكائنات في المختبر،
ُمربكة ،ومثيرة للجدل .ولم تُنشر بعد ّ
مريرا في هذا الصدد ،فعلى حد قول هوجنهولتز،
وهو ما ِّ
يصعب دراستها .وال يزال النقاش ً
بعضا ،ويعتقدون
مناصري كل رأي من الجانبين "يحملون عداوة شديدة لبعضهم ً
ّ
فإن ِ
جميعهم أن رأي المعسكر آ
الخر ليس به شيء من الصحة" ،بل يرفض بعضهم التعبير عن
آرائه؛ مخافة الساءة إلى زمالئه أ
القدم.
إ
وتتمثل القضية هنا في الوصول إلى ف ْهم أعمق للقفزة البيولوجية التي أنتجت حقيقيات النواة،
أو بعبارة أخرى" ،الحدث أ
الكبر الذي وقع منذ نشأة الحياة" ،على
حد قول عالم أ
الحياء التطورية باتريك كيلينج ،من جامعة بريتيش
ِ
كولومبيا بفانكوفر في كندا .فالتساؤل عن مصدر حقيقيات النواة "هو
بمثابة أحد أكثر أ
السئلة أهمية في ف ْهم طبيعة التعقيد البيولوجي"،
حسبما يضيف .وللإجابة عن هذا السؤال" ،نحتاج إلى إيجاد ر ّد على
السؤال التاليَ :من تجمعه قرابة َبمن؟".
من نطاقين إلى ثالثة نطاقات

«قلت لنفسي:
حس ًنا ،كيف
يمكن أن يحدث
هذا؟ هل ُي ْع َقل أن
يكون هذا جينوم
عتائق حقًّا؟»

في منظور العلماء الذين عاشوا قبل نصف قرن ،كانت الكائنات
الحية على أ
الرض منقسمة بين فئتين :حقيقيات النواة (وهي
كائنات حية ذات خاليا تحتوي على ِبنى داخلية مغلفة بأغشية
مثل النواة) ،والكائنات بدائية النواة (وهي كائنات أحادية الخلية،
تفتقر عموما إلى أ
الغشية الداخلية) .كانت البكتيريا هي بدائيات
ً
أ
النواة الوحيدة التي عرف علماء الحياء بها .وفي عام ،1977
وصف عالم أ
الحياء التطورية كارل ووز وزمالؤه العتائق باعتبارها
ِ
2
ً
متمايزا للحياة ،يعود تاريخه إلى مليارات السنين .
شكل ثال ًثا
ً
وحسب تعبير ووز ،فإن الكائنات الحية ينبغي تقسيمها بين ثالثة نطاقاتً ،
بدل من اثنين.
لم يسلم ووز من المنتقدين ،ففي ثمانينيات القرن العشرين ،أشار عالم أ
الحياء التطورية
ِ
جيمس اليك  -من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس – إلى أن حقيقيات النواة كانت في
أ
الصل شقيقات لعتائق أطلق عليها اسم ،4،3eocytesويعني «الخاليا البادئة» ،ومن ثم تطورت
الفكرة إلى سيناريو ثنائي النطاق.
المتنافسين ،بلغت ذروتها في مشادة كالمية
نموذجيهما
بشأن
ا
ضروس
خاض اليك مع ووز حربًا
َ
ً
شهيرة ،وقعت بينهما في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي .بعدها" ،أعرب ووز عن رغبته
في عدم مقابلة جيمس اليك" ،على حد قول عالم أ
الحياء المجهرية باتريك فورتير ،من معهد
ِ
باستور بباريس .وال ينكر اليك حدة الخالف الذي كان متأججا بينهما ،حيث يقول" :لقد كان ً
جدال
كبيرا بالفعل ،ودخل فيه قدر هائل من االعتبارات السياسية" .وقد توفي ووز في عام .2012
ً
أما في يومنا الحاضر ،فقد صار النقاش الدائر بشأن مصدر حقيقيات النواة أكثر ً
تعقل،
إذ يتفق كثيرون من كال الجانبين على أن أصل حقيقيات النواة ربما ينطوي على خطوة تُعرف
دافع ْت عنها عالمة
باسم «التعايش الداخلي»  .endosymbiosisوتنص تلك النظرية  -التي َ
أ
الحياء الراحلة لين مارجوليس  -على أن خلية مضيفة بسيطة عاشت قبل زمن طويل قد ابتلعت
وكونت الخلية المضيفة والبكتيريا عالقة منفعة متبادلة؛ فتطورت تلك
بكتيريا بطريقة ما،
البكتيريا الحبيسة  -في ّنهاية المطاف  -إلى الميتوكوندريا  -وهي البنى أ
الساسية الخلوية التي
ِ
تنتج الطاقة – وشكلَت الخاليا الهجينة الناتجة ما يعرف آ
الن بحقيقيات النواة.
ْ
ُ َ
بتلعة
الم ِ
أما النقطة التي يسلك عندها كل من المعسكرين طريقًا مختلفًا ،فهي طبيعة الخلية ُ
بتلعة كانت ميكروبًا سالفًا،
الم ِ
للبكتيريا .آ فكما يروى أنصار نموذج الثالثة نطاقات ،فإن الخلية ُ
أوليا لحقيقيات النواة" ،proto-eukaryote
انقرض الن .ووفقًا لقول فورتير ،فقد كانت
ً
"نموذجا ًّ
بمعنى أنها  -حسب قوله " -ليست نسخة حديثة من العتائق ،وال من حقيقيات النواة الحديثة".
ووفقا لهذا النموذج ،كانت هناك تفرعات رئيسة عديدة في مراحل التطور المبكرة.
حدث التفرع أ
الول منذ مليارات السنين ،عندما تسببت كائنات بدائية في ظهور ٍّكل من
أ
البكتيريا ،ومجموعة منقرضة من الميكروبات .وتفرعت تلك المجموعة الخيرة إلى العتائق،
تصور العالم ثنائي النطاق،
وإلى المجموعة التي شكلت حقيقيات النواة ،غير أنه في ّ
حي بدائي في ظهور البكتيريا والعتائق ،وكان الكائن الحي الذي ابتلع البكتيريا
تَ َس َّبب كائن ّ
المصيرية  -في نهاية المطاف  -من العتائق .وهذا من شأنه أن يجعل جميع حقيقيات
النواة فر ًعا من فروع العتائق مفرطة التطور ،أو أن يجعلها «نطاقًا ثانويًّا» ،على حد تسمية
بعض العلماء لها.
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رسائل ُم َ
		
ختلطة

دون وجود أرشيف للميكروبات ،تكون عملية االختيار من بين تلك الفرضيات مسألة بالغة
الصعوبة .فالسجل أ
الحفوري لحقيقيات النواة المبكرة شحيح ،ونماذجها يمكن أن تكون
مبهمة .وينبغي للعلماء أن يعتمدوا ،بدال ً من ذلك ،على السجالت الموثقة في جينومات
الكائنات الحديثة ،تلك التي شابها الخلط بدورها مع مرور الزمن .يقول توم ويليامز ،من
جامعة بريستول في المملكة المتحدة ،والمتخصص في علم أ
الحياء التطورية الحاسوبي:
غالبا قبل بضعة مليارات من السنين ،باستخدام بيانات
"نحن نحاول حسم حدث وقع ً
تسلسل جيني حديثة" .وهذه ليست مهمة سهلة.
قدما .فحتى وقت
دفعت تقنيات تحديد التسلسل الجيني الحديثة النقاش إلى المضي ً
قريب ،كان على العلماء الذين يسعون إلى تمييز البكتيريا أو العتائق في مو ِئل معين أن
يستنبتوا الكائنات في المختبر .أما آ
الن ،فيمكن للباحثين تقييم التنوع الميكروبي في عينة من
الماء أو التربة ،عبر استخراج الحمض النووي ،وتحليله باستخدام أدوات الرياضيات ،وهي
تقنية تسمى «الدراسة الميتاجينومية»  .metagenomicsوفي عام  ،2002عرف العلماء بوجود
فئتين أو (شعبتين) من العتائق .أما اليوم ،وبفضل تقنية الدراسة
الميتاجينومية ،فقد زاد عدد المجموعات بشكل كبير.
سارع علماء التطور باالستفادة من هذه الوفرة المتزايدة ،ووضعوا -
باستخدام أحدث تقنيات النمذجة القوية  -مخططًا لغابة من أ
الشجار
ً
درج
تقدم
التطورية ،التي ِّ
تفصيل للعالقات الوراثية بين العتائق .وتُ ِ
النتائج  -في كثير من الحاالت  -حقيقيات النواة ضمن ُرتب العتائق.
وفي ذلك يقول ويليامز" :في منظورنا ،انحاز وزن أ
الدلة  -في
الواقع  -نحو ترجيح كفة شجرة عتائق  eocyteثنائية النطاق"،
لكن البعض يرى أن النقاش ال يزال يفتقر إلى البيانات الكافية.
بعد ذلك ،في عام  ،2015نشرت مجموعة بقيادة تايس
إتيما  -الذي كان وقتها عا ِلم أحياء مجهرية تطورية بجامعة
أوبساال في السويد  -تسلسالت حمض نووي لكائنات أطلق
عليها «عتائق لوكي»ُ ،عثر عليها في رواسب اس ُتخرجت قبل ذلك
بخمس سنوات .1وفي غضون عامين ،أعلن فريق إتيما وغيره من
الباحثين عن اكتشاف ثالث ُش َعب عتائق جديدة ،ذات قرابة من
6،5
برمتها باسم
«عتائق
وسميت مجموعة الشعب الجديدة ّ
لوكي» ُ .
«أسجارد»  ،Asgardنسبةً إلى مملكة آ
اللهة إالسكندنافية.
وتتميز «عتائق أسجارد» بأنها ضئيلة الحجم ،وإن كانت عظيمة أ
الثر ،فقد أعادت تلك
ْ
العتائق إحياء النقاش من جديد حول عدد نطاقات أشكال الحياة الحقيقي .كما أنها تقدم
دالئل مثيرة لالهتمام بشأن طبيعة الخاليا التي أ ّدت إلى ظهور أولى حقيقيات النواة ،في
منظور أنصار النموذج ثنائي النطاق على أ
القل.
تستعصي «عتائق لوكي» وأقاربها على الوصف السهل ،مثلما هو الحال مع إالله «لوكي»،
لكن الجينوم الخاص بها
ميت على اسمه ،ولكْن ال شك أن هذه الكائنات من العتائقّ ،
الذي ُس ّ
يتضمن تشكيلة من الجينات التي تشبه بعض الجينات الموجودة في حقيقيات النواة .وعلى
سبيل المثال ،يحتوي الحمض النووي لميكروبات «لوكي» على تعليمات جينية أ
للكتينات،

إطارا شبي ًها بالهيكل العظمي في الخاليا حقيقية النواة .وقد بدت
وهي البروتينات التي تُشكل ً
تخوف  -في
رصدها
الذي
الباحث
أن
لدرجة
غريب،
موضع
جينات ميكروبات «لوكي» في
َّ
بادئ أ
سبب في ذلك .وتتذكر هذه التجربة أنيا سبانج  -عالمة
ت
قد
التلوث
المر  -من أن يكون
َ
َّ
أ
أ
بتيكسل  -قائلة" :قلت
الحياء المجهرية التطورية في المعهد الملكي الهولندي لبحاث البحار ِ
لنفسي :حس ًنا ،كيف يمكن أن يحدث هذا؟ هل يُ ْعقَل أن يكون هذا جينوم عتائق حقًّا؟"
درج
د ّعمت النمذجة التطورية االرتباط الوثيق بين «عتائق أسجارد» ،وحقيقيات
النواة .وتُ ِ
أشجار التطور التي بناها فريق إتيما جميع حقيقيات النواة في مجموعة أسجارد.7،5
ستخدم العديد من الباحثين في الوقت الحالي بيانات من تلك العتائق؛ بهدف صياغة
ويَ ِ
صورة أفضل لسلف حقيقيات النواة .وربما كان لدى تلك العتائق بالفعل بعض السمات
المعتادة في حقيقيات النواة ،قبل أن تبتلع سلف الميتوكوندريا .يقول إتيما" :من المحتمل
ّأن بعض العمليات البيولوجية الغشائية البدائية للغاية كانت تجرى بها".
ووفقًا لتحليل منشور هذا العام ،7ربما يكون سلف «عتائق أسجارد» قد تغذى على
جزيئات ،أساسها الكربون ،مثل أ
الحماض الدهنية ،والبوتان .ومن شأن ذلك النظام الغذائي
أن يولِّد منتجات ثانوية ،يمكن أن تسهم في تغذية البكتيريا المتكافلة معها .ومن الممكن
مشاركة الطعام تلك  -الشائعة بين الميكروبات – قد تطورت إلى عالقة
أن تكون اتفاقيات َ
وثيقة بدرجة آكبر .فربما كانت إحدى العتائق قد اقتربت من البكتيريا المتكافلة معها إلى
حد االلتصاق بها؛ لتسهيل عمليات تبادل الغذاء ،وهو ما أدى  -في نهاية المطاف  -إلى
احتضان هذه البكتيريا بالكامل.
ورغم ذلك ..ال يزال ِم ْثل هذه السيناريوهات يثير الشكوك .وفورتير من بين أبرز رافضي االقتناع
8
مستفيضا لها.
تفنيدا
ً
بها ،فبعد تمحيصه للورقة البحثية عن «عتائق أسجارد» ،نشر هو وزمالؤه ً
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أخبـــــــــــار تحقيقات
هل المؤشرات خادعة؟

اتهام ،أثار غضب إتيما ،اقترح فورتير ومجموعته أن بعض تسلسالت الحمض النووي
في ٍ
الشبيهة بتسلسالت الحمض النووي في حقيقيات النواة الموجودة عند «عتائق لوكي» قد
نتج عن التلوث ،إذ َك َتب فريق فورتير أن أحد بروتينات ميكروبات «لوكي» ،ويُدعى «عامل
االستطالة  ،elongation factor 2 »2كان  -في أ
الغلب " -ملوثًا بتسلسالت أحد حقيقيات
حاليا إنه غير متيقن من هذه النقطة.
النواة"ْ ،
وإن كان فورتير يقول ًّ
متمسكين بانتقاداتهم أ
التطورية ،وحتى الباحثون
أسجارد
شجار
ل
وزمالؤه
تير
ر
فو
وما زال
ّ
البارعون في رسم أ
يقرون بأنه من الصعب إزالة اللبس عن الطريقة التي
رية
التطو
شجار
ال
ّ
ّ
ملياري سنة ببعضها بعضا .ويعيد علماء أ
الحياء رسم
كانت ترتبط بها كائنات حية تعيش قبل
ً
تلك العالقات من خالل نمذجة الكيفية التي تغير بها «مؤشر» معين  -عادة ما يكون بروتي ًنا،
أو جي ًنا  -بمرور الوقت عند الكائنات الحية موضع البحث.
وتقول مجموعة فورتير ّإن فريق إتيما قد اختار  -عن غير قصد  -مؤشرات مضللة لرسم
شجرته .وأجرى فورتير ومجموعته تحليلهم الشجري الخاص ،باستخدام اثنين من البروتينات
أ
أ
تسجل البروتينات الكبيرة  -بحكم حجمها  -المعلومات
الكبيرة كمؤشرات ،لنه من الرجح أن ِّ
المطلوبة .وكانت النتيجة شجرة ذات ثالثة نطاقات.
المؤشرين اللذين استخدمهما فورتير غير كافيين لتتبع
من ناحية أخرى ،يرى إتيما أن
َ
أ
جدا .وهو انتقاد وجد صداه لدى علماء آخرين .وعندما
الحداث التي جرت منذ أمد بعيد ًّ
حاول فريق إتيما تكرار نتائج فورتير ،حتى باستخدام البروتينين اللذين استخدمهما فورتير،
كانت النتيجة  -رغم ذلك  -شجرة ثنائية النطاق ،حسب قوله ،غير أن إتيما لم ينشر نتائجه بعد.
يُ ْع ِزي إتيما بعض االختالفات في النتائج بين الفريقين إلى الخلفية التخصصية؛ حيث
يقول" :باتريك فورتير عا ِلم بارع في مجاله ،لكنه في حال ميكروبات «لوكي» ،قد تخطى
حدود خبراته بعض الشيء" .أما فورتير ،فيقول إنه يتمتع ببعض المهارات في مجال علم
تطور السالالت ،وإن المؤلفين المشاركين معه في الدراسة يمتلكون مهارات أكثر.
أشجار فورتير .فعلى سبيل المثال..
ومع ذلك ..ال يرفض كل مؤيدي النموذج ثنائي النطاق
َ
يؤسس ويليامز حاليا تصورا لشجرة باستخدام أحدث أ
ضمن فيها أصنافًا
ي
و
التحليلية،
دوات
ال
ُ ِّ
ً
ً
جديدة من العتائق .ويأمل ويليامز في أن يساعده هذا الجهد على فهم بعض نتائج فورتير.
ويحظى نموذج الشجرة ثالثية النطاق بتأييد حليف رفيع المستوى ،هو عالم أ
الحياء
ِ
ٍ
ائدا في ابتكار بعض المناهج
المجهرية نورم باس ،من جامعة كولورادو في بولدر ،الذي كان ر ً
التي كانت أساسية لتصنيف الميكروبات على شجرة الحياة .ويرى باس أنه على امتداد فترات
زمنية شاسعة ،سوف تتغير بعض المؤشرات بشكل يصعب تتبعه .ويستخدم إتيما وآخرون
لكن باس يرفض تلك الطرق.
أساليب إحصائية؛ لتفسير ذلك التغير الخفيّ ،
تغير غير مرئي ،لكنني أعتقد أن ذلك افتراض
حساب
يقول باس" :يزعم إتيما وزمالؤه أن بإمكانهم
ُّ
سخيف" ،لكن تلك أ
الساليب تُستخدم على نطاق واسع .ويعارض إتيما ذلك الرأي بقوله إنه يمكن
ّ
للعلماء استخدام اختبارات متنوعة؛ لتحديد ما إذا كانت مثل هذه التغيرات تؤثر في بياناتهم ،أم ال.
الحكام .ومن هنا ،أصبحت عبارة "تغُّ ير أ
ويمتنع علماء آخرون عن إصدار أ
الشجار" بمثابة
تماما" .ويتفق هوجنهولتز مع وجهة النظر القائلة
الزمة أمتكررة .يقول كيلينج إنه "على الحياد ً
"المر ال يزال قيد المداولة" ،على الرغم من أن كال العا ِل َمين يقوالن إنهما يعتقدان أن
ّإن
أ
الدلة على النطاق الثنائي ِآخذة في التزايد.
وفي أثناء انتظار سكون الجدل حول أشجار تطور هذه الميكروبات ،بدأ باحثون يحولون
اهتمامهم إلى خيوط أخرى من أ
الدلة ،ربما تدعم نموذج الشجرة ثنائية النطاق ،إذ تحتوي
البكتيريا وحقيقيات النواة على مجموعة واحدة من الدهون في أغشيتهما الخلوية ،بينما تحتوي
مزيجا من المجموعتين سيكون غير
أغشية العتائق على مجموعة مختلفة .وكان من ُ
المعتقد أن ً
"تشعب الدهون" هذا نقطة حساسة لمؤيدي النموذج ثنائي النطاق ،ألنه
مستقر .وقد م ّثل ُّ
ضمنيا إلى أنه إذا كانت حقيقيات النواة قد جاءت من العتائق ،فسيتعين عليها التحول
يشير
ًّ
من استخدام دهون العتائق إلى إنتاج نُ َسخ بكتيرية من هذه الدهون.
تشعب الدهون يشكل وزنًا ،مثلما كان في الماضي .ففي العام الماضي،
هذا ..ولم يَ ُعد ُّ
نجح باحثون هولنديون في تصميم بكتيريا ذات أغشية خلوية تحتوي على دهون عتائق،
ودهون بكتيرية ،على حد سواء .9كما عثر علماء على بكتيريا في البحر أ
السود تمتلك جينات
لصناعة هذين النوعين من الدهون.10
أ
ومن المحتمل أن تكون ميكروبات «لوكي» قد امتلكت مثل تلك الغشية المختلطة في أثناء مرحلة
االنتقال من العتائق إلى حقيقيات النواة ،مثلما تقول عالمة أ
الحياء المجهرية لورا فيالنويفا ،من
أ
المعهد الملكي الهولندي ألبحاث البحار ،وهي عضو في الفريق الذي درس بكتيريا البحر السود.
ّإن تحليالت «عتائق أسجارد»  -بما فيها «عتائق لوكي»  -تظل محدودة ،حيث تقول سيمونيتا
أ
"المنتظَر حقًّا هو عزل فرد من
جريبالدو ،عالمة الحياء المجهرية التطورية بمعهد باستورُ :
تلك السالالت" .وتضيف قائلة" :نحن بحاجة إلى إالمساك بها ،وإلى استزراعها".
يتميز بعملية أيض متراخية ،وببطء في التكاثر ،وحسب تعبير إتيما:
وبعض هذه الكائنات ّ
"ذلك بالتحديد ما ال ترغب في أن يتسم به الكائن الذي تحاول استزراعه".
وال يعترف سوى عدد قليل فقط من العلماء آ
الخرين بأنهم قد حاولوا حتى استزراع هذه الكائنات،
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ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻣﺤﻞ ﺟﺪل

اﺑﺘﻠﻊ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ  -ﺗﺠﻤﻌﻪ ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺋﻖ  -ﻛﺎﺋﻨً ﺎ آﺧﺮ  -ﺗﺠﻤﻌﻪ ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  -ﻣﻨﺬ دﻫﺮ
ﺑﻌﻴﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﻴﺎت اﻟﻨﻮاة ،وﻫﻲ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ،ﺗﺤﺘﻮي ﺧﻼﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺘﻠِ ﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ .وﻳﺮى
ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ ُ
ِﺑﻨﻰ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﻏﺸﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﻳﺎّ ،
ﺳﻠﻔﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ.
ً
ﻘﺘﺴﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺘﺎﺋﻖ
ِ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﺗَ

اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ

ﺣﻘﻴﻘﻴﺎت اﻟﻨﻮاة

اﻟﻌﺘﺎﺋﻖ

آﺧﺮ ﺳﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
ِ
اﻟﻌﺘﺎﺋﻖ ،وﺣﻘﻴﻘﻴﺎت اﻟﻨﻮاة.
اﻟﻤﺒﺘﻠِ ﻌﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺘﺎﺋﻖ ،وأن ﺟﻤﻴﻊ
ﻳﺮى ﻣﺆﻳﺪو اﻟﻨﻤﻮذج ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﻄﺎق أن اﻟﺨﻠﻴﺔ ُ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎت اﻟﻨﻮاة – وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺒﺸﺮ  -ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺘﺎﺋﻖ.

فعالمة أ
الحياء المجهرية كريستا شليبر بجامعة فيينا ،التي تحاول استزراع كائنات «أسجارد» ،تصف
تقدمت بطلب لتمويلها".
هذه العملية بأنها" :أكثر المشروعات جنونًا على إالطالق ،التي
ُ
أسماه
ما
التقط
قد
ا
واحد
ًا
ق
فري
فإن
وبقدر ما يمكن لهذه الميكروبات أن تكون مر ِاوغة،
ً
ّ
ظهر صور ال ُتقطت ألحد أنواع هذه الكائنات خاليا مستديرة،
أولى صور «كائنات أسجارد» .وتُ ِ
تحتوي كل واحدة منها على حزمة مضغوطة من الحمض النووي ،تُما ِثل السمة المميزة
لجميع حقيقيات النواة ،أال وهي النواة .إن تلك الصور "مثيرة لالهتمام" ،ولكنها غير
الحياء المجهرية روهيت جهاي ،الذي يعمل بمركز أ
حاسمة ،كما يقول عالم أ
الحياء التابع
ِ
أ
للكاديمية التشيكية للعلوم في تشيسكي بوديوفيتسه ،وهو أحد المؤلفين المشاركين في
أ
11
الطبعة الولية التي تحتوي على الصور .
وال تزال الصورة العامة غير واضحة .ففي أ
غالبا ما ينثر إالله «لوكي»
سكندنافية،
ال
ساطير
ال
إ
ً
بذور الفوضى ،ثم يعيد أ
المور بعد ذلك إلى نصابها الصحيح .ومع خروج «عتائق لوكي» وقريباتها
أ
آ
إلى النور ،فإن مؤيدي النموذج ثنائي النطاق يَ ْع ِقدون المال عليها في تسوية النقاش طويل المد
لكن هذا قد يستغرق بعض الوقت .تقول سبانج ضاحكة" :عندما
بشأن أصل الحياة المعقدةّ ،
أ
لكن المر لم يَ ِسر كذلك"■ .
الجميع،
يقنع
سوف
ذلك
أن
نظن
اكتشفنا «عتائق أسجارد» ،كنا
ّ
تريس واطسون محررة قسم «أضواء عىل أ
البحاث»  Research Highlightsف ي� دورية
ي
 Natureف� العاصمة أ
المريكية واشنطن.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

مجابهة التحيز في
دراسات الجينوم
علماء من مجموعات سكانية ال تحظى بتمثيل ٍ
كاف يتزعمون جهودًا لجعل دراسات
ً
شمول؛ بالعمل مع مجتمعات تعرَّضت لإلهمال أو االستغالل.
الجينوم أكثر
جورجا جوليلمي

ظــل نيســتور رويــز هيرينانديــز يناضــل لعقــود مــن أجــل الحصــول علــى االعتــراف بمجموعتــه
العرقيــة .فقــد نشــأ فــي بلــدة ُقــرب ســاحل المحيــط الهــادئ بجنــوب المكســيك ،حيــث يعــزو ،ومعــه
آخــرون كُثــر ،أصولهــم إلــى أنهــا تنحــدر مــن مجموعــة عبيــدُ ،جلبــوا مــن إفريقيــا عبــر المحيــط
أ
الطلنطــي فــي القــرن الســادس عشــر .وهــم يعتبــرون أنفســهم مكســيكيين مــن أصــل إفريقــي،
ـميا بهــم كأقليــة عرقيــة .وإذا تحقــق هــذا االعتـراف ،فربمــا
لكــن الحكومــة المكســيكية ال تعتــرف رسـ ًّ
ً
تخــص الصحــة
وأخــرى
ثقافيــة،
امــج
ر
ب
لتنظيــم
ــا
حكومي
تمويــا
يتلقَّــى أعضــاء هــذه المجموعــة
ّ
ًّ
تمامــا.
ـم
ـ
تجاهله
ـم
ـ
يت
ـن،
ـ
العامــة .لكــن فــي الوضــع الراه
ً
وفــي عــام  ،2015قابــل رويــز هيرينانديــز ماريــا أفيــا ،عالمــة الوراثيــات الســكانية مــن جامعــة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أخبـــــــــــار تحقيقات

كاف
ٍ
تنـ ُّـوع غير

عامــا الماضيــة ،أحــرزت دراســات الجينــوم البشــري تطــورات
علــى مــدار الثالثيــن ً
تصــور تاريــخ الســكان وتحديــد الجينــات التــي
إعــادة
مجــال
مثيــرة للحمــاس فــي
ُ
تجعــل فــر ًدا مــا عرضــةً للإصابــة بمــرض معيــن .ولكــن معظــم دراســات الجينــوم
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ســتانفورد فــي كاليفورنيــا .وأرادت أفيــا تحليــل الحمــض
النــووي لمجموعــات المكســيكيين المنحدريــن مــن أصــل
ـعيا
إفريقــي فــي واليــات فيراكــروز
وجيريــرو وآواخــاكا؛ سـ ًّ
أ
الفريقــي .لكــن
وراء تحديــد مــدى انتمائهــم إلــى الصــل إ
مشــروعها واجــه عــد ًدا مــن الصعوبــات .فعندمــا تواصلت
كثيــرا منهــم
مــع أفــراد هــذه المجتمعــات الحظــت أن ً
ال يعــرف القــراءة أو الكتابــة ،وأن بعضهــم ال يعتبــرون
ثــم كان
أنفســهم مكســيكيين مــن أصــل إفريقــي .ومــن َّ
مليــا فــي طريقــة عــرض نتائــج الدراســة
عليهــا التفكيــر ًّ
عليهــم.
واســتعاضت أفيــا عــن عــرض النســب المئويــة التــي
أ
الفريقــي واختــارت
ِّ
توضــح مــدى انتمائهــم إلــى الصــل إ
تقديــم النتائــج فــي شــكل رســومات للكروموســومات،
مرمــز بلــون معيــن وفقًــا لتركيبــه
يظهــر فيهــا أكل جــزء ّ
ـير إلــى أصــل إفريقــي ،أ
والحمــر
الوراثــي ،فالخضــر يشـ
إلــى مكســيكي أصلــي ،أ
والزرق إلــى أوروبــي .ويقــول رويــز
هيرينانديــز" :ق ـرأ الباحثــون النتائــج لنــا ،وشــرحوا معنــى
كل لــون" ،ثــم أضــاف" :اتّضــح أن أمــي مكســيكية مــن
أصــل إفريقــي ،بينمــا أبــي ينحــدر مــن نســل المكســيكيين
أ
الصلييــن" .لــم يتوقــع رويــز هيرنانديــز ،الــذي كان يعتبر
ـيكيا مــن أصــل إفريقــي بنســبة  "%100هــذه
نفســه "مكسـ ً
النتيجــة ،لكنــه أشــار إلــى رضائــه عــن الدراســة ،وكذلــك
كان رد فعــل آخريــن مــن مجتمعــه ممــن شــاركوا بهــا،
ويصــف هيرنانديــز ذلــك ً
قائــا" :لقــد طرحــوا أســئلة،
اهتمامــا بالنتائــج".
وضحكــوا ،وأبــدوا
ً
حاليــا مجموعــة متخصصــة
ـود
ـ
تق
ـي
ـ
الت
وتعتبــر أفيــا،
ًّ
فــي أبحــاث الجينــوم بالجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي
المكســيك بواليــة كويريتــارو ،واحــدة ضمــن عــدد متزايــد
حدثــون حــركات تغييــر فــي علــم
مــن الباحثيــن الذيــن يُ ِ
الجينــوم البشــري .إذ قــدم هــؤالء العلمــاء الواعــدون
الذيــن ينتمــى كثيــر منهــم إلــى مجموعــات ال تحظــىكاف فــي قواعــد الحمــض النــووي ،وفــي القــوة
بتمثيــل ٍ
العاملــة البحثيــة علــى حـ ٍـد ســواء  -استشــارات ومشــاركات
مجتمعيــة بالغــة أ
الهميــة ألبحاثهــم الذيــن يجرونهــا مــع
أ
المجموعــات الســكانية الصليــة وغيرهــا مــن المجموعــات
المهمشــة .وهــم ينشــرون توصيــات أخالقيــة ،2،1
َّ
ويدشــنون برامــج تدريبيــة للســكان أ
الصلييــن ،ويتصـ َّـدرون
ِّ
مســيرة التعــاون مــع أ
القليــات فــي أبحــاث الجينــوم.
ويقــول كيلــو فوكــس -عالــم الجينــوم وأخصائــي علــم
النســان أ
(النثروبولوجيــا) مــن جامعــة كاليفورنيــا ،فــي
إ
أ
ســان دييجــو ،وأحــد ســكان هــاواي الصلييــن -ثمــة حاجــة ماســة إلــى مــا يبذلــه هــؤالء
أ
حاليــا
العلمــاء مــن جهــود ،مضيفًــا" :مســتوى تمثيــل المجموعــات العرقيــة الخــرى ًّ
منعدمــا".
منخفــض جـ ًـدا ،ويــكاد يكــون
ً
وإرســاء شـراكات طويلة أ
المــد مــع المجتمعــات ،وكثير
ليــس مــن الســهل بنــاء الثقــة،
مــن العامليــن فــي هــذا المجــال ال يزالــون يســعون إلــى اكتشــاف طريقــة تُــوازن بيــن
تحقيــق أ
الهــداف العلميــة ،واحتـرام االعتبــارات الثقافيــة فــي آن واحــد.
أ
وينتــاب فوكــس القلــق مــن أن بعــض الشــخاص ال يـزال ينظــر إلــى أفـراد مجموعــات
الســكان أ
الصلييــن للمجتمعــات باعتبارهــم فئـران تجــارب ال شــركاء فــي البحــث ،ويصــف
فوكــس هــذا المنظــور الشــائن بأنــه "اســتعماري بيولوجــي" .لكنــه واثــق مــن أن الجيــل
الجديــد مــن باحثــي الجينــوم ســيبلون بــا ًء أفضــل .فيضيــف قائـ ًـا" :يتمتــع الباحثــون
الصغــر س ـنا  -علــى أ
أ
الرجــح  -بحـ ٍـس أعلــى ممــا يُعبــر عنــه بلغــة أهــل هــاواي بكلمــة
ً
أ
« ،»Kuleanaأي المســؤولية" .ويقــول فوكــس إن بعــض هــؤالء الباحثيــن الصغــر سـ ًنا
يطلــق علــى هــذا االتجــاه البحثــي العلــم "الواعــي بالعنصريــة والظلــم".

عرضت صور لكريستيان وجينارو وإسيدرا (من اليسار إلى اليمين بالترتيب) ضمن مشروع تصوير
فوتوغرافي يهدف لالحتفاء بثقافة المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي في كويوليلو
أحفاد أفراد من العبيد ُجلبوا من إفريقيا في القرن السادس عشر.
بالمكسيك ،وهم
ُ

ركــزت علــى أف ـراد ينحــدرون مــن أصــل أوروبــي .إذ كشــف تحليــل نُشــر فــي شــهر
مــارس مــن العالــم الحالــي ( ،)2019أنــه منــذ عــام  %22 ،2018فقــط مــن أ
الف ـراد
ّ
المشــاركين فــي دراســات الترابطــات فــي كامــل نطــاق الجينــوم كانــوا مــن أصــل غيــر
أوروبــي  .3وقــد مثــل أ
الفــراد المنحــدرون مــن أصــول إفريقيــة والتينيــة أمريكيــة
أ
معــا أقــل مــن  %4مــن المشــاركين (انظــر
إلــى جانــب الشــعوب الصليــة مجتمعيــن ً
«التنــوع المفقــود»).
وبُذ َلــت بعــض الجهــود لزيــادة التنـ ّـوع فــي دراســات الجينــوم .ففــي عــام ،2010
أطلقــت معاهــد الصحــة الوطنيــة ( )NIHفــي الواليــات المتحــدة ،بالتعــاون مــع
ْ
«وي ْل َكــم تراســت»  Wellcome Trustفــي لنــدن ،مبــادرة الوراثــة والصحــة
صنــدوق ِ
البشــرية فــي إفريقيــا ( ،)H3Africaالتــي تدعــم أبحــاث الجينــوم المــدارة فــي القــارة
الســمراء .وفــي العــام الماضــي ،فتحــت معاهــد الصحــة الوطنيــة بــاب التســجيل
فــي البرنامــج البحثــي المســمى «جميعنــا»  ،All of Usوالــذي يســتهدف جمــع بيانــات
الحمــض النــووي ،والبيانــات المتعلقــة بالصحــة مــن مئــات آالف أ
الف ـراد المنتميــن
إلــى أع ـراق مختلفــة فــي الواليــات المتحــدة.
ويقــول تشــارلز روتيمــي ،النيجيــري المؤســس لمبــادرة الوراثــة والصحــة البشــرية فــي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

ﺗﻨﻮع ﻣﻔﻘﻮد

ﻛﺎﻓﺢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺠﻴﻨﺎت ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻴﻨﻮم،
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ُ ،2018ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﻦ أﺻﻞ أوروﺑﻲ.
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أﺻﻞ أوروﺑﻲ %78

أﺻﻞ آﺳﻴﻮي
10

أﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ/
أﻣﺮﻳﻜﻲ أﺻﻠﻲ/
أﺻﻮل
ﻣﺘﻌﺪدة  3أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ >%1

أﺻﻞ إﻓﺮﻳﻘﻲ أﺻﻞ إﺳﺒﺎﻧﻲ أو
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻻﺗﻴﻨﻲ 1
2

*ﻻ ﻳﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺐ %100ﻧﻈﺮً ا إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻋﺪاد.

أفريقيــا ،وأخصائــي علــم الوبائيــات الوراثيــة فــي المعهــد الوطنــي ألبحــاث الجينــوم
البشــري فــي بيثيســدا بواليــة مريالنــد ،إن تلــك البرامــج تمثــل "بدايــة جيــدة جـ ًـدا".
الفريقيــة فــي
ويضيــف روتيمــي ،الــذي قــاد أولــى الجهــود الســاعية إلدراج الشــعوب إ
المشــروعات الجينوميــة واســعة النطــاق فــي تســعينيات القــرن العشــرين ،أنــه آنــذاك
لــم يوجــد بيــن علمــاء الوراثــة ســوى قلــة مــن أصــل إفريقــي ممــن علــى شــاكلته،
عامــا "أخذنــا نبلــي بــا ًء أفضــل ،لكــن
ويتابــع قائـ ًـا إنــه بعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين ً
فــي وســعنا التحســن أكثــر".
وتتعــدد أ
ـاض
ـ
م
ـا
ـ
بينه
ـن
ـ
م
ـن
ـ
لك
ـوم.
ـ
الجين
ـاث
ـ
أبح
ـي
ـ
ف
ـوع
ـ
التن
ـص
ـ
الســباب وراء نق
ّ
ٍ
مملــوء بإســاءات علمــاء الغــرب .واشــتملت قصــة مشــينة مــن هــذا الماضــي علــى
باحثيــن مــن جامعــة واليــة أريزونــا جمعــوا عينــات مــن أفــرد قبيلــة «هافاســوباي»
 Havasupaiفــي أريزونــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي لدراســة عــن داء الســكري،
لكنهــم اســتخدموا العينــات الحقًــا ،دون موافقــة القبيلــة ،فــي دراســات عــن مــرض
الشــيزوفرينيا (فصــام الشــخصية) ،وأنمــاط االختــاط بيــن الســكان ،والهجــرة .وفــي عام
 ،2010حصلــت قبيلــة «هافاســوباي» علــى تســوية تبلــغ قيمتهــا  700ألــف دوالر أمريكــي
فــي دعــوى قضائيــة ،وأُجبــرت الجامعــة علــى إعــادة جميــع العينــات التــي جمعتهــا.
ودفعــت المخــاوف مــن إســاءة اســتخدام الحمــض النــووي بعــض المجتمعــات إلــى
الحجــام عــن المشــاركة فــي دراســات الوراثــة .كمــا قــد يتــردد العلمــاء فــي التواصــل
إ
مــع بعــض المجموعــات الســكانية ،حتــى مــع المجموعــات الراغبــة فــي المشــاركة
النســان ،وعالمــة الوراثــة ،مــن جامعــة
منهــا .وتقــول جينفــر راف ،أخصائيــة علــم إ
كنســاس فــي مدينــة لورانــس ،إنــه فــي ظــل غيــاب تدريــب رســمي علــى كيفيــة العمــل
الصلييــن ،أو المجموعــات المهمشــة أ
مــع مجموعــات الســكان أ
الخــرى" :يشــعر بعــض
الباحثيــن بالحيــرة حيــال مــا يجــب فعلــه ،ولهــذا يختــارون التواصــل مــع مجموعــة
ســكانية أســهل فــي التعامــل معهــا".
وتحــاول قلــة مــن العلمــاء مــن الســكان أ
الصلييــن،
أو غيــر أ
الصلييــن ،وضــع حــد لتلــك الحلقــة مــن عــدم
التواصــل .ففــي عــام  ،2011أطلــق ريبــان مالــي،
النســان الجزيئــي مــن جامعــة إلينــوي
أخصائــي علــم إ
صيفيــا للســكان
تدريــب
برنامــج
إربانا-شــامبين،
فــي
ً
أ
الصلييــن علــى علــم الجينــوم ،ويعــرف البرنامــج
ـارا بـــ( .)SINGوهذا البرنامــج التدريبــي المنعقد
اختصـ ً
ســنويًّا ،لمــدة أســبوع ،يدرســه أعضــاء هيئــة تدريــس
أغلبهــم مــن الســكان أ
الصلييــن ،ويتيــح ألفــراد مــن
المجتمعــات أ
الصليــة ،بمــا فــي ذلــك طــاب الكليــات
والجامعــات الخاصــة بالقبائــل ،التعــرف على دراســات
الجينــوم ،ومناقشــة اســتخداماتها ،وطــرق إســاءة
اســتخدامها .وتلقــت ورشــة العمــل فــي البدايــة تمويـ ًـا
مــن مؤسســة العلــوم الوطنيــة أ
المريكيــة ،وجامعــة
إلينــوي ،وتدعمهــا آ
الن معاهــد الصحــة الوطنيــة.
درب برنامــج  SINGمــا يزيــد علــى  150مشــاركًا وتوســع إلــى نيوزيالنــدا
ومنــذ بدايتــهّ ،
وكنــدا .وواصــل بعــض خريجــي البرنامــج دراســتهم ليحصلــوا علــى درجــة الدكتــوراه
فــي علــم الوراثــة ،وليشــرعوا فــي إنشــاء مختبراتهــم الخاصــة .وكانــت كاترينــا كالو،
التــي تنحــدر مــن قبيلــة «دينيــه» «/Dinéنافاجــو»  ،Navajoطالبــة دراســات عليــا
فــي جامعــة واشــنطن فــي ســياتل عندمــا حضــرت أول ورشــة عمــل عقدهــا البرنامــج،
وهــي آ
الن باحثــة فــي مجــال الجينــوم ســتنضم إلــى حــرم أنشــوتز الطبــي الجامعــي
بجامعــة كولــورادو فــي منصــب أســتاذ مســاعد ،فــي شــهر أغســطس مــن عــام .2019
وقــد ســاعد البرنامــج ،علــى حــد قــول كالو ،علــى تشــكيل حياتهــا المهنيــة .فتقــول
كالو" :لــم أتواجــد ق ـ ّط قبـ ًـا فــي مــكان يضــم طــاب آخريــن مــن الســكان أ
الصلييــن

اهتمامــا بدراســات الجينــوم".
يبــدون
ً
وبعدمــا حصلــت كالو علــى درجــة الدكتــوراة ،ظلــت فــي جامعــة واشــنطن ،ودرســت
الســباب التــي تجعــل عمليــة أيــض النيكوتيــن لــدى الســكان أ
أ
الصلييــن مــن الهنــود
أ
أ
المريكييــن ،وشــعب أالســكا أســرع ،مقارنــة بالفـراد الذيــن ينحــدرون مــن أصــول عرقية
أيضــا مــع نانيبــا جاريســون ،عالمــة الوراثــة ،وأخصائيــة أخالقيات
أخــرى .وتعاونــت كالو ً
الحيــاء فــي مستشــفى ســياتل أ
علــم أ
للطفــال ،وواحــدة مــن أفــراد مجتمــع محميــة
ـاون إلــى عقــد مقابــات مــع الزعمــاء والمختصيــن بالعمليــة
«نافاجــو» .وقــد هــدف التعـ ُ
المريكييــن أ
التعليميــة وأف ـراد المجتمــع مــن أ
الصلييــن لمناقشــة مخاوفهــم ،واســتطالع
اقتراحاتهــم بخصــوص كيفيــة تحســين أبحــاث علــم الوراثــة فــي المجتمعــات القبليــة.
ولــم تُنشــر بعــد نتيجــة اســتطالع الـرأي هــذا .ولكــن جاريســون  -التــي تســاعد أفـراد
مجتمــع محميــة «نافاجــو» علــى تطويــر لوائــح تنظيميــة مــن شــأنها الســماح بإجــراء
صرحــت بــأن النتائــج
أبحــاث جينيــة علــى أراضــي القبيلــة بعــد حظــر دام ً 17
عامــا ّ -
ســوف تســهم فــي إرشــاد وضــع السياســة العلميــة لــدى القبيلــة .وتضيــف" :إذا شــعر
أف ـراد القبائــل بتمكينهــم مــن اتخــاذ الق ـرارات نيابــة عــن أنفســهم ،بـ ً
ـدل مــن االتــكال
علــى آخريــن ،فربمــا يــؤدي ذلــك إلــى مشــاركتهم بقــدر أكبــر فــي هــذه أ
البحــاث".
تختف بعد
ِ
أقليــات لــم

تــدرك كريســتال تسوســي ،باعتبارهــا تنتمــي إلــى أحــد أصغــر أ
القليــات عــد ًدا فــي
أ
الواليــات المتحــدة ،ماهيــة الشــعور بالتجاهــل ،وأن "تُنكــر وجهــة نظــرك لن النــاس
يعتقــدون أن أ
القليــة التــي تنتمــي إليهــا قــد اختفــت" ،علــى حــد تعبيرهــا .ولهــذا
أ
الســبب تدافــع تسوســي عــن أحقيــة أف ـراد الســكان الصلييــن فــي أن يكونــوا شــركاء
متســاوين فــي أ
البحــاث الجينيــة ،بـ ً
ـدل مــن كونهــم مجــرد مشــاركين.
وتسوســي هــي عالمــة وراثــة مــن جامعــة فانديربيلــت فــي ناشــفيل ،بواليــة تينيســي،
تنحــدر أصولهــا مــن قبيلــة «دينيه»«/نافاجــو» ،وتعمل
بالتعــاون مــع مجموعــة مــن هنــود قبيلــة «تشــيبيوا»
 Chippewaفــي محميــة «ترتــل ماونتــن» Turtle
 Mountainبداكوتــا الشــمالية مــن أجــل استكشــاف
تفســر ســبب تعــرض
العوامــل الجينيــة التــي ربمــا ِّ
الصابــة
بعــض النســاء فــي هــذا المجتمــع لخطــر إ
بمقدمــات تســمم الحمــل أكثــر مــن غيرهــن مــن
النســاء .إذ يســبب هــذا المــرض ارتفا ًعــا فــي ضغــط
الــدم خــال الحمــل ،ويزيــد مــن خطــر إصابــة أ
الم
بالتشــنجات ،ومــن خطــر الــوالدة المبكــرة.
عامــا علــى يــد اليــل
بــدأت هــذه الدراســة قبــل ً 15
بيســت ،ممــارس طــب العائلــة فــي محميــة «ترتــل
ماونتــن» .وفــي عــام  2017كان اليــل يبحــث عمــن
يســتكمل دراســة مقدمــات تســمم الحمــل بعدمــا تــرك
المحميــة .آنــذاك كانــت تسوســي تبحــث عــن مشــروع لرســالتها للدكتــوراة ،يركــز علــى
المريكييــن أ
أ
الصلييــن ،وهكــذا "جــاءت الدراســة فــي الوقــت المناســب" ،علــى حــد
قولهــا.
حاليــا علــى مختبــر علــم الوراثــة فــي كليــة ترتــل ماونتــن المجتمعيــة
ـي
ـ
تسوس
ـرف
ـ
وتش
فــي بيلكــورت ،بداكوتــا ًّالشــمالية ،وتتعــاون مــع مجلــس مراجعــة أ
البحــاث المتعلقــة
بالقبيلــة ،الــذي يتولــى أعمــال فحــص بروتوكــوالت البحــث ،ويضمــن أن القبيلــة تحظــى
بالتمثيــل المناســب فــي منشــورات المشــروع.
كذلــك تحــاول تسوســي إش ـراك نطــاق أكبــر مــن المجتمــع فــي المشــروع ،بدعــوة
متدربــي البحــث مثـ ًـا لعقــد مقابــات علــى محطــة إذاعــة الراديــو المحليــة ،وحتــى آ
الن
جامعيــا مــن القبائــل فــي مشــروع مقدمــات تســمم الحمــل،
طالبــا
ً
عمــل أكثــر مــن ً 40

«مستوى تمثيل
المجموعات
العرقية األخرى حاليًّا
منخفض ج ًدا ،ويكاد
يكون منعدمً ا
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أخبـــــــــــار تحقيقات
RYAN LASH/TED

يهدف كيلو فوكس ،أخصائي علم اإلنسان وأحد سكان هاواي األصليين ،إلي إنشاء شبكة من المراكز البحثية تقودها مجتمعات مختلفة من الشعوب األصلية.

حســبما تقــول تسوســي.
وتشــير ستايســي بلــو ،أحــد أفــراد مجتمــع «ترتــل ماونتــن» ،ومدرســة متخصصــة
فــي المــوارد الطبيعيــة بالكليــة المجتمعيــة إلــى أن الطــاب فــي صــف أ
الحيــاء العامــة
ـدرس لهــم ،متحمســون لمشــروع مقدمــات تســمم الحمــل ،وتضيــف" :إنهــم
الذيــن تُـ ّ
يشــاهدون باحثيــن مــن أصــول قبليــة يشــاركون فــي العلــم ويتولــون قيــادة المشــروعات
العلميــة .وهــذا مشــجع .إنــه حــدث جلــل".
مفهومــا جديـ ًـدا
ـة
ـ
المجتمعي
ـاركة
ـ
المش
ـى
ـ
عل
وعلــى الرغــم مــن كــون البحــث القائــم
ً
ـبيا فــي دراســات الجينــوم ،فإنــه يكتســب مزيـ ًـدا مــن الزخــم .علــى ســبيل المثــال،
نسـ ًّ
تعمــل راف فــي مشــروع خــرج مــن رحــم مناقشــة مــع شــيوخ شــعب أ
«النوبيــات»
 Iñupiatالقاطنيــن فــي منحــدر القطــب الشــمالي فــي أالســكا.
قبــل بضــع ســنوات مــن انضمــام راف إلــى جامعــة يوتــا فــي مدينــة ســولت اليــك
أ
دعمــا
ســيتي ،فــي مرحلــة زمالــة مــا بعــد أالدكتــوراة ،طلــب أفـراد مــن شــعب النوبيــات ً
مــن المجتمــع البحثــي للتنقيــب الثــري عــن ُر َفــات أســافهم التــي كانــت تنجــرف إلــى
المحيــط؛ نتيجــة لتــآكل الســاحل .وأبــدى مجتمــع أ
اهتمامــا بإجــراء
النوبيــات كذلــك
ً
تحليــل الحمــض النــووي لرفــات أ
الســاف ،ولذلــك بــدأوا فــي التعــاون مــع دينيــس
النســان والمشــرف علــى دراســات مــا بعــد الدكتــوراة التــي
أورورك ،أخصائــي علــم إ
تجريهــا راف.
كليــا بجهــود المجتمــع المحلــي" .إذ ن َّقــب طـ َـاب
ـا
ـ
ع
مدفو
ـروع
ـ
المش
"كان
اف:
وتقــول ر
ً ًّ
محلّيــون عــن رفــات أ
الســاف ،وتشــاور أف ـراد مــن القبيلــة مــع العلمــاء بشــأن كيفيــة
تنفيــذ المشــروع .وفــي أثنــاء تلــك المناقشــات ،طلــب أحــد الشــيوخ مــن راف تحليــل
أ
أ
أيضــا .واســتجابةً لهــذا الطلــب
الحمــض النــووي لف ـراد مجتمــع النوبيــات الحالييــن ً
طـ ّـورت راف وزمالؤهــا مشــرو ًعا آخــر قارنــوا فيــه الحمــض النــووي مــن أســاف شــعب
أ
أ
4
ـعيا لدراســة التاريــخ
النوبيــات مــع الحمأــض النــووي لفـراد المجتمــع المعاصريــن؛ سـ ًّ
الجينــي لجماعــة النوبيــات.
تقصــي أوجــه إفــادة المجتمعــات واكتشــافها،
ـو
ـ
ه
ـم
ـ
"المه
فــي ذلــك ،تقــول راف:
ّ
ثــم تضميــن تلــك أ
الوجــه بوضــوح فــي مشــروعك البحثــي".
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ً
مماثــا .فحالمــا يعقــد شــراكةً جديــدة ،يتعــاون مــع قــادة
نهجــا
ويتبــع مالــي ً
المجتمــع إلبـرام اتفاقيــة مكتوبــة توضــح بالتفصيــل توقعــات أفـراد المجتمــع والباحثيــن
علــى حــد ســواء .فيقــول مالــي" :مــا إن تتوفــر لدينــا هــذه االتفاقيــة ،نكــون قــد أنجزنــا
خطــوة هائلــة ألننــا أصبحنــا نعلــم مــا يتوقعــه كل طــرف مــن آ
الخــر".
تحــد هــو الوقــت؛
لكــن ال تخلــو المهمــة مــن التحديــات .فيقــول مالــي إن أهــم ٍ
ـورا .بــل عليهــم الرجوع
فبمجــرد أن يتوصــل الباحثــون إلــى نتيجــة ،ال يســعهم نشــرها فـ ً
إلــى المشــاركين ،وســماع آرائهــم .ويصــف مالــي ذلــك قائـ ًـا" :يتعيــن علينــا التأكــد مــن
ـررا بالمجتمــع" .وقــد تســتغرق تلــك العمليــة
أننــا لــن نعلــن عــن نتائــج قــد تُلحــق ضـ ً
التكراريــة عــدة ســنوات ،وأحيانًــا يقــرر قــادة المجتمــع أنهــم يرغبــون فــي أخــذ فتــرة
راحــة مــن المشــاركة فــي البحــث .ويقــول مالــي إن أحــد مشــروعاته تعطــل ألكثــر مــن
ســت ســنوات .ومــن الصعــب مواءمــة وضــع كذلــك مــع منــح التمويــل البحثيــة التــي
تمنــح لفتــرة زمنيــة محــدودة فقــط .ويتابــع" :المنظومــة القائمــة ليســت مهيــأة أ
للبحــاث
ُ
َّ
المرتكــزة علــى المجتمــع".
وتقــول ديبتــي جورداســاني ،أخصائيــة أ
الوبئــة الوراثيــة فــي معهــد ويلكــم ســانجر
أيضــا أن يتوخــى علمــاء الجينــوم الحــذر
فــي هنكســتون ،بالمملكــة المتحــدة ،إنــه ال بـ ّـد ً
عنــد نقــل النتائــج المتعلقــة بالقضايــا الحساســة؛ مثــل الهجــرة واختــاط الشــعوب.
وتشــارك جورداســاني كجــزء مــن دراســات مــا بعــد الدكتــوراة مــع عالــم الوراثيــات
الســكانية مانجنديــر ســاندو فــي عــدة مشــروعات بحثيــة ،تغطــي المناطــق التــي مزقتهــا
الحــروب أ
وتجنبــا لتعزيــز العنــف ،تجــري المجموعــة
الهليــة الحديثــة فــي أفريقيــا.
ً
مطولــة مــع زعمــاء المجتمــع المحلــي ،لفهــم وجهــة نظرهــم قبــل
البحثيــة محادثــات َّ
إبالغهــم بالنتائــج المتعلقــة بتاريــخ الســكان .وتقــول جورداســاني" :إننــا نُشــرك كذلــك
باحثيــن جامعييــن محلييــن ،وعامليــن ميدانييــن ،فهــم يدركــون جيـ ًـدا القضايــا المحليــة
الحساســة".
النســان االجتماعــي فــي كامبريــدج بالمملكــة
ويقــول جايمــز ســوزمان ،أخصائــي علــم إ
المتحــدة ،والــذي ي ـرأس مؤسســة استشــارية تقــدم نصائــح وتوصيــات إلــى الشــركات
والحكومــات بشــأن تأثي ـرات برامجهــا فــي المجتمعــات فــي جنــوب قــارة أفريقيــا ،إنــه
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحقيقات أخبـــــــــــار

يتعيــن
حتــى عنــد موافقــة المجموعــات السـ
ـكانية علــى المشــاركة فــي البحــث ،ال ي ـزال َّ
علــى العلمــاء الحصــول علــى موافقــة أ
الف ـراد أنفســهم.
وفــي عــام  2016قــام ســوزمان ،الــذي عمــل مــع مجتمعــات الـ«ســان»  Sanفــي
عامــا ،بعقــد ورشــة عمــل موجهــة لمجموعتيــن
أفريقيــا الجنوبيــة علــى مــدار ً 30
بعينهمــا ،لتطويــر عمليــة قياســية لحيــازة الموافقــة علــى المشــاركات البحثيــة .وبعــد
يوميــن مــن المناقشــات الدائــرة عــن أبحــاث الجينــوم ،أخبــر زعمــاء المجتمــع المحلــي
ويفضلــون تفويــض فــرد ذي ثقــة ليتفــاوض
ســوزمان أنهــم ال يفهمــون علــم الوراثــةّ ،
تخيــل الحمــض
إن
ـوزمان
ـ
س
ـول
ـ
ويق
ـم.
ـ
بشــأن مســألة المشــاركة فــي الدراســة نيابــةً عنه
ّ
النــووي أو الخاليــا قــد يكــون بالــغ الصعوبــة "إذا لــم تتــح لــك رؤيتهمــا عبــر المجهــر،
أو لــم تتطلــع علــى صــورة لهمــا معروضــة فــي كتــاب مدرسـ ّـي" .ويقــول إن الــدرس
المســتفاد هــو أن الحصــول علــى موافقــة حقيقيــة "مهمــة تفــوق كثيـ ًـرا فــي صعوبتهــا
مــا يتخيلــه معظــم ممولــي هــذا النــوع مــن أ
البحــاث".
بتنوع متناغم
الخــروج
ُّ

تســافر ماناســا راجافــان ،عالمــة الوراثــة البشــرية مــن جامعــة شــيكاغو فــي واليــة
إلينــوي ،إلــى الهنــد مــرة كل بضعــة أشــهر مــن أجــل
عقــد مناقشــات عامــة بشــأن أبحــاث الجينــوم.
وهنــاك ينضــم إليهــا نيـراج راي ،الباحــث مــن معهــد
بيربــال ســاهني لعلــوم التاريــخ الجيولوجــي فــي
لكنــاو ،والــذي أســس عــام  2017أول مختبــر فــي
الهنــد لدراســة الحمــض النــووي القديــم .وأحــد
أ
غالبــا مــا تطــرح عليهمــا تتعلــق بأوجــه
الســئلة التــي ً
االختــاف بيــن المجموعــات الســكانية المتباينــة مــن
تمامــا" ،على
الناحيــة الوراثيــة ،وهــو "ســؤال مشــروع أ ً
الســئلة التــي
حــد قــول راجافــان ،كمــا أنــه أحــد
دفعتهــا إلــى دراســة علــم الجينــوم الســكاني.
تتميــز المجموعــات الســكانية الهنديــة باختــاط جينــي كبيــر .ويقــول راي" :لدينــا
هنــا قــدر كبيــر مــن التنــوع" .لكــن يظــل توقيــت حــدوث هــذا االختــاط وكيفيتــه،
مجهوليــن .ويأمــل راي وراجافــان فــي أن يســاعدهما الجمــع بيــن قواعــد البيانــات
الجينيــة القديمــة والحديثــة فــي الهنــد علــى التوصــل إلــى فهــم أفضــل بخصــوص
كيفيــة نشــأة بعــض المجموعــات الســكانية بجنــوب آســيا .وعقــب التواصــل مــع زعمــاء
مــن مجتمعــات ريفيــة وحضريــة فــي أنحــاء الهنــد ،التقــى الثنائــي معهــم لمناقشــة
المشــروعات البحثيــة ،ومعرفــة أ
الســئلة التــي يتــوق الســكان المحليــون إلــى الحصــول
أ
علــى إجاباتهــا .وتقــول راجافــان" :كثيــر مــن النــاس مهتمــون بمعرفــة الصــل الــذي
انحــدروا منــه ،ومعرفــة هويــة أســافهم".
وأحــد المجتمعــات التــي يتعــاون معهــا راي وراجافــان مجموعــة مــن الســكان
يتحدثــون اللغــة التيلوجويــة ،ويعيشــون فــي قريــة صغيــرة قــرب مدينــة جونتــور ،بوالية
أنــدرا براديــش .ويقــول صــادوق ياكوبــي ،الزعيــم الروحــي للمجموعــة ،إن هنــاك 50
تقريبــا فــي هــذه القريــة تعتنــق الديانــة اليهوديــة ،ومعظمهــم يجيــدون القـراءة
عائلــة ً
والكتابــة باللغــة العبريــة .ويضيــف ياكوبــي أن أفـراد هــذا المجتمــع ينحــدرون من ِســبط
أ
السـرائيلية العشــرة المفقــودة .ويأمــل
«إفرايــم»  ،Ephraimوهــو واحــد مــن الســباط إ
أ
فــي أن يســاعدهم تحليــل الحمــض النــووي لفــراد القريــة علــى االعتــراف بكونهــم
قدمــوا
تقريبــا ممــن ّ
يهــو ًدا .ويقــول ياكوبــي إنــه فــي الوقــت الحالـ ّـي يتــوق  200شــخص ً
عينــات الــدم للفريــق إلــى معرفــة معلومــات عــن أســافهم.
الســئلة المتعلقــة بالتاريــخ الوراثــي ،فــي وســع أ
وبالضافــة إلــى الجابــة عــن أ
البحــاث
إ
إ
المعنيــة بتاريــخ الســكان تزويــد الدراســات بمعلومــات عــن بعــض المشــكالت الصحيــة.
ففــي عــام  ،2009تعاونــت أخصائيــة أ
الوبئــة الوراثيــة مارلــو مولــر وزمالؤهــا مــن
جامعــة ســتيلينبوش بجنــوب إفريقيــا مــع برينــا هيــن ،عالمــة الوراثيــات الســكانية التــي
كانــت تعمــل وقتهــا فــي جامعــة ســتانفورد ،وتــدرس جينومــات مجموعــة مــن أ
الف ـراد
مــن جنــوب قــارة أفريقيــا ينحــدرون مــن نســل قبائــل الـ«خويســان»  .KhoeSanوأمــل
الباحثــون فــي معرفــة ســبب كــون المنحدريــن مــن هــذا أ
الصــل أكثــر عرضــة للإصابــة
بالــدرن ،مقارنــة بمجموعــات أخــرى .5
ومنــذ ذلــك الحيــن عقــدت هيــن ،والباحثــون المتعاونــون معهــا ،ش ـراكة مــع عشــر
عيــادات ريفيــة فــي مقاطعــة كيــب الشــمالية بجنــوب إفريقيــا ،حيــث يُســأل المرضــى
الوافــدون ّعمــا إذا كانــوا يرغبــون فــي المشــاركة فــي المشــروع البحثــي ،أم ال.
وعقــب مــا يقــرب مــن عقديــن مــن العمــل فــي جنــوب قــارة أفريقيــا ،تصـ ّـرح هيــن،
التــي تعمــل آ
الن بجامعــة كاليفورنيــا ،بمدينــة ديفيــز ،أنــه ال يـزال ينتابهــا القلــق "حيــال
الكثيــر مــن أ
صحيحــا فــي المنشــورات،
المــور" ،بــد ًءا مــن تمثيــل المجتمعــات تمثيـ ًـا
ً

ـرورا بحمايــة خصوصيــة المشــاركين ،وصـ ً
ـول إلــى الحــرص علــى أن تكــون المشــاركة
مـ ً
تطوعيــة.
والف ـراد مــن مجتمعــات الســكان أ
ويحــاول الباحثــون أ
الصلييــن ،تقديــم يــد العــون
لمــن يكافحــون تلــك المشــكالت .إذ أصــدرت مجموعــات فــي أفريقيــا ونيوزيلنــدا
إرشــادات توجيهيــة علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة ،تدعــو إلــى مراعــاة الشــمولية
وطــور زعمــاء ثــاث مجموعــات مــن مجتمعــات
والنصــاف فــي أبحــاث الجينــوم ،6
إ
َّ
مدونتهــم الخاصــة لقواعــد أخالقيــات البحــث .وفــي
ـا
ـ
إفريقي
ـوب
ـ
جن
ـي
ـ
ف
ـان»
ـ
الـ«س
َّ
العــام الماضــي ،نشــر أعضــاء مــن ائتــاف برنامــج  SINGالتدريبــي توصيــات خاصــة
الصلييــن  .2لكــن ممولــي أ
البحــاث الجينيــة علــى مجموعــات الســكان أ
بإج ـراء أ
البحــاث
وجهــات النشــر ومعظــم الحكومــات ال يشــترطون وجــود متطلبــات موحــدة يجــب
علــى العلمــاء الذيــن يجــرون أبحاثًــا علــى الســكان أ
الصلييــن االنصيــاع لهــا .وفــي
ُ
هــذا الصــدد ،تُعلــق ســارة تيشــكوف  -عالمــة الوراثــة البشــرية فــي جامعــة بنســلفانيا
دورا رياديًــا فــي جهــود التعــاون مــع ســكان أفريقيــا فــي
بفيالدلفيــا ،والتــي لعبــت ً
قائلــةً
جــدا
ائــع
ر
ال
مــن
"ســيكون
:
الماضــي-
القــرن
بتســعينيات
دراســات الجينــوم
ً
الرشــادات التوجيهيــة التــي تناســب جميــع
مجموعــة
أن يكــون لدينــا
موحــدة مــن إ
َّ
المجموعــات الســكانية ،لكــن ليســت كل المجموعــات
متشــابهة" ،وتضيــف" :إن التوصــل إلــى 'قاعــدة واحدة
مشــتركة تناســب الــكل' مهمــة بالغــة الصعوبــة".
وال تعــي جهــات نشــر الدوريــات أحيانًــا القضايــا
الحساســة المرتبطــة بنشــر بعــض البيانــات .ومــن
َّ
ثــم يصبــح منوطًــا بهــا المســؤولون عــن مراجعــة
أ
البحــاث .ويعلِّــق فوكــس علــى هــذا ً
قائــا" :أتمنــى

«المنظومة القائمة
ليست مه َّيأة
لألبحاث المرتكزة
على المجتمع»

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نســخا متعــددة مــن اســتمارات الموافقــة
أن أرى
ً
والخصوصيــة ،واحــدة بلغــة المجتمــع المحليــة،
أ
بالنجليزيــة".
والخــرى إ
ويضيــف فوكــس ً
قائــا" :إنــه مــن الضــروري أن
تنتشــر منافــع أ
البحــاث الوراثيــة إلــى المشــاركين فــي الدراســات" .ويتابــع" :إذا ُطـ ِـور
دواء عالجــي مــا اعتمــا ًدا علــى متغيــر جينــي معيــن مك َتشــف فــي مجتمــع محلــي،
فينبغــي أن ترصــد أ
المــوال العائــدة مــن ذلــك لتطويــر العيــادات والبرامــج التعليميــة
ُ
والمستشــفيات والمكتبــات فــي ذلــك المجتمــع".
ويقــول فوكــس إن تأســيس بنيــة تحتيــة بحثيــة فــي أراضــي الشــعوب أ
الصليــة
أيضــا "إزالــة غمــوض" التقنيــات الوراثيــة ،وإرســاء شــفافية للمشــروعات
مــن شــأنه ً
حاليــا تبرعــات ،إلنشــاء معهــد بحثــي مســتقل
ـس
ـ
فوك
ـع
ـ
يجم
ـبب
ـ
الس
ـذا
البحثيــة .لهـ
للبحــاث الوراثيــة المرتكــزة فــي مجتمعــات ًّ الشــعوب أ
أ
الصليــة .ويأمــل فوكــس فــي أن
يصبــح مشــروعه  -مــع الوقــت  -شــبكة تضــم مراكــز بحثيــة فــي مجتمعــات شــعوب
أصليــة مختلفــة ،وتشــمل بنــوكًا حيويــة مســتقلة ،ونظــم عنقوديــة حاســوبية ،وبرامــج
للزمالــة .فيقــول" :نســعى إلــى االتجــاه لنســق تتولــى فيــه الشــعوب أ
الصليــة زمــام
القيــادة بنســبة ."%100
وتشــعر أفيــا ،علــى غـرار الكثيــر مــن زمالئهــا المعاصريــن ،بحــس مــن المســؤولية.
فتشــير إلــى أن أحــد أهدافهــا هــو إيــاء مزيــد مــن االهتمــام بالمكســيكيين المنحدريــن
منســق منظمــة غيــر ربحيــة تدعــم
مــن أصــل أفريقــي ،ويقــول هيالديــو رييــاس كــروزّ ،
تطويــر الحــوار والمجتمــع فــي ســانتا روزا دي ليمــا ،بواليــة آواخــاكا ،إن تعــداد ســكان
المكســيك لــم يــدرج العــرق أ
«الســود» مــن بيــن الخيــارات العرقيــة حتــى عــام .2015
أ
ويضيــف" :يفيــد البحــث العلمــي فــي تســليط الضــوء علــى هــذه المشــكالت ،لنــه يم ّكــن
أ
العــام ،وهــو شــيء يناضــل
الكاديمييــن مــن نشــر أبحاثهــم والظهــور فــي وســائل إ
الزعمــاء المحليــون عــاد ًة لتحقيقــه".
اهتمامــا
أبــدوا
المكســيكية
للحكومــة
مستشــارين
مــع
وتقــول أفيــا أنهــا تواصلــت
ً
بمعرفــة المزيــد عــن المكســيكيين المنحدريــن مــن أصــل أفريقــي .وتأمــل فــي أن يســاعد
بحثهــا علــى االعتـراف بهــذا العــرق .وتضيــف مــن منطلــق دورهــا كعالمــة" :أرى بالفعــل
فرصــة لتحقيــق إنجــاز أفضــل مــن الماضــي"■ .
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ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪث اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم،
دوﻣﺎ إﻳﺠﺎد ُﺳ ُﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ
َ
ً
دورﻳﺔ  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ُﻣﻨْ ﺘَ َﺪاك
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗُ َﻌ ّﺪ
ّ
اﻟﺨﺎص ﻟﻘﺮاءة أﺣﺪث اﻷﺑﺤﺎث ،وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

تطور هل يتطلب تفسير
أصل الحياة البحث عن فيزياء
جديدة؟ ص40 .

تـعـليــقـات

تكنولوجيا نظرة عن كثب على
طبيعة المبرمجين ص42 .

يقدم
ملخصات الكتب ِّ
أندرو روبنسون ملخصات لخمس
كتب علمية منتقاة ص43 .

معارض تطلع الفنانة كايتي باترسون
إلى آ
الفاق البعيدة لدراسة الزمن السحيق
ص44 .

ASHRAF MOHAMMAD MOHAMMAD ALAMRA/REUTERS

األلواح الشمسية تزين الصحراء في دبي.

كيف سيعيد التحول في مجال الطاقة
تشكيل الواقع الجيوسياسي

وكريستن ويستفال وزمالؤهما من أن المسارات إلى اقتصاد منخفض الكربون ستخلق منافسات ،وسينتج
يحذِّ ر أندرياس جولدثاو،
ِ
عنها فائزون وخاسرون.
إن
تُ َعد الطاقة أساس ي
كث� من المنازعات السياسيةّ .
ًّكل من عزم الرئيس دونالد ترامب عىل َس ْحب الواليات
المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ف ي� عام ،2020
أ
الست�اد
المقيدة
ورو�
ي
ِّ
وكذلك سياسات االتحاد ال ب ي
السياس تجاه
الخاليا الكهروضوئية الصينية ،والعداء
ي
ال ض�ابات المدرسية لالحتجاج عىل التخاذل المتعلق
إ
عت� رد فعل لمحاوالت نقل العالَم
ي
المناخي،
بالتغ�
ُ ب
ي
تجاه اقتصاد منخفض الكربون.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يمكن أن تبدو منافع الطاقة النظيفة المستقبلية بعيدة
المنال ،حينما تقارن بكفة العائد المادي أو أ
الصوات االنتخابية
َ
ف
التغ� المناخي
تأث�ات ي
الحال .وعىل الرغم من أن ي
ي� الوقت ي
أ
ف
ت
ز
عاص� المدمرة ،وموجات
بدأت تتجىل بشكل م�ايد ي� ال ي
الحرارة ،والفيضانات ،يريد السياسيون حماية فرص العمل
المحلية والصناعات القائمة ،مثل الفحم ،والتصنيع .كما أن
أ
تحركها قضايا بعينها ،مثل المساواة،
الصوات االنتخابية أ ِّ
والرعاية الصحية ،والمن القومي.

الملء بالصعاب ليس مفاج ًئا .فعىل
وهذا الطريق ي
الك�ى تَ ْح ُدث
النقالت
غالبية
مدى التاريخ ،كانت
ب
بطرق يغ� متوقعة .عىل سبيل المثال ،صعود سلم
الطاقة ،بد ًءا من الخشب إىل الفحم ،ف� ت
الف�ة ما ي ن
ب�
ي
ين
ع� والتاسع ش
القرن� الثامن ش
ع�َ ،مكّن من حدوث
ف
سبب كذلك ي� حرمان قطاعات
التحول الصناعي ،لكنه تَ َّ
ضخمة من الطبقة العاملة من حقوقها ،وهو ما دفع
كارل ماركس ،وفريدريش إنجلز إىل كتابة «البيان
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تـعـليــقات

بكث� عىل هدف الـ 100مليار دوالر سنويًّا،
بتكلفة تربو ي
الذي وضع ف� اتفاقية باريس للمناخ .وتبيع أ
السواق
ُ أ ي
صول القائمة عىل الوقود أ
الحفوري ،وتعيد
المالية ال
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وﻗ

ﻮد
أﺣ

ﻳﺆدي إﺣﺮاز ﺗﻄﻮر
ﻋﻠﻤﻲ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
2100

ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ
ﻣﺘﺠﺪدة
1980

1980

2100
ﻧﺰﻋﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺧﺴﻴﺴﺔ:
ﺗﺨﻀﻊ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺘﻔﺘﺖ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺗﺨﺒﻂ:
ﱡ
ﻳﺴﻮد اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وﻻ ﺗﻔﻠﺢ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﱡ

ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ودول
ﺗﺸﻬﺮ إﻓﻼﺳﻬﺎ
ِ

2100

ﻔﻮ
ري

اﻟﻄﺎﻗﺔاﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

 -1صفقة ض
ت
ف�ض هذا السيناريو تعاوناً
خ�اء ي
كب�ة :يَ ِ
ف
تغ�
كامالً؛ إ
فالجماع العالمي عىل العمل ي� مواجهة ي ُّ
منسق،
بشكل
الدولية
السياسة
ك
تحر
إىل
يؤدي
المناخ
َّ
ُّ
ش
سخيا
ًا
ق
صندو
تؤسس
()G20
ين
الع�
مجموعة
فدول
ًّ
باسم «صندوق المناخ أ
الخ�ض » ،Green Climate Fund

ﻃﻔﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ:
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﺛﻢ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ
ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻀﺮاء ﻛﺒﻴﺮة:
ّ
واﻟﺘﻌﺎون ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹزاﻟﺔ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
ُ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
ُ
ﺗﺪﻓﻊ
ُ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن.

اﻟﻄﺎﻗﺔاﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

سيناريوهات مستقبلية بديلة

ين
الباحث� ف ي� مجال الطاقة
اضطلعت مجموعة من
الدولية والسياسة الخارجية الدولية باستكشاف هذه
أ
ف
ورش� عمل ت
ت
جميعا فيهما.
اش�كنا
ً
المسارات الربعة ي� َ ي
ف
وناقش المشاركون محركات التحول العالمي ي� حقل
ووت�ته .و ُعقدت هذه اللقاءات ف ي�
الطاقة ،واتجاهاته ،ي
برل� ف� عام  2018بالمعهد أ
ال ن
ن
لما� للشؤون الدولية
ي
يأ ي
والمنية  ،SWPودعا إىل انعقادها ش
«م�وع الجغرافيا
السياسية للتحول ف ي� مجال الطاقة ،GET 2030 »2030
وذلك بالتوازي مع صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة ( ،)IRENAوبتمويل من وزارة الخارجية
أ
اللمانية.

ﱠ
اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺨﻄﻮط ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ( ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ وﺗﻴﺮة َﺗﺒﻨﱢ ﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ
ﺳﺘﺤﺪد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم )اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة ﺳﻮف ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة َﺗﺒﻨﱢ ﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،أم ﻻ ،وﺑﺄي ﺳﺮﻋﺔ ﺳﻴﺤﺪث ذﻟﻚ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ.

1980

تخصيص رأس المال ش
لل�كات منخفضة الكربون .وسوف
تهيمن ش�كات التكنولوجيا الخ�ض اء عىل قائمة فورتشن
 )Fortune 500( 500بحلول عام .2030
كما تتيح موجة العولمة الخ�ض اء  -ت
ال� تنص عليها
ي
أهداف التنمية المستدامة أ
للمم المتحدة (-)SDGs
ت
االش�اك ف ي� التمتع بمكاسب إزالة
لجميع الدول
الكربون .ويجري تعويض الدول القائم اقتصادها عىل
النفط؛ من أجل التحول السلس إىل اقتصاد مستدام،
أ
خ�ة إلغراق العالم بالنفط والغاز
لتفادي المحاولة ال ي
أ
ين
مكسبا لجميع الطراف
الرخيص� .وسوف تكون النتيجة
ً
أ
فيما يتعلق بالمناخ ،والمان ،إىل جانب انخفاض
السياس.
االحتقان الجغر ف يا�
ي
الكب�
 -2طفرة تكنولوجية :يقود التطور التكنولوجي ي
أساس  -عىل
تغي�
العالَم إىل مسار مختلف ،حيث يؤدي ي
ي
سبيل المثال  -ف ي� تخزين الطاقة إىل جعل دمج الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ف ي� شبكات الطاقة أيرس وأرخص
ين
والص� بزمام المبادرة ف ي�
تكلفة .وتأخذ الواليات المتحدة
ن
نظرا إىل أسواقهما الضخمة،
توسيع نطاق تَ َب ِّ ي� التقنياتً ،
والبيئات ش
الت�يعية المالئمة للتقنيات وعمالقة الصناعة،
و�كة الشبكة الحكومية ي ن
مثل جوجل ( ،)GOOGLEش
للص�
( ،)State Grid Corporation of Chinaلكن التنافس ي ن
ب�
الدول سوف يتصاعد كذلك ،إذ سوف ينقسم العالم إىل
معسكرين ف ي� حرب باردة للتقنيات النظيفة ،تملك فيها
البلدان الرائدة ف ي� مجال التكنولوجيا القوة .أما الدول
أ
الخرى ،فسوف تنجذب نحو إحدى هذه الدول الرائدة،
ت
ز
القليمية ،والتنافس الم�ايد.
تكون التكتالت إ
ِّ
معززة ُّ

2100

1980

وتسعى هذه التكتالت للتحكم ف ي� المواد المطلوبة ،مثل
المعادن أ
الرضية النادرة ،والكوبالت ،والليثيوم .وقد
ت
ال� تقع خارج مجموعتها من
تلجأ ً
أيضا إىل منع الدول ي
الوصول إىل التقنيات.
يساعد سباق مصادر الطاقة المتجددة عىل تخفيف
تغ� المناخ ،واستبدال أنواع الوقود أ
رسيعا،
الحفوري
ي
ً
لكن هناك مناطق تخرس ف ي� هذا السباق .فعىل سبيل
ْ
ت
تأ� أوروبا متأخرة عن ي ن
الص� والواليات المتحدة،
أالمثال ،ي
لن سوقها الموحدة ال تزال أقل ً
تكامل .وقد تتحالف
روسيا مع ي ن
نهائيا بعض الدول النامية من
الص� .ويُمنع ًّ
اكتساب المعرفة الفنية المتقدمة الخاصة بالطاقة ،وهو
ما يهدد بعدم تحقُّق أهداف التنمية المستدامة.
أ
ين
رسيعا
ويتع� عىل منتجي الوقود الحفوري التكيف ً
مع انخفاض الطلب عىل هذا الوقود ،وبعضهم ال يمكنه
تدبُّر ذلك؛ فتكون النتيجة تصا ُعد التوترات السياسية ف ي�
وال�ق أ
جنوب الصحراء أ
الفريقية ،ش
الوسط ،ووسط آسيا.
ت
ين
بالشعبوي�
تأ� االنتخابات
 -3نزعات
قومية خسيسة :ي
إىل الحكم ف
ت
ز
أك� ديموقراطيات العالم ،وت�ايد
�
ي ب
ال� تعطي أ
ال�عات القومية .وتحدد السياسات ت
نز
الولوية
ي
أ
ت
الذا� ،باعتباره هدفًا شديد الهمية،
للوطن االكتفاء
ي
فضلة مصادر الطاقة المحلية عىل المستوردة .ويدفع
م ِّ
ُهذا ف� اتجاه نمو صناعة الوقود أ
الحفوري ،بما ف ي� ذلك
ي
بالضافة إىل مصادر
إنتاج الفحم ،والطَّفل الصفحي ،إ
الطاقة المتجددة.
تحيط الدول صناعاتها بسياج منيع ،ويعود منطق
الرصاعات الصفرية ،ن
بمع� أن مكسب دولة هو خسارة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SOURCE: A. G. ET AL.

الشيوعي»  ،The Communist Manifestoكذلك فإن
يث�
االنتقال إىل مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن ي
اضطرابات .ومع ذلك ،فإن آ
الثار الجيوسياسية  -ف ي�
معظمها  -لم تُ ْد َرس بعد.
أبرزت منظمات الطاقة الدولية بعض القضايا ف ي�
هذا الصدد .وقد خلص تقرير صادر عن الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة ( ،)IRENAنُ ش� ف ي� وقت سابق من هذا
1
صدري النفط قد يفقدون نفوذهم عىل
العام  ،إىل أن ُم ِّ
ف
الدول ،بينما سيصبح المستوردون ي� موضع
المستوى
ي
2
وتحذِّ
أن
احتمال
من
للطاقة
الدولية
الوكالة
ر
قوة.
ْ
تَ ِفقد ال ُّنظم االقتصادية ت
ال� تنتج النفط والغاز سبعة
ي
وأن تنشأ
تريليونات دوالر
أمريك بحلول عام ْ ،2040
ي
مشاحنات ت
اس�اتيجية أوسع.
ٍ
ائدت�ن
ن
الص� والواليات المتحدة ،بوصفهما ر ي
وتتنافس ي
ف ي� مجال الصناعة ،بأسواقهما الضخمة ،من أجل الهيمنة
عىل قطاع التكنولوجيا النظيفة .وقد ّ
تحل عالقات
وتحالفات جديدة ،مثل منظمة التنمية والتعاون للربط
ش
العالمي للطاقة (وهي منصة ش
والم�وعات)
لل�كات
محل اتحادات قديمة تديرها الدول ،مثل منظمة الدول
للب�ول ،المعروفة أ
صدرة ت
بالوبك ( .)OPECوسوف
الم ِّ
ُ
أ
أيضا للمنافسة حول استخدام الرض إلنتاج
تكون ً
أ
ئ
ئ
والما� ،والهجرة ف ي�
الغذا�
ي
الطاقة تبعات عىل المن ف ي
الدول النامية .وتدخل الطاقة ي� نسيج استثمارات ِالب ْنية
ت
تكون «مبادرة الحزام والطريق»
ال� ِّ
التحتية ،والعالقات ي
 Belt and Road Initiativeالصينية.
ونطرح هنا أربعة سيناريوهات جيوسياسية،
لتوضيح مدى تنوع أشكال هذه النقلة بحلول عام
( 2030انظر« :أربعة سيناريوهات مستقبلية») .فعىل
مدار العقد القادم ،سوف تلعب خيارات الدول ف ي�
حاسما ف ي� تقليل الرصاعات ،وتحقيق
دورا
ً
سياساتها ً
ين
للباحث� وصانعي
أقىص قدر من المساواة .وينبغي
ترك�هم؛ لدراسة آ
الثار ت
القرار أن يوسعوا بؤرة ي ز
الم�تبة
عىل المسارات البديلة إلزالة الكربون ،وهي قضايا
بكث� .وسوف يحتاج تمهيد
يتجاوز مداها التكنولوجيا ي
تعاون وتمويالت سخية،
الطريق لهذه النقلة إىل
ُ
واتفاقيات عديدة أ
الطراف.

أرﺑﻌﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

تـعـليــقات

ألخرى .وينقلب الرأي العام عىل مستثمري الطاقة
أ
الجانب ،وتتفتت أسواق الطاقة ف ي� وجه نزعة حمائية،
كب�ة الحجم ،ويؤدي إىل
قيد االقتصادات ي
وهو ما يُ ّ
مصدرو الوقود
فيهرع
الكربون،
الة
ز
إ
نحو
التقدم
إبطاء
ِّ
أ
أك� قدر ممكن ،بالرغم من انخفاض
إنتاج
إىل
حفوري
ال
ب
أ
السعار والقيود عىل التجارة.
أ
وتؤدي رصاعات القوى إىل تهميش المم المتحدة،
وتقويض المؤسسات متعددة أ
الطراف ،مثل اتفاقية
أ
التغ� المناخي
الطارية بشأن
المم المتحدة إ
ي
أ
ن
ورو�،
( .)UNFCCCكما يدب الخالف يب� دول االتحاد ال ب ي
ت
المش�كة .ويدمر هذا اتفاقية
ضعف السياسات
مما يُ ِ
باريس للمناخ ،وآلية الخفض التطوعي لالنبعاثات ال�ت
ي
تغ� المناخ ،فإن
تقوم عليها .وما لم يَ ْج ِر تخفيف حدة ي
س�تفع؛ نتيجة الجفاف ،وكذلك ت
أسعار الغذاء ت
س�تفع
ف
التغ�
و� الوقت الذي يفاقم فيه ي ّ
التعريفات الجمركية .ي
المناخي الضغوط ويضاعف المخاطر ،يدب القتال ي ن
ب�
ت
المش�كة.
الدول من أجل الماء والموارد
تكون مزيج من
إىل
كالمعتاد
 -4تخبط :تؤدي التجارة –
ّ
بتعاون بسيط .ومع استمرار االنخفاض
اتحادات الطاقةُ ،
ف ي� تكاليف وحدات الطاقة المتجددة ،تحصد هذه الطاقة
حصة ت ز
م�ايدة ف ي� تنوع مصادر الطاقة بحلول عام ،2030
أ
أ
لكن تظل الغلبة لنواع الوقود الحفوري .إن رسعة هذه
ْ ف
تغ� المناخ،
النقلة ي� مجال الطاقة أبطأ من أن تخفف حدة ي
لكنها أرسع من قدرة صناعة الوقود أ
الحفوري عىل التكيف.
ويتعرض بعض ش�كات النفط الوطنية للإفالس،
بعضا؛ لتشكل حفنة من
وتندمج ش�كات أخرى مع بعضها ً
عمالقة الطاقة العالمية .ت
وت�كز عمليات التصدير ف ي� عدد
ت
أقل من البالد ش
ال� تكون أقرب إىل التنافس
وال�كات،
منها إىل التعاون .كما يصبح ي تصدير الوقود أ
الحفوري
عمال ً محفوفًا بالمخاطر ،حيث ث
اليرادات ،وتنهار
تتع� إ
منظمة أ
الوبك .وسوف تشهد الدول المنتجة للنفط �ف
ي
ال�ق أ
ش
الوسط وروسيا وأفريقيا اضطرابات سياسية حينما
تفرغ خزائن الحكومات.
تتبع الدول ت
اس�اتيجيات طاقة متنوعة ،بدافع يحركه
تغ� المناخ ،حيث
تحقيق أمن الطاقة ،وبالقدر نفسه ي
ين
تحرص ي ن
تحس� جودة الهواء ،والماء ،وخلق
الص� عىل
ف
«مؤسسات وطنية رائدة» ي� المجال .أما أوروبا ،فمهتمة
ث
بتغ� المناخ ،وتَ َب ن ِّ ي� ش�اكات ثنائية مع َمن يوافقونها
أك� ي
ف ي� التوجه ،ومع الدول النامية .أما الواليات المتحدة،
فتقف موقف المتفرج.
وتتعزز أوجه عدم التوازن ف ي� االقتصاد والجغرافيا
السياسية (كما ف ي� عالقات الشمال والجنوب الدولية،
عىل سبيل المثال) ،كما ت ز
ي�ايد ضعف المساواة ف ي� مجال
الطاقة ،ألن هناك مناطق تملك شت�يعات يغ� كافية ،أو
تخفق ف ي� االستفادة من هذه ش
يقوض
ال�اكات ،وهو ما ّ
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الدروس المستفادة

ت
ال� يمكن استخالصها من هذه السيناريوهات؟
ما الدروس ي
آ
ف
ً
أول ،تكاليف التقنيات الخذة ي� االنخفاض  -وهي
ت
ينصب عليها ي ز
ترك� المناقشات الحالية –
ال�
النقطة
ّ
ي
لن تؤدي بذاتها إىل عالَم منخفض الكربون ،إذ ستكون
السياسات عنرصا جوهريًّا ف� النجاح أو الفشل .ت
ويق�ح
ي
ً
ين
االقتصادي� فرض ض�يبة عالمية عىل إنتاج
بعض
ًّ
وت�ة هذا التحول،
لكن
ا،
ي
سحر
حل
باعتبارها
الكربون،
ي
ًّ
ومداه ،واتجاهه ،كلها أمور ستعتمد عىل االقتصادات
السياسية المحلية ،ش
والت�يعات ،وفرص الحصول عىل
التمويالت ،والتقنيات النظيفة .وتشمل العوامل الحاسمة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ف ي� هذا الصدد :مدى قدرة جماعات الضغط المؤثرة
والمناصة للوقود أ
التغي� ،وما
الحفوري عىل مقاومة
ي
ُ ِ
إذا كانت البيئات ش
الت�يعية القائمة تعرقل تطوير مصادر
الخ�ات
الطاقة المتجددة ،أم ال؛ وكذلك ما إذا كانت ب
الفنية المتعلقة بخفض الكربون ستشق طريقها من شمال
العالم إىل جنوبه ،أم ال.
الخال من الكربون من
َم
ل
العا
ثانيا ،ال يتخلص
ً
ي
الرصاعات الصفرية ،بل إنه يُ ِنتج رصاعات مختلفة.
الحال ،يكون الرصاع عىل الوصول
ففي نظام الطاقة
ي
ويس� إىل النفط ،والفحم ،والغاز .وعىل
بشكل آمن
ي
مدار التاريخ ،تعهدت الواليات المتحدة برعاية عالقة
خاصة مع المملكة العربية
السعودية؛ من أجل «إ ّن العالم الخالي
النفط ،ورعى االتحاد من الكربون ال
أ
ورو� عالقته بروسيا؛ يستطيع التخلص
ال ب ي
من أجل الغاز الطبيعي .من الصراعات
ف
و� العالم منخفض الصفرية».
ي
الكربون ،سيتمثل الرصاع
ف ي� كيفية تمويل البنية التحتية ،والتحكم ف ي� التقنيات
وغ�هما
المطلوبة
لتسخ� الرياح ،والطاقة الشمسية ،ي
ي
من مصادر الطاقة المتجددة ،وكيفية ي ن
تأم� الوصول إىل
المواد المطلوبة لتصنيع هذه التقنيات.
التغ� لها أهميتها .ويُذكر  -عىل سبيل
وت�ة ي
ثال ًثا ،ي
تغ�
إىل
ستؤدي
ما
تكنولوجية
طفرة
كانت
إذا
المثال – أنه
ي
رسيع ،فقد ال تملك الدول يغ� المستقرة المنتجة للوقود
أ
الحفوري ،مثل نز
للتكيف مع ذلك،
ف�ويال والجزائر ،وق ًتا ّ
نز
وبالتال يمكن ل�اعاتها الداخلية أن ش
تنت� إىل المناطق
ي
المجاورة .والمشكلة هنا ال تكمن ف� أ
الصول العالقة،3
ي
بقدر ما تكمن ف� مدى ت
اش�اك الدول ف ي� االستفادة من
ي
مزايا التحول.
سياسيا
ًا
غ
مستسا
ات
ر
المسا
بعض
يكون
ال
ابعا ،قد
ر ً
ًّ
ت
كث�ون من صانعي
ض
ف�
ي
المثال..
سبيل
فعىل
للجميع،
ي
َ
التق�ِ يتحقق بالشكل أ
ف
ن
المثل
فالقرار ي� الغرب أن التقدم ي
لي�الية قائمة عىل أساس التجارة الحرة ،لكن هذا
ي� سوق ب
ين
فالص�  -عىل سبيل المثال – قد
صحيحا بال�ض ورة؛
ليس
ً
وسعت من نطاق ِّن
تب� الطاقة المتجددة بها ،من خالل
ي
نظام ُحكْم من أعىل إىل أسفل ،ونسق تخطيط مركزي.
ال�ازيل ف ي� مجال الوقود الحيوي  -ف ي�
عت� قصة نجاح ب
وتُ ب
جزء منها  -نتاج عمل حكومة عسكرية سابقة ،تسعى
ت
الذا� ،والوصول إىل توازن تجاري
نحو تحقيق االكتفاء ي
ث
أك� مالءمة .ومن ثم ،ينبغي أن تُوضع فكرة "نهج واحد
يناسب الجميع" ،القائمة عىل أساس أ
العراف الغربية �ف
ي
المنظمات الدولية ،محل شك.
الخطوات التالية

هناك ثالث خطوات ستساعد عىل وضع الجغرافيا
السياسية ف ي� قلب مناقشات تحقيق النقلة ف ي� مجال الطاقة:
ين
أول ،ينبغي أن يتحول ي ز
ً
الباحث� وصانعي القرار
ترك�
من أ
الهداف إىل المسارات ،كما يجب وضع المسائل
اللوجيستية واالضطرابات ف ي� االعتبار .ولن تقترص هذه
العملية عىل تحقيق النمو أ
الخ�ض  ،والتنوع االقتصادي،
وإتاحة الوصول إىل الطاقة .4وقد تربط الحكومات يب�ن
التقنيات منخفضة الكربون ،والسياسة الخارجية أ
والمنية،
مثلما فعلت فيما يتعلق بالنفط والغاز.
ثانيا ،يجب عىل صانعي القرار استخالص دروس من
ً
التجارب السابقة والموازية .عىل سبيل المثال ،فإن التحول
إىل أ
السلوب الرقمي ،الذي يمثل تحوال ً عميقاً آخر ،ال
تأث�ه عىل إعادة تشكيل االقتصادات والمجتمعات،
يقترص ي

يث� أسئلة ترتبط بالحرية الفردية ،والسلطة السياسية.
إذ إنه ي
وقد كان االنتقال من االقتصادات الموجهة إىل اقتصادات
ن
يع� مشقة اقتصادية لمعظم التكتالت الشيوعية
السوق ي
أيضا كيف يمكن للنخب االنقضاض عىل
السابقة؛ وأظهر ً
شخص.
مكسب
لتحقيق
عمليات التحول؛
ي
ثال ًثا ،تقليص الكربون سيتسبب ف ي� وجود خارسين.
ابح� أ
وح� آ
ت
تمك� الر ي ن
الن ،تركز السياسات عىل ي ن
الوائل
ف ي� سباق الطاقة المتجددة ،الذي أخذ يتبلور ،بينما هي
بحاجة إىل التحول نز
لل�اعات المحتملة الناتجة عن انهيار
أ
الطلب عىل الوقود الحفوري ،والمخاطر االقتصادية
أ
والمنية المرتبطة بذلك .عىل سبيل المثال ،يمكن أن تضخ
ف
ث
البلدان ال�ية  -مثل ألمانيا  -مليارات الدوالرات ي� قطاع
الفحم لديها؛ بغرض تخفيف آالم التحول ،بع� تقديم
مساعدت مالية سخية للمناطق المنتجة لليجنيت (الفحم
ن
لنيج�يا أو الجزائر أن تقوما بالمثل ف ي�
الب�) .وال يمكن ي
ي
صناعة النفط لديهما ،يغ� أن هذا ممكن للمملكة العربية
السعودية ،والكويت ،5وينبغي تشجيعهما عىل ذلك.
ال� ينبغي أن تأخذ بزمام المبادرة �ف
ت
ي
ما الجهة ي
عت� مجموعة ش
الع�ين إحدى الجهات
إدارة التحول؟ تُ ب
الواضحة المرشحة لذلك .وتضم اتفاقية أ
المم المتحدة
التغ� المناخي  197طرفاً ،لكنها بالرغم
إ
الطارية بشأن ي
من كل ما أنجزته ،فإنها أخفقت ف ي� إبطاء تنامي االنبعاثات.
ش
حوال  %80من
وتتحمل دول مجموعة الع�ين مسؤولية ي
االنبعاثات الدولية ،ومن ثم يمكنها تشكيل قيادة عالمية،
مال ،بالبناء عىل خطة عمل المناخ والطاقة؛
ي
وتوف� دعم ي
من أجل التنمية ت
ال� تب ّنتها ،وبدعم قائم عىل اتفاق
ي
أ
ث
ب� ي ن
ثال� ي ن
ورو� ،والواليات
ُ
الص� ،واالتحاد ال ب ي
تعاون ي
المتحدة.
ئ
النها� من الكربون محفوفة
الرحلة إىل التخلص
ي
أ
بمخاطر جيوسياسية .ومن خالل طرح السئلة الصحيحة،
والتعرف عىل التهديدات ،وتقديم الحلول ،يمكننا أن
وفعال ف ي�
وآمنّ ،
تحول عادلِ ،
نضع أقدامنا عىل طريق ُّ
مجال الطاقة.
أندرياس جولدثاو أستاذ عالقات دولية ف ي� كلية رويال
هولواي ،جامعة لندن بالمملكة المتحدة ،وقائد
مجموعة بحثية ف ي� معهد دراسات االستدامة المتطورة
ف ي� بوتسدام بألمانيا.
تِ ن
ن
كريس� ويستفال واحدة من يب� كبار أعضاء قسم
أ
ن
لما� للشؤون الخارجية
القضايا الدولية بالمعهد ال ي
أ
والمنية ( ،)SWPي ن
برل� ،ألمانيا .وترأس ش
م�وع
الممول من وزارة
الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة،
َّ
الخارجية االتحادية أ
اللمانية .ومورجان بازيليان مدير
ف
معهد باين ،وأستاذ السياسة العامة ي� كلية كلورادو
ف� نز
ماي� ،جولدن ،كلورادو ،الواليات المتحدة .ومايكل
ي
أ
ف
برادشو أستاذ الطاقة الدولية ي� كلية ووريك للعمال،
جامعة ووريك ،ت
كوڤن�ي ،المملكة المتحدة.
ال�يد إ ت ن
و� andreas.goldthau@iass- :
ب
اللك� ي
potsdam.de، kirsten.westphal@swp-berlin.org
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تـعـليــقات كتب وفنون
HENNING DALHOFF/SPL

فنيا لتكاثر «الخاليا األولية».
صورة توضح
تصورا ًّ
ً

ي
التَّ َو ُّل ُد التِّ ْلقائِ ّ

نشأة الحياة من منظور جديد
كتاب ستيوارت كوفمان المثير للجدل يشعل حماسة الكاتبة سارة إماري ووكر.

مـن أك� أ
اللغـاز العلميـة ف ي� عرصنا لغز نشـأة الحياة
ب
ِ
سر
غر عضويـة .وقـد دأب العلماء عىل ب
مـن مـادة ي
ع� ينيـات القـرن ش
أغـوار هـذا اللغـز منـذ ش
الع� ين،
عندمـا ش�ع عالمـا الكيميـاء الحيويـة أليكسـندر
أوباريـن ،وجـاي .ب ي�  .إس .هولديـن ٌّ
(كل على
قطرات غنيـة بالجزيئـات
حـدة) ف ي�
تقص� خـواص ي
ي
ف
العضويـةُ ،وجـدت ي� «حسـاء قبـل حيـوي» ،كان
موجـودا على أ
الرض البدائيـة (انظـرT. Hyman :
ً
;and C. Brangwynne Nature 491, 524–525
 .)2012ت
وافرض كل منهمـا أن المركبـات العضويـة
رث
تعقيدا،
مـرت بتفاعلات ،نتجـت عنهـا جزيئات أك
ً
وظهـور أول أشـكال الحيـاة ف� نهايـة أ
المـر.
ي
ّأمـا مـا كانـوا يفتقـرون إليـه وقتهـا  -مثلما هـو الحال
آ
الن  -هـو نظريـة متماسـكة ،قابلـة لالختبـار بالتجربـة،
ز
الف�يائيـة لماهيـة الحيـاة ،وهـي
توضـح السـمات ي
الـى سـتكون  -على أ
الرجـح  -ث
ت
أك� شـمولية من
النظريـة ي
أ
السـمات الكيميائيـة للحيـاة على كوكـب الرض .وبعـد
عقـود مـن تجـارب أوباريـن وهولديـن ،حاول كتـاب «ما
الحيـاة؟» ?( What is lifeانظـرP. Ball Nature 560, :
 ،)548–550; 2018الـذي سـطره ي ن
إرفـ� ش�ودنجـر ف ي�
عـام  ،1944إرسـاء أسـس إدراكيـة لمثل هـذه النظرية.
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ين
عامـا ،ظهر
ومـع ذلـك ..فبعـد مـرور أكرث مـن
سـبع� ً
خاللهـا ِجيلان مـن علمـاء ي ز
الف�يـاء ،ال يـزال الباحثـون
ف
ز
الجابـات تكمـن ي� يف�يـاء
مليـا فيمـا إذا كانـت إ
يفكـرون ًّ
غر معروفـة ،أم ال .ولـم
ي
يضطلـع أحـد بتنـاول هـذه
أ
السـئلة بقـدر مـا فعـل
سـتيوارت كوفمـان.
ف ي� ثمانينيات وتسـعينيات
ش
الع� يـن ،وضـع
القـرن
كوفمـان  -وهـو باحـث
أ
ال نظمـة
متخصـص ف ي�
المعقـدة  -نظريـة بالغـة
َ
عالم ما وراء الفيزياء:
لتفسر نشـأة
التأثر ؛
ي
ي
الحيـاة ،بنـاء على الجزيئات نشوء الحياة،
وتطورها
ّ
ت
جماعيـا فقـط،
الـى تتكاثـر
ًّ
ي
ستيورات إيه .كوفمان
وتُدعـى المجموعـات ذاتيـة دار نشر جامعة
ت
يز
التحفـ� .وقـد افرض أنـه أكسفورد
إذا اتسـم حسـاء كيميـا�ئ
ي
كاف  ،فـإن تلـك المجموعـات
مـا مـن البوليمـرات بتنـوع ٍ
ف
ن
بمعـى
تغر ف ي� الطـور،
سـوف تنشـأ
تلقائيـا ي ف� صـورة ي ّ
ًّ
تغير مهـم ي� الحالـة أو الوظيفـة ،أقـرب مـا
حـدوث ي

يكـون إىل التحـول مـن الحالة الصلبة إىل السـائلة .تؤدي
ُل ،فتحفـز تَ َشـكُّل جميع
المجموعـات وظائفهـا بشـكل ك ي ّ
تبـادل  .وقـد (اسـتوحى
عنارصهـا الجزيئيـة على نحـو
ي
كوفمـان فرضيتـه من التطـورات ف ي� رياضيات الشـبكات،
ت
الـى حققهـا بـول إيـردوش ،وألفريـد رين ي  ،اللـذان بَ َّينا
ي
ف
التغر الطـوري ي� الشـبكات العشـوائية
كيـف يحـدث
ي
والن ،يتنـاول كوفمان هـذا أ
مـع زيـادة االرتبـاط) .آ
المر
بالتفصيـل ف� كتابـه «عالـم مـا وراء ي ز
الف�يـاء» A World
ي
.Beyond Physics
طلـق عليـه
تسـتند رؤيـة كوفمـان المحوريـة إىل مـا يُ ِ
االحتمـال » ،the nonergodicworld
غر
«العالَـم ي
ي
المتعلـق بأجسـام أعقـد من الـذرات .ومعظـم الذرات
بسـيط التكويـن ،ومن ثـم يمكن لجميع حاالتهـا الممكنة
االسـتمرار ت
لفرة زمنية معقولـة .وبمجرد أن تبدأ الذرات
ف ي� التفاعـل لتكويـن جزيئات ،فإن عدد الحاالت الممكنة
ً
هائلا ،لدرجـة يعجـز العقـل عـن اسـتيعابها.
يصبـح
ال�وتينـات متوسـطة
مـن
ضئيـل
عـدد
سـوى
ينشـأ
لـم
ب
ن
ً
عر
مثلا
أمي
حمـض
200
بطـول
ُـل
ق
ن
ول
التعقيـد
ب
َ
ي
ال�وتينـات
إن توليـد  20020مـن ب
مجمـل تاريـخ الكـونّ .
دهـورا .وبالنظـر إىل كل تلـك
الممكنـة سـوف يسـتغرق
ً
بالتـال سـؤال بديهـي ،هـو :كيـف إذًا
المعوقـات ،ينشـأ
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب وفنون تـعـليــقات

ُو ِجـد كل مـا هـو موجود؟
يوسـع كوفمـان نظريتـه حـول
مـن هـذا المنطلـقّ ،
يز
طارحـا مفاهيـم معينـة،
،
التحفـ�
المجموعـات ذاتيـة
ً
مثـل االنغلاق ،إذ ترتبط العمليات فيـه بحيث تحفِّز كل
ت
الـى تليها ،وذلك ف ي� دائـرة مغلقة.
واحـدة منهـا العملية ي
كمـا ت
ز
التحف� (من الحمض
يفرض أن المجموعات ذاتيـة
ي
المحاطة بكُ َرة
الري� ،أو الببتيـدات ،أو كليهما) ُ
النـووي ب ي
تكـون خاليـا ّأوليـة ذاتيـة
قـد
الدهنيـة،
الجزيئـات
مـن
ّ
الخاليـا أ
ال ّوليـة قـد تتطـور.
ويخمـن أن تلـك
التكاثـر.
ّ
وهكـذا ،فـإن كل اسـتحداث بيولوجـي جديـد يولِّـد بيئة
وظيفيـة مالئمـة جديدة ،ترعى بدورهـا مزيدا من أ
المور
ً
المسـتحدثة .وال يمكننـا التنبـؤ بمـا سـيوجد ،حسـبما
َ
يقـول ،ألن وظيفـة كل ش
�ء تنتجـه الطبيعـة سـوف
ي
تعتمـد على مـا جـاء ف� السـابق ،وكذلـك على أ
الشـياء
آي
أ
الن ،ف ي� ظل مجموعـة دائمة التمدد
الخـرى الموجـودة
ف
ممـا هـو ممكـن ي� المرحلـة القادمـة.
مثرا للجدل ،ض
يق�
لهـذا ..يطرح كوفمان
ً
اسـتنتاجا ي ً
ي
ت
رياضيا� قـادر عىل وصـف التنوع
بعـدم وجـود قانـون
ي
آ
ال ِخـذ ف ي� التطـور ،والمجـال الحيـوي المفعـم بالحياة،
ف
المتغرات ذات
حيـث يقـول ي� كتابـه" :نحـن ال نعـرف
ي
أن
يـرى
وهـو
التطـور".
الصلـة قبـل ظهورهـا ف ي� عمليـة
ّ
 ف� أحسـن أن
"قوانـ� الحيـاة" القائمـة
الحـوال  -أيًّـا مـن
ي
ي
الحصائيـة لنواحـي
بالفعـل سـوف يصـف التوزيعـات إ
ذلـك التطـور؛ فعلى سـبيل المثـال ،قـد تتنبـأ هـذه
ين
القوانـ� بتوزيـع حـوادث االنقراض ،وربمـا يعتمد بزوغ
أ
ز
الف�يـاء" ،لكنه يغ� قابل ل ْن يُسـتمد
الحيـاة عىل أسـس ي
منهـا" ،على حـد قوله.
غر الممكـن ت ز
اخـ�ال الحيـاة إىل
وإذا كان مـن ي
ز
يز
الف� يـاء" ،حسـبما
"تتجـاوز
الحيـاة
الف� يـاء ،فهـل
ي
يزعـم كوفمـان؟ إن هـذا العصر رائـع للعمـل على
استكشـاف نشـأة الحيـاة؛ فثمـة جـدل حامـي الوطيـس
حـول مـا إذا كانـت ي ز
الف�يـاء الحاليـة تفـي بالغرض ،أم
أن هنـاك �ض ورة لوجـود مبـادئ جديـدة .هـل سـيؤدي
اسـتيعاب كيفيـة ظهـور الشـكل والوظيفـة مـن تدفـق
المعلومـات إىل فهـم أعمق للحياة؟ أم سـيقترص ف ْهمنا
للحيـاة على أنهـا عمليـة تمتـد على نطـاق الكوكـب،
وأنهـا مرتبطـة جذريًّا بعلـوم الكواكـب الخارجية؟ وهل
سـيؤدي اندمـاج النظريـة والتطبيـق إىل ظهـور مناهـج
جديـدة تهـدف إىل خلـق حيـاة صناعية؟ هـذه المناهج
دول  ،تُـوج ف ي� عام
يجـري تطويرهـا مـن خلال مجهـود ي
 2015بمؤتمـر ،عنوانـه «نحـو تصـورات جديدة ألصول
الحيـاة» ،Re-conceptualizing the Origins of Life
ين
باحثـ� مـن مؤسسـات معينـة ،منهـا معهـد
اجتـذب
سـانتا ف ي ّ� بنيـو مكسـيكو ،ومعهـد علـم الحيـاة على
أ
الرض ،التابـع لــمعهد طوكيـو للتكنولوجيـا ،وجامعـة
ف
تمـى .
واليـة أريزونـا ي� ب ي
في نطـاق قوانين الفيزياء،
وليـس فيما وراءها

تفسرها
أتف ُـق مـع كوفمـان ف ي� أن الحيـاة ال يمكـن
ي
ِ
ت
ن
قوانـ� ي ز
ين
بـ� أيدينـا،
ف ي� ضـوء
الـى ي
الف� يـاء الحاليـة ي
ن
التفسر "يتجـاوز"
أختل ُـف مـع َز ْعمـه بـأن
ي
ِ
لكن ي
ف
ز
ز
التميـ� ي� دالالت
الف� يـاء .ربمـا يكّمـن
ي
حـدود ي
أ
اللفـاظ ،لكنـه مهـم.
ز
الف�يـاء بالفعـل مبلغً ـا مـن التطـور يتجـاوز
بلغـت ي
كثرا مجـرد وصف جوانب الواقع ،سـواء تلـك الضخمة
يً
الصغرة للغايـة
للغايـة (الفلـك ،وعلـم الكـون) ،أَم
ي
أ
الكميـة ،ي ز
وف�يـاء الجزيئات) ،أَم ذات الحجم
(النظمـة ّ

ش
جاليل وإسـحاق
الب�ي (الميكانيكا ،كما درسـها جاليليو
ي
نيوتـن) .وقـد تمخضـت دراسـة النواحـي المتطـورة
ف ي� مجـاالت معينـة ،مثـل علـم االقتصـاد ،وعلـم
ال ت
ليك�ونيـات ،ي ز
وف�يـاء المنـاخ ،وعلـم المجتمعـات،
إ
أ
غر المتوازنة ،عن ظهور
نظمـة
لل
اريـة
ر
الح
والديناميـكا
ي
أ
المثرة لالهتمـام.
عـدد مـن البحـاث ي
ت
تشر
ال� شـملت مجـاالت متعددة ي
تلـك التطـورات ي
اخ�الهـا ف� أ
النظمة ت
الف�يـاء ذاتهـا ال ينبغـي ت ز
إىل أن ي ز
ال�
ي
ي
ف
ض
المـا� ،وإنمـا هـي طريقة لرؤيـة العالم،
وصفتهـا ي� أ ي
رث
وتوحيـدا
تجريـدا وجوهريـة،
َـدر أك الوصـاف
ً
ً
تُق ِّ
ً
ووصـول إىل الكـون.
للواقـع ،بدايـة مـن الـذرات،
ضمـن ذلـك المـدى يَكْمـن تطـور بيولوجـي
البر ،ت
وتكنولوجـي ف ي� ظواهـر تتنـوع من ش
ح� المدن.
الن ،ظل هذا المجال هـو أ
وحـى آ
ت
الصعب ،من حيث
المعتمـدة على المبـادئ
تلقِّـي الزخـم مـن المناهـج
ِ
أ
عر المكونـات
التفاعلات
نظـرا إىل كثافـة
ب
الوىلً ،
ف
والنطاقـات .إن السـؤال الـذي يبحث ي� وجـود مبادئ
يز
ف� يائيـة تفسر الحيـاة يتطلـب منـا اعتبـار أن جميـع
أ
ف
المثلـة على الحيـاة قـد تكـون ي� صميمهـا جـز ًءا مـن
أ
الظاهـرة الساسـية ذاتهـا ،وإال فلـن تصبـح "الحيـاة"
خاصيـة موضوعيـة ،وإنمـا مجموعـة مـن الحـاالت
الخاصـة .هـذه الرؤيـة الموحـدة تبـدو متناغمـة مـع
التفسر قـد
تشر إىل أن
ي
مسـعى كوفمـان ،لكنهـا ي
يتطلـب مبـادئ ي ز
ف� يائيـة جديـدة.
قوة إحصائية

قـد يكـون الخيط الناظم الذي يفسر الحياة ذا طبيعة
إحصائيـة ،حسـبما يـرى كوفمـان ،وربما ال يـزال يتمتع
بخـواص «أشـبه بالقانـون» .فعلى أي حـال ،بعـض
ئ
القوانـ� ي ز
ين
إحصـا� بطبيعته ،كمـا هو الحال
الف�يائيـة
ي
ف
ن
الثـا� مـن الديناميـكا الحرارية.
ي� القانـون ي
بيـد أن المناهـج التقليديـة لدراسـة نشـأة الحيـاة -
وغ�ها
الريـى» ،ي
مثـل «فرضيـة عالَـم الحمـض النـووي ب ي
ت
الـى تعطـي أولويـة للجينـات  -ال يمكـن
مـن
النمـاذج ي
حـى آ
ت
الن صياغتهـا على هـذا النحـو .ويرجـع هـذا إىل
ت
كثرا من االف�اضـات ،بنا ًء على خواص قد
أنهـا تطـرح ي ً
كيميـاء الحيـاة على أ
الرض ،مثـل فرضيـة أن
تتفـرد بهـا
النـووي
الحمـض
الريـى �ض وري لنشـأة الحيـاة.
بي
تنطلـق المجـاالت البازغـة المتعلقـة بـ«الكيميـاء
المعتمـدة
الفوضويـة» ،ومناهـج أبحـاث نشـأة الحيـاة
ِ
على الحياة االصطناعية ،مـن خالئط كيميائية تصاعدية،
بحـد ن
أد� مـن ت
االف�اضـات حـول الشـكل المحتمـل
للحيـاة البازغـة .وعلى سـبيل المثـال( ،يُ ْجـري الكيميا�ئ
ي
ِ
ت
ت
ين
الذا�
كرونـ� تجـارب على التجميع
يل
الـذا� والتنظيم ي
ي
الكبرة ،مثـل أكاسـيد الفلـزات) .وهكـذا،
الجزيئـات
ف ي�
ي
يحـاول هـذا المجـال اعتمـاد منهج توفيقـي ،وقد يطرح
ت
ً
ال�
سـبل جديدة لوضع نظريات حـول المبادئ الكونية ي
ن
غر العضويـة ،والحيـاة .ولعـل هذا
المـادة
بـ�
تصـل
ي
ي
يتمخـض عـن نقلـة مفاهيميـة جديـدة.
أ
ت
الـى
لقـد طـرح كوفمـان بأسـلوبه الفريـد السـئلة ي
لكـن ال
نحتـاج إىل حلهـا حـول لغـز الحيـاة ،ونشـأتهاْ ،
يتوصلـوا إىل
يـزال أمـام الجيـل القـادم عمـل ي
كثر؛ يك ّ
إجابـات تلـك أ
السـئلة.
سارة إماري ووكر أستاذ مساعد ف� كلية أ
الرض
ي
واستكشاف الفضاء ،ونائبة مدير مركز بيوند للمفاهيم
أ
ف
الولية ف ي�
تم�.
العلوم بجامعة والية أريزونا ي� ب ي
ن
ت
و�.sara.i.walker@asu.edu :
ال�يد إ
ب
اللك� ي
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تـعـليــقات كتب وفنون
LUKE MACGREGOR/BLOOMBERG VIA GETTY

مشاركة المبرمجين في فاعلية هاكاثون «تك كرانش ديسرابت» في لندن عام .2015

تكنولوجيا

البرمجة :المؤثرون في صمت

مطوري البرمجيات الذين يشكّل عملهم المعقد عالمنا.
يشيد لي جونج بدراسة تتناول ِّ

ف� أواخر ثمانينيات القرن ض
الما� ،صاغ مارك وايزر ،وكان
ي
ي
أ
أ
ف
الشه�
مريك
ي
وقتذاك المدير التق�ن ي ي� ب
مخت� البحاث ال ي
«زيروكس بارك»  ،Xerox PARCمصطلح «الحوسبة ُكلّية
آ
فأي نز
م�ل عادي
الوجود»،
الذي أصبح الن حقيقة واقعة؛ ّ
ف� البلدان أ
ن
ال ثك� ثرا ًء ،ربما يحوي ما يب�  50إىل  100معالج
ي
ش
�ء ،بد ًءا من أجهزة التلفاز والثالجات،
دقيقّ ،
كمكون لكل ي
وصوال إىل الهواتف النقالة وبطاقات تعريف الحيوانات
أ
الليفةُّ .
وكل معالج من هذه المعالجات يعتمد عىل
أ
ن
ن
ش
مالي� السطر من أكواد
الب�
الدؤوب� الذين يضخون ي
ي
ال�مجيات ،ت
ال� باتت ف ي� نهاية المطاف توجه مشاعرنا،
ب
ي
مل علينا سلوكياتنا ،بل وتتالعب باالنتخابات الرئاسية.
وتُ ف ي
«الم�مجون» ُ ،Codersيحثنا كليف طومسـون
ي� كتابـه ب
نول المزيد من االنتباه لهذه القوة الخفية بدرجة
عىل أن ّ ي
تأث�هم
ومـا
ِّرون؟
ك
يف
وكيـف
ادها؟
ر
أف
ـن
م
ى
فر
ي
ي
كبرة – ت ُ َ ْ
علينـا أو على المجتمـع؟  -واصفًـا إياهـم بأنهـم"ِ :مـن
ضمـن أكرث المؤثريـن ف ي� صمـت على سـطح الكوكـب".
ت
ن
ال� أجرى معها طومسـون
ومـن يب� الشـخصيات المهمة ي
مقابالت شـخصية – من أجل إعداد هذا الكتاب  -مبتكري
ت
ال� نسـتخدمها
العديـد مـن التطبيقـات بال�مجيـة البارزة ي
اليوم ،مثل فيسـبوك ت
وتوي� وإنسـتجرام .كان طومسـون
 الصحفي المتخصص ف ي� التكنولوجيا ،الذي يكتب بصفةمنتظمة ف� ت
مجل� «نيويورك تايمز» The New York Times
ي
ي
مر التاريخ،
و«وايـرد»  - Wiredمدفو ًعـا بمالحظته أنه عىل ّ
تأث�ا
تصبـح بعـض المهن فجأة ذات أهمية بالغـة ،وتؤثر ي ً
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ً
هائل على مجتمعنا.
خلال حـرب االسـتقالل
أ
المريكيـة ،ف ي� أواخـر القـرن
الثامـن ش
عر ،على سـبيل
المثـال ،اسـتند حكـم أ
المـة

الناشـئة على مجموعـة مـن
ين
القوان� انطلقت من المبادئ
أ
الوىل :الدسـتور .وهكـذا
هيمنـت مهنـة االشـتغال
ْ
بالقانـون على الخطـاب «المبرمجون :تكوين
قبيلة جديدة وإعادة
ن
المـد� (مـن ناحية مـا ،يمكن
ي
تشكيل العالم»
آ
المؤسسـ�،ن
النظـر إىل الباء
ي
كليف طومسون
مجـي
م�
كانـوا
على أنهـم
ب
مطبعة بنجوين.2019 ،
عرصهـم ،إذ صاغـوا نظـام
التشـغيل ،أو على أ
القـل وضعـوا نـواة الديمقراطيـة
أ
المريكيـة) ،وعلى نفـس المنـوال ،أصبـح المهندسـون
المدنيـون والمهندسـون المعماريـون ،ومخطّطو المدن،
صنـاع القـرار خلال الثـورة الصناعيـة ،أمـا آ
الن فقد حان
ّ
الم� ي ن
مجـ�.
وقـت ب
هـذا الكتاب آرس ،فطومسـون كاتب ممتاز ،ومواضيعه
ذاتهـا تمسـك بتالبيب القارئ .يناقش طومسـون ،كقاعدة
الم� ي ن
مجـ� هـم أشـخاص متفائلـون ،يقضـون
عامـة ،أن ب
أ
ف
كر مـن أوقـات عملهـم ،ليـس ي� كتابـة أكـواد
الجـزء ال ب
ف
�ض
جديـدة ،وإنمـا ي� التنقيح بال�مجي ،ومن َّثم من ال وري

ت
ين
الـى ال
أن يظلـوا
متفائلـ� ،للتغلـب على إالحباطـات ي
مج�ن
ش
الم�
ميـل
عـدم
أسـباب
طومسـون
ح
وير
تنتهـي.
ب ي
الستخدام الفأرة ،وتفضيلهم استخدام اختصارات لوحة
اسـتخداما يغ�
المفاتيـح (إذ إن التوجيـه والنقـر ،يتطلـب
ً
إضافيا من تآزر ي ن
العين�) .نلتقي
وقدرا
ّ
فعـال لحركـة اليدً ،
ً
ف
الم�مـج جيسـون هـو ،الـذي عندمـا نـوى
ي� الكتـاب مـع ب
ف
نامجا
تجربـة أفضل مطاعـم النودلز ي� المدينـة ،صمم بر ً
لرسـم خريطـة تُ ي ِّن
بـ� أقرص الطـرق إىل كل مطعم من تلك
المطاعـم ،ت
أكر عدد ممكـن منها.
حـى يتمكـن من زيـارة ب
يعت� تناول الطعام مضيعة
وهـاك روب راينهارت ،الذي ب
ثـم طـور ً
بديلا للوجبـات أطلق عليه اسـم
للوقـت ومـن َّ
«سـويلنت» ( Soylentكلمـة مسـتعارة مـن روايـة الخيـال
العلمـي «أفسـحوا المجـال! أفسـحوا المجـال!» Make
ت
الـى كتبها هاري هاريسـون عام
! ،Room! Make Roomي
ف
المثلى ي� نهاية المطاف".
 ،1966واصفًـا إياهـا بـ"الوجبة ُ
كذلـك نقـرأ عن بم�مـج انفصل عن صديقتـه بقوله" :ليس
لـدي مسـاحة كافية مـن البيانات".
خصـص طومسـون نصـف الكتـاب لتنـاول السـمات
يُ ِّ
الشـخصية الشـبيهة ،إىل جانـب أ
النمـاط السـلوكية
للم� ي ن
مجـ� ونفسـياتهم .كان مـن الممكـن لهـذا أن
ب
يُعطـي انطبـاع القوالـب النمطيـة العتيقـة ،لكـن مـا
يفعلـه طومسـون بشـكل مختلـف ،أنـه ت
يقرب للغاية من
الشـخاص الذين يكتب عنهم ،يصبح أ
أ
بالمكا�ف
ئ
المر أشـبه
أ
السردي لتقنيـات التصويـر باللوان الطبيعيـة ،والتصوير
ثلا� أ
ث
البعـاد ،والفحـص المجهـري .فعىل الرغـم من أن
ي
وتوخي
بعض السـمات ،مثل الفضول
والتفك� المنطقيّ ،
ي
أيضـا ف ي� مهـن مثل
والمعـان ف ي� التفاصيـل ،تشـيع ً
الدقـة إ
القانـون والطـب وإدارة الشـئون الماليـة والرياضـة ،فـإن
مج� يتحلون بهذه ي ّ ز
الم� ي ن
وغالبا
نسـبة عالية مـن ب
المـ�اتً ،
هـذا هـو مـا ي ز
يمـ� بال�مجـة عـن يغ�هـا.
ث
جوانب أك� جديـة وإثارة
يستكشـف طومسـون كذلـك
َ
للجـدل ف ي� مهنـة بال�مجـة ،فهو يُحلّـل الميول السياسـية،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الم� ي ن
مج� يبـدو عليهم الميل إىل
ويصـل إىل أنـه رغـم أن ب
مزيجـا
يعتنـق
منهـم
ا
كثر
فـإن
اللي�اليـة العليـا،
المثـل ب
ُ
ً
يً
مـن أ
الفـكار اليسـارية واليمينيـة .ويناقـش باسـتفاضة
مسـألة التنـوع (خاصة نوع الجنس) ،أو عـدم وجوده ،ف ي�
مجـال الحوسـبة ككل ،ويسـجل االنخفاض الحـاد ف ي� عدد
النسـاء المشـاركات ف ي� بال�مجة عىل مدار العقود الماضية،
زيـف فكـرة أن بال�مجـة تعتمـد على
ويكشـف ف ي� شـغف َ
عامل�ن
مشرا إىل التعليـم والحـظ ،باعتبارهمـا ي
الجـدارة ،ي ً
ين
أساسـي� يسـهمان ف ي� النجاح .كما يغوص ف ي� أعماق ثقافة
ت
المسـمى
القرصنـة إ
اللك�ونيـة وأدب الخيـال العلمـي ُ
«التشـف� الرقمـي» ت
ال�
حـروب
وكذلـك
بانك»،
«السـاي�
ي
ب
ي
حاولـت فيهـا الحكومـات فـرض قيـود على الوصـول إىل
بالضافـة إىل قضايا مثل حقوق
تقنيـات
التشـف� القويّـة ،إ
ي
ش
النر ،والخصوصية.
يبحـث طومسـون كذلـك ف ي� موضوعات أكرث معارصة،
ق
يّ ز
العـر� ف ي� الـذكاء االصطناعـي ،ويستكشـف
التحـ�
مثـل
ي
التأثر
السـل� لوسـائل التواصـل االجتماعـي على
يَ
بيَ
المجتمـع والديمقراطيـة ،فعلى سـبيل المثـال ،أسـهمت
غر قصد،
التغذيـة إالخباريـة على موقع فيسـبوك ،عن ي
ف� حملات تضليـل خلال االنتخابـات الرئاسـية أ
المريكيـة
يلعـام ( .)2016أمـا أ
المـر الذي ينذر بالمزيـد من الخطر،
فيتمثـل ف ي� اعتمادنـا على تكنولوجيـا المعلومـات ،بـد ًءا
مـن التوصيـات الخوارزمية للتغذيـة إالخبارية ،وصوال إىل
ت
ت
ال� تحسـب الفائزين بصورة
أنظمة التصويت إاللك�ونية ي
ف
سر العمـل ي� العالـم عىل
غر شـفافة .تعتمـد سالسـة ي
ي
بم� ي ن
مجـ� يكتبـون أكـوا ًدا محكمـة وآمنـة ،لكـن هـذا ليس
كافيـا وال مضمونًـا.
أمـرا ً
ً
غطّـى عديـد مـن الكتـب هـذا المجـال ،لكـن كتـاب
«الم�مجـون» يواكـب العالـم رسيع الحركـة الذي نعيش
ب
بعضا من أبرز الشـخصيات ف ي� هـذا المجال،
فيـه .نلتقـي ً
ين
كوهـ� ،مبتكـر «بـت تورنـت» .BitTorrent
مثـل بـرام
ن
عالوة عىل ذلك ،يكشـف طومسـون ،بالجمع يبـ� عملياته
ت
الـى اسـتقاها مـن المصـادر
البحثيـة الخاصـة والمـواد ي
وال ت
لك�ونيـة ،عـن بعـض التفاصيـل
الغزيـرة المطبوعـة إ
ف
الطريفـة مثـل قميص مطبـوع عليه عبارة" :فكِّـر ي� ش
ال�،
ت
(الـى يمكـن أن تعن ي  ،على سـبيل المثال،
افعـل ي
الخر" ي
نظاما آم ًنا ،عليك أن تعرف كيف سـيحاول
تكتب
لك�
ً
أنـك ي
أ
"ال ش�ار" اقتحـام هـذا النظـام).
ت
الكث�
مجا سـابقًا،
وجدت ي
بصفـى عالـم كمبيوتر ،ب
ُ
وم� ً
ي
مـن فقـرات الكتـاب ترسـم ابتسـامة هادئـة على وجهـي،
وتثر بداخل� لحظةً مـن تقدير الذات .يمكن أ
للشـخاص
ي
ي
بالم� ي ن
مجـ� بشـكل روتين ي  ،مثـل الزملاء
الذيـن يحتكّـون ب
أو أ
الصدقـاء أو أفـراد نفـس العائلـة ،االسـتفادة بشـكل
أ
�ن
هائـل من هذه الفـكار .يمكن ي تخيل أن يطلب المديرون
كثرة من هـذا الكتـاب لموظفيهم.
التنفيذيـون ً
نسـخا ي
الم� ي ن
مجـ� أنفسـهم يمكـن
أن
لالهتمـام،
المثر
ب
مـن ي
أن يسـتفيدوا أكرث مـن الكتـاب ،فهـم يعرفـون بالفعـل
المصطلحـات الفنيـة المسـتخدمة ي ن
بـ� دفتيـه ،كمـا
أنهـم سيسـتمتعون بالتشـبيهات (فمثلا «إعـادة هيكلـة
تغير السـلوك الخارجـي تشـبه تحريـر
بال�مجيـات دون ي
الم� ي ن
مج�
الكتـاب
هـذا
يسـاعد
وربمـا
مقـال صحفـي»)،
ب
على فهـم أنفسـهم بدرجـة أفضـل ً
قليلا ،وربمـا يُهدون
أ
ين
مرفقـ� بـه رسـالة تقـول" :اقـرأ هـذا!
حبائهـم
الكتـاب ل ّ
هـذا أنـا!".
يل جونج الرئيس التنفيذي شل�كة لينارو ،وهي ش�كة
ف
كام�يدج بالمملكة المتحدة،
برمجيات يقع مقرها ي� ب
ن
وعنوان بريده إ ت
و�li.gong@linaro.org :
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات كتب
رحلة الطاقة

مايكل إي .ويبر ،دار نشر «بيسيك»)2019( ،

ّإن الطاقة غير مرئية ،لكنها  -كما يحاجج المهندس الميكانيكي مايكل ويبر  -قد َش َّيدت الحضارة
فصول تتسم بالجد والواقعية ،تتناول الماء ،والغذاء،
بمحاسنها ومساوئها ،مثلما يبين ويبر في
ٍ
والنقل ،والثروات ،والمدن ،و أ
المن (بما في ذلك الحرب) .فالمياه المعبأة  -على سبيل المثال
أ
 تتطلب طاقة للمعالَجة ،وإحكام غلق حاويتها ،وتبريدها ،لكن النصيب الكبر من الطاقةيذهب إلى تصنيع حاوياتها البالستيكية ،وهو ما يجعل كثافة استهالك المياه المعبأة للطاقة
أكبر من استهالك مياه الصنابير لها بمعدل يتراوح من  1000إلى  2000ضعف لكل لتر ،وذلك
بحسب طول مسافة شحن الماء .ويحلل الكتاب الحلول التقنية للإفراط في االستهالك العالمي
للطاقة ،لكن – كما يشير ويبر – هي مشكلة ال يوجد حل سحري لها.
مشهد الوهم

ماثيو إل .تومبكينز ،دار نشر «تايمز آند َه ْد ُسون»)2019( ،

الحذق شيرلوك
كان الطبيب والكاتب آرثر كونان دويل  -الذي أبدع شخصية العقالني ِ
هولمز  -صديقًا للساحر أ
السطوري وفنان الهروب ،هاري هوديني .ومن ضروب
ستخدم الخدع السحرية؛ للكشف
المفارقة أن دويل ّ
روج للخوارق ،بينما كان هوديني يَ ِ
اليمان بالخوارق هيمن على علماء بارزين في هذا العصر ،بد ًءا من
لكن إ
عن زيفهاّ ،
ً
وصول إلى عا ِلم الطبيعة ألفريد راسل واالس .كل هذا،
عا ِلم الفيزياء وليام كروكس،
ً
فضل عن تفاصيل أخرى ،يجعل الحياة تدب في كتاب عا ِلم النفس التجريبي والساحر
ماثيو تومبكينز ،الزاخر بالصور ،والذي يصحبنا إلى معرض «الدخان والمرايا» Smoke
حاليا في متحف ومكتبة «ويلكوم
 ،and Mirrorsوهو معرض عن السحر ،يُقام ًّ
كوليكشن»  Wellcome Collectionفي لندن.
رقصة خنفساء الروث

ماركوس بايرن ،وهيلين لون ،دار نشر «جامعة ويتس»)2019( ،

مقدسا في وقت ما .ففي
كانت خنفساء الروث ،التي خلبت لب تشارلز داروين ،رم ًزا
ً
مصر القديمة ،كان لخبري (إله الشمس المشرقة) رأس خنفساء من الجعليات؛ ألن هذه
الحشرة كانت تدحرج «بشكل راقص» كرات الروث عبر أ
الرض ،في حركة تشبه حركة
ِ
الشمس عبر السماء .ويُعتقد أن الخنفساء تحولت  -في وقت الحق  -إلى رمز برج السرطان
«السلطعون» .آ
والن ،بفضل التجارب التي يجريها علماء الحشرات ،مثل ماركوس بايرن،
مجرة درب التبانة .ويمثل
صرنا نعرف أن خنفساء الروث يمكنها التنقل اعتما ًدا على حركة ّ
صورا
تعاون بين بايرن
هذا الكتاب الذي كان ثمرة ُ
والكاتبة هيلين لون  -والذي تضمن ً
جذابة – مزيجا يجمع بين العلوم ،والتاريخ ،أ
والساطير.
ً
األعماق

أليكس روجرز ،دار نشر «وايلدفاير»)2019( ،

أ
يقدر عددهـا بمليوني
لـم يَ ْج ِـر وصـف غير  %10فقط مـن النواع البحريـة ،التي َّ
نـوع ،كمـا لـم تؤخذ عينـات إال من نسـبة ال تتعدى  %0,0001فقط مـن قيعان البحار
القمـر اثنا عشـر رائد فضـاء ،لكن لم يصـل إال ثالثة غواصون إلى
العميقـة .وقـد زار
َ
أعمـق نقطـة فـي قاع البحر ،وهـي نقطة «تشـالنجر ديب»  Challenger Deepفي
خنـدق ماريانـا .وتحفل دراسـة أليكس روجـرز العمليـة الموثوقة باكتشـافات كهذه.
ويمـزج روجـرز  -عا لـم أ
الحياء البحريـة ،والناشـط البيئي – بين عـرض عجائب البحار
ِ
أ
الغازيَـة ،والتغير
وإطلاق صيحـات التحذير مـن الصيد الجائـر ،والتلوث ،أ والنواع ِ
المناخـي ،إضافـة إلـى تقديم اقتراحات وقائية ،لكن – للسـف الشـديد  -ال يشـمل
الكتـاب خرائط ،أو فهرس.

دانتي ،وعالِ مة فلك من عصر باكر

ترايسي دوتيرتي ،دار نشر جامعة ييل ()2019

كانت الباحثة الفيكتورية ماري إيفرشيد عالمة فلك هاوية ،لها أعمال منشورة،
ومولعة بشاعر عصر النهضة دانتي أليجييري .وال يزال كتابها «دانتي والفلكيون
أ
الوائل»  ،Dante and the Early Astronomersالذي نُشر في عام  ،1914مثار
إعجاب؛ لما فيه من إيضاح للإشارات الفلكية الحسية في كتاب دانتي «الكوميديا
اللهية»  .Divine Comedyويحيي أستاذ أ
الدب ترايسي دوتيرتي ذكرى إيفرشيد ،لكنه
إ
أ
تأكدا من مادته فيما يتعلق بعلم الفلك ،خاصة نظرية النسبية العامة للبرت
أقل ً
أينشتاين ،التي شكك فيها جون ،زوج إيفرشيد ،وهو أخصائي فلك في الهند إبان
خضوعها للحكم البريطاني .أندرو روبنسون
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تـعـليــقات كتب وفنون

«مكان ال يوجد إال في ضوء القمر».
عمل فني مركّب من معرض ألعمال كايتي باترسون ،تحت عنوان
ٌ

س وج

مع كايتي باترسون

فنانة الزمن السحيق

تتطلع الفنانة االسكتلندية كايتي باترسون إلى آ
الفاق البعيدة؛ فباستخدام النيازك ،وعمليات الرصد الفلكي ،والحفريات،
وبإجراء تجارب في حقل الصوت والضوء ،تضعنا أعمالها أمام نطاقات زمنية ومكانية تتجاوز بكثير الخبرات التقليدية.
ومع إزاحة الستار عن أعمالها في معرض «تيرنر كونتمبوراري»  Turner Contemporaryفي مدينة مارجيت الساحلية
بالمملكة المتحدة ،تتحدث باترسون إلى دورية  Natureعن الفن الذي يلقي الضوء على التغييرات الكبرى.

تع� بعض أعمالك عن مخاوف تتعلق بالبيئةً ،
فمثل،
ب
نقل العمل «فاتناجوكول»  Vatnajökullلعام - 2007
 2008صوت المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج المتدفقة
النهار الجليدية أ
ف� أحد أ
ين
المستمع� بع�
اليسلندية إىل
ي
الهاتف الجوال.
كانت المكالمات التليفونية لسماع صوت ذوبان النهر
الجليدي بمثابة تجربة ش
مق�ة
مبا�ة ،قوامها االستماع إىل ب
إن أزمة ت
االح�ار العالمي ال تبدو ش
مبا�ة بع�
من الجليدّ .
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أعمال"،
سي مفهوم الزمن خالل كل
ِ
ي
قلت ذات مرة" :يَ ْ ِ
فكيف ذلك؟
ت
ال� تتناول  -بشكل روتي�ن ي  -نطاقات زمنية ممتدة
أرى المهن ي
المشارك�ن
مه ًنا رائعة .فبالنسبة إىل
أخصائ� علوم الغابات
ي
يي
ف ي� ش
م�وع «مكتبة المستقبل» ،فإن  100عام هي تف�ة زمنية
حقبا زمنية مختلفة،
طبيعية .كما يتناول علماء الجيولوجيا ً
رقعا عىل الخرائط،
تصبح فيها أحداث االنقراض ب
الك�ى ً
ً
فضل عن علماء الفضاء الذين يتناولون تف�ات زمنية تتجاوز
فهم
نحو
ًا
ق
طري
يمثل
الخيال
أن
وأرى
حي.
كائن
أي
عمر
ٍ
تناول
إىل
أقدمه
الذي
الفن
يسعى
هنا،
ومن
للزمن.
مختلف
ُ
مفاهيم ،ال أستطيع الوصول إليها ،إال من خالل الخيال.
ت
رحل� ف ي� علم الفلك بمثابة بحث عن أوجه ارتباطنا
وكانت ي
�ن
ن
منفصل� عن الكون.
بالكون؛ بمع أنها إدراك بأننا يغ�
ي
ت
ال� تصل بيننا ي ن
ش
وب� الفضاء
ّ
إن بعض م�وعاتك ي
ن
السحيق� يكاد يتناول كذلك عبثية السعي
والزمن
ي
لتت ُّبع أصول الكون.
يتداخل مفهوم العبثية ف ي� العمل «تاريخ الظالم» ،إذ
ظالما المتناه بع� نسيج الفضاء والزمان.
يصور العمل ً
ت
تش� إىل أماكن
عليها
ينطوي
ال�
الصور
أن تلك
ي
ومعرفة ّ
ي
يتجاوز مداها الزم�ن
توسع من نطاق
قد
نسان
ال
حياة
إ
ِّ
ي
ت
ال� يعرضها ،وتعزز من شعورنا بأننا
عالقتنا بالظواهر ي
يش ِّبه الكون
عرضة للخطأ .فأنا أميل إىل المفهوم الذي َ
ن
كو�" عىل بعد مليارات
ب
بال�ية الغامضة ،إذ يوجد "أفق ي
أ
من الفراسخ الفلكية ،وما يقع وراؤه سوف يظل إىل البد
أ
أسلو� ف ي�
خارج نطاق ف ْهمناّ .
إن إبداع العمال الفنية هو ب ي
العص عىل المقارنة"
المذهل
"موقعنا
التصارع مع فكرة
ي

ن
الكو�» The Cosmic Spectrum
يتمثل
العمل «الطيف ي
أ
) (2019ف
ن
تب� «اللوان
ملونة
دائرة
�
دوارة ،بها قطاعات ِّي
ّ
ي
ح� آ
المتوسطة» للكون ،منذ االنفجار العظيم ت
الن،
باستخدام بيانات من «مسح االنزياح أ
الحمر المجري
 .«2dFفكيف تستمرين ف ي� مواكبة التطورات العلمية؟
لقد اكتشفت أعمال عالَم الفلك إيفان بولدري عن
ن
والكث� من أفكاري
الكو� قبل عدة سنوات.
ي
الطيف أ ي
أ
ف
و� بعض الحيان ،تكون واحدة من
أؤجله لعوام .ي
التجارب بالقوة الكافية ألن تدفع تجاه إنجاز ش
م�وع
ض
م� سنوات .وتجذب�ن ي الدراسات الحالية عن غروب
بعد ي ّ
الشمس عىل كوكب المريخ ،الذي رصدته المركبة الطوافة
ت
«كيوريوسي�»  ،Curiosityالتابعة لوكالة ناسا .كما أن
ي
ف
الصدارات ي� المكتبات العلمية
مجرد النظر إىل عناوين إ
صورا ساحرة.
يمكن أن يستح�ض ِ
ً
«مكان ال يوجد إال ف ي� ضوء القمر» A Place
إن كتابك
ٌ
ّ
 that Exists Only in Moonlightلعام  2019يدرج
أفكا ًرا تكاد تشبه ت
مق�حات بحثية ،مثل "إبطاء رسعة
الضوء؛ للوصول إىل سكون مطلق".
يتضمن الكتاب ً
الكث�
ويش�
الذهن،
أعمال فنية منبعها
ي
ي
منها إىل المادة الكونية .وغالف الكتاب مطبوع باستخدام
غبار القمر ،وغبار من المريخ ،ومن نيازك ،وكويكبات
ت
ال�
قديمة .وكنت أريد أن يتمكن
القارئ من لمس المادة ي
والمساك بها ف ي� أثناء استيعابه لهذه
تصفها الكلمات ،إ
الكلمات .فهذه أ
الفكار تشبه التجارب الفكرية ،كألغاز

وبطريقة ما،
كوان  Koanالفكرية لدى طائفة ِزن البوذية.
آ ٍ
الن عىل
أعمال الفنية .فما الوقت
رسي ذلك ف ي� جميع
ي
يَ ِ
ت
ال� سيقرأها َمن لم يولدوا
النصوص
وما
الزهرة؟
كوكب
ي
بعد؟ وهل من الممكن زراعة غابة من شتالت أقدم شجرة
يع�ي�ن الفضول دائما حول هذه أ
عىل أ
الرض؟ ت
السئلة.
ً
ي
أجرى المقابلة :فيليب بول.

ُحررت هذه المقابلة بغرض االختصار والتوضيح.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

GIORGIA POLIZZI

الكث� من أعمالك
ينطوي ي
أ
بالبعاد
عىل تالعب
الزمانية والمكانية
الهائلة .وخريطة «كل
النجوم الميتة» All the
)Dead Stars (2009
هي بمثابة نقش عىل
ألومنيوم أسود مؤكسد
لمواقع  27ألف نجم
ت
ال� بلغت نهاية دورة
تقري ًبا من النجوم المعروفة ،ي
ين
تتطلع� كذلك إىل المستقبل؟
حياتها .فهل
نعم ،ففي ش
الم�وع المستمر «خطابات النجوم
المحت�ض ة» ( Dying Star Lettersالذي انطلق عام
المسجلة عىل
 ،)2011أكتب خطابات عزاء حول النجوم
َّ
عت� العمل «تاريخ الظالم» History of
أنها "ميتة" .ويُ ب
ممتدا
ًا
ف
أرشي
)2010
عام
من
انطلق
( Darknessالذي
ًّ
يضم ش�ائح عرض للمناطق المظلمة من الكون ،ت
وال�
ي
شوهدت من خالل أرصاد عدة تليسكوبات .وعىل مدار
ن
ائتما� ش ئ
أن� لصالح
صندوق
سي َكلِّف
ٌ
القرن المقبلُ ،
ي
ش
م�وع «مكتبة المستقبل» ( Future Libraryالذي
يمتد من عام  2014إىل  100 )2114كاتب ،من ضمنهم
مارجريت أتوود ،وديفيد ميتشل ،بكتابة قصة سوف تظل
ت
طبع القصص عندئذ
يغ� معلَنة ح� عام  .2114وسوف تُ ف َ
عىل ورق مصنوع من أشجار ُزرعت ي� غابة نرويجية.

الشاشات ،وعىل الرسوم البيانية ،لكنها كذلك بالطبع،
ش
والب� يعون دورة الحياة والموت.
فكوكبنا يختفي،
ونحن ف ي� حاجة إىل نهج يواكب ما َش َّب َهه ستيفن هوكينج
المستقبل»؛ وهو يع�ن ي رؤية بعيدة المدى
بالـ«التفك�
ي
ي
يمكن ش
للب�ية تفهمها.

أ
ف� العمل أ
رض–القمر–الرض» Earth-Moon-
«ال
ي
 Earthلعام ( 2007انعكاس سوناتة ضوء القمر من
قمت ببث هذه المقطوعة الموسيقية
عىل سطح القمر) ِ
للودفيج فون بيتهوفن باستخدام شفرة «مورس» بع�
موجات الراديو ،وأعدت بناء النوتة الموسيقية الجزئية
المنعكسة .فكيف يجري هذا؟
تواصل بع� القمر،
هواة
تم هذا العمل بالتعاون مع
ُ
وهم مجموعات من أ
الشخاص ،يبعثون برسائل السلكية
بعضا بع� القمر .وقد راسلتهم ببساطة.
إىل بعضهم ً
ت
اس� ف ي� كلية ساليد للفنون الجميلة بكلية
ففي أثناء در ي
مخت� «الجليد والصخور
لت داخل ب
تجو ُ
لندن الجامعيةّ ،
يز
وسمح يل
.Rock
&
Ice
Physics
Laboratory
للف�ياء»
ف ُ
م�دات
بتشغيل تسجيالت الثلج الجليدي الخاصة ب ي� ي� ب ّ
المخت� الضخمة .واكتشفت مدى سهولة التواصل مع
ب
ين
تض َّمن العمل
العامل� ف ي� المجاالت المختلفة .وقد َ
«كل النجوم الميتة»  All the Dead Starsالمئات من
ين
الباحث� ،شارك بعضهم بالبيانات ،وشارك آخرون ف ي�
أ
تطوير العمال الفنية معي .كما أن علما ًء يعملون عىل
مق�ح ببعثة لوكالة ناسا ن
تقديم ت
دعو� لالنضمام إليهم
ي
تستقص الغبار
مشاركة"
بوصفي "فنانة فضاء /باحثة ِ
ي
ن
بأن هؤالء العلماء يشعرون أن
الكو� .وأنا سعيدة ّ
ي
ف
ن
الفنان� قد يقدمون شي ًئا ذا قيمة ،للإسهام ي� أبحاثهم.
ي

STEPHEN WHITE

ف ي� الكون بقدر ما هو محاولة لنقل هذه الفكرة آلخرين.

أنبـاء وآراء

أبـحــــــاث

السمنة المناطق الريفية تقود
اتجاهات زيادة الوزن حول العالم
ص46 .

علم المياه التغيرات في
المناخ المائي يعكس التأثير
البشري ص53 .

فيزياء الجســيمات رصد
انحــال نووي نادر في أنوية زينون-
 124ص48 .

الذكاء االصطناعي

روبوتات ذات تناسق حركي متقن
تتعلّم الروبوتات أخيرا المشي والجري وإمساك أ
الشياء بسالسة بعد عقود من الحركة غير المتقنة .وتُ ْن ِبئ تطورات كهذه ببداية عصر من الذكاء الصناعي
ً
تتحقق فيه المهارة الجسدية.
ETH ZURICH/DANIEL WINKLER

الشكل رقم  :1الروبوت "أنيمال" .أفاد هوانجبو وزمالؤه  2بأن استخدام منهج قائم على البيانات لتصميم برمجية الروبوت يمكنه تحسين مهارات الحركة لدى الروبوتات .وشرحوا هذا المنهج ،مستعينين
أ
كلبا متوسط الحجم.
بالروبوت «أنيمال» رباعي الرجل ،الذي يعادل حجمه ً
هود ليبسون

تنطلق صغار الحيوانات راكضة عبر الحقول ،وتتسلق
أ
سريعا ما تعاود
الشجار .وفي حالة سقوطها ،فإنها
ً
1
الوقوف بسالسة تثير الحسد  .ويستطيع البشر ،على غرار
البهام
أبناء عمومتهم من الرئيسيات ،استخدام أصابع إ
المقابل لديهم ،وتوظيف المهارات الحركية الدقيقة ،ألداء
مهام معينة ،مثل تقشير ثمرة كليمونتين ،دون مجهود،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحسس المفاتيح؛ بح ًثا عن المفتاح المناسب في رواق
أو ُّ
مظلم .وبالرغم من أن المشي وإمساك أ
الشياء سهالن لكثير
من الكائنات الحية ،فمن المعروف عن الروبوتات رداءة
حركات المشي وضعف أدائها في المهارات اليدوية حتى آ
الن.
وفي دراسة نُشرت في مجلة «ساينس روبوتكس» Science
قدم هوانجبو وزمالؤه 2أدلة مثيرة لالهتمام
ّ ،Robotics
على أن المنهجيات القائمة على البيانات لتصميم برمجيات
تحد قائم منذ فترة طويلة ،في
روبوتية قد تتغلب على ٍّ

أبحاث الروبوتات والذكاء االصطناعي ،وهو تحد يُطلق عليه
وجه علماء
الفجوة بين المحاكاة والواقع .فعلى مدار عقودّ ،
الروبوتات أطر َاف الروبوتات ،مستخدمين برمجيات ُصممت
بنا ًء على أساس من نماذج رياضية تنبؤية ،تُسمى بـ«نظريات
التحكم الكالسيكية» ،غير أن هذا النهج أثبت عدم كفاءته
عند تطبيقه على ما بدا بالوهلة أ
الولى كمشكلةٌ بسيطةٌ ،
تتمثل في توجيه أطراف الروبوتات في أثناء مهام المشي
والتسلق والمساك بأشياء متنوعة أ
الشكال.
إ
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يبدأ الروبوت حياته عادة في عملية محاكاة .فعندما
جيدا في العالَم االفتراضي،
تحقِّق برمجيته التوجيهية أدا ًء ً
جسد آلي ،ثم تُرسل إلى العالَم
تُوضع هذه البرمجية في ٍ
المادي .وهناك سيواجه الروبوت ،ال محالة ،اضطرابات
في البيئة ال حصر لها ،ويصعب التنبؤ بها .تتضمن أ
المثلة
ّ
على تلك المشاكل العقبات المتصلة باالحتكاك السطحي،
والمرونة الهيكلية ،واالهتزازات ،وتأخر أجهزة االستشعار
تحول الطاقة إلى
ُ
والمشغالت سيئة التوقيت (وهي أجهزة ِّ
حركة) .ولسوء الحظ ،يستحيل توصيف هذه المشكالت
ومسبق باستخدام الرياضيات .وكنتيجة لهذا،
بشكل كامل
َ
ممتازا في المحاكاة،
فإنه حتى الروبوتات التي حققت أداء
ً
ستتع ّثر وتسقط بعد مواجهة القليل من العوائق المادية،
التي تبدو بسيطة في الظاهر.
سبيل لتجاوز تلك الفجوة أ
طرح هوانجبو وزمالؤه ً
الدائية،
ُ
من خالل المزج بين نظرية التحكم الكالسيكية ،وتقنيات
تعلّم آ
اللة .فبدأ الفريق بتصميم نموذج رياضي تقليدي
أ
كلبا متوسط
لروبوت رباعي الرجل ،يعادل في حجمه ً
الحجم ،وأطلقوا عليه اسم «أنيمال» ( ANYmalالشكل .)1
المشغّ الت التي توجه
جمع الفريق البيانات من ُ
بعد ذلكّ ،
حركات أطراف الروبوت ،واستخدموا تلك المعلومات لتغذية
أنظمة متعددة لتعلّم آ
اللة ،تُعرف بالشبكات العصبية،
تلقائيا بالحركات غير
ثان قادر على التنبؤ
لبناء
نموذج ٍ
ًّ
المألوفة أ
وأخيرا ،زرع أعضاء
«أنيمال».
الروبوت
اف
ر
ط
ل
ً
النموذج أ
الول من
دربة في
الفريق الشبكات العصبية ُ
الم َّ
الروبوت ،وبدأوا تشغيل النموذج الهجين في محاكاة على
جهاز كمبيوتر سطح مكتب عادي.
المحاكي الهجين أسرع وأكثر دقةً من المحاكي
كان ُ
على النماذج التحليلية .لكن أ
الهم من ذلك ،هو أن
القائم
استراتيجية الحركة حققت عند اختبارها في العالَم المادي
مستوى النجاح نفسه الذي حققته في المحاكاة ،عندما جرى
تحسينها في المحاكي الهجين ،ثم نقلها إلى جسد الروبوت.
وتشير هذه الطفرة  -التي طال انتظارها  -إلى تبدد الفجوة
بين المحاكاة والواقع ،والتي بدت عصية على الحل.
يدل المنهج الذي استخدمه هوانجبو وزمالؤه على طفرة
كبرى أخرى في مجال علم الروبوتات .والنماذج الهجينة
هي الخطوة أ
الولى نحو هذه الطفرة .أما الخطوة التالية،

كليا لصالح نماذج
فستكون آ إيقاف العمل بالنماذج التحليلية ًّ
جمعة من
الم
البيانات
تعلُّم اللة التي تدربت باستخدام
ُ ّ
كلية على
المعتمدة
المناهج
بيئة الروبوت الفعلية .وهذه
ّ
البيانات – والتي يُشار إليها بالتدريب من طرف إلى طرف
زخما ،وقد ُسجلت بالفعل عدد من التطبيقات
 تكتسب ً3
وأيد آلية
،
ة
مفصلي
روبوتية
أذرع
تضمنت
المبتكرة لها،
ٍ
ّ
متعددة أ
الصابع ،4وطائرات بدون طيار ،5بل وسيارات
6
ذاتية القيادة .
في الوقت الحالي ،ال يزال علماء الروبوتات يتعلمون
تسخير قوة الحوسبة السريعة ،ووفرة بيانات أجهزة
االستشعار ،والتحسينات في جودة خوارزميات تعلُّم آ
اللة.
واضحا بعد ما إذا كان الوقت قد حان لتتوقف
وليس
ً
الجامعات عن تدريس نظرية التحكم الكالسيكية ،أم ال،
لكنني أعتقد أن إمارات إخفاقها قد ظهرت بالفعل؛ فعلماء
الروبوتات المستقبليون لن يعطوا بعد آ
الن أوامر توضح
للروبوتات كيفية المشي ،بل سيتركون الروبوتات تتعلم
بمفردها ،باستخدام البيانات التي جمعتها أجسادها ذاتها.
قائما بالطبع ،وأهمها هو
وال يزال كثير من التحديات آ ً
الن طُبق التدريب من طرف
تحدي قابلية التوسع ،فحتى
إلى طرف على الروبوتات الميكانيكية التي تملك عد ًدا ً
قليل
فحسب من المشغّ الت .فكلما قَل عدد المشغّ الت ،قلت
الم َعلّمات الالزمة لوصف حركات الروبوت؛ ومن ثم كان
ُ
النموذج أبسط .إن الطريق للوصول إلى قابلية التوسع سوف
يتضمن  -على أ
الرجح  -استخدام هياكل تعلُّم آلة نموذجية،
تتسم بدرجة أكبر من الترتيب الهرمي .ويلزم إجراء مزيد
من أ
البحاث؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن توسيع نطاق التحكم
من طرف إلى طرف؛ لتوجيه آالت معقدة تملك عشرات من
المشغالت ،بما فيها الروبوتات التي تملك ِب ْنية بشرية ،7أو
أُ
النظمة الكبرى ،مثل المنشآت الصناعية ،أو المدن الذكية؛
ستخدم التكنولوجيا الرقمية
أي المناطق الحضرية التي تَ ِ
لتحسين حياة المواطنين.
تقنيا .ففي
كونه
من
أكثر
،
شخصي
تحد آخر ،لكنه
هناك ٍّ
ًّ
ّ
منظور بعض الباحثين ،االنتقال من استخدام النماذج
الرياضية البسيطة نسبيا إلى تطبيق أنظمة الصندوق أ
السود
البرمجية المرتبطة بتع ًّلّم آ
اللة  -التي تكون فيها العمليات
مؤشرا على النهاية المؤسفة
الداخلية غير معروفة – يعد
ً

السمنة

المناطق الريفية ُتسجل أعلى
معدالت زيادة الوزن عالميًّا
لطالما اع ُتبرت الزيادة العالمية في معدالت انتشار السمنة مشكلة تخص المناطق الحضرية .وتعارض
ٌ
دراسة واسعة النطاق ذلك الرأي ،من خالل إظهار أن زيادة الوزن في المناطق الريفية هي العامل
الرئيس وراء وباء السمنة في الوقت الراهن.
باري إم .بوبكين

َربَـ َط العلما ُء بيـن الحياة الحضرية وارتفاع معدالت زيادة
الوزن ،ومرض السـمنة في جميع الشـرائح السـكانية .ومع
ذلـك ،ظلـت أ
الدلـة علـى ذلـك االرتبـاط مسـتندة بشـكل
رئيـس إلـى حسـابات مؤشـر كتلـة الجسـم ()BMI؛ وهـي
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الداة أ
أ
اسـتخداما لقياس الوزن الزائد والسـمنة عند
الكثر
ً
إجـراء الدراسـات .لكـن العلمـاء لـم يدرسـوا ديناميكيـات
تغيـر مؤشـر كتلـة الجسـم فـي المناطـق الحضريـة
مؤخـرا فـي
والريفيـة بشـكل منفصـل .وفـي بحـث نُشـر
ً
«تعـاون مواجهـة عوامل
دوريـة  ،Natureعـارض أعضـاء
ُ
الخطـر المرتبطـة أ
بالمـراض غيـر المعديـةNCD Risk »2

إحساسا بفقدان السيطرة.
للتعلم باالستبصار ،ويجلب معه
ً
أنا لست أحد هؤالء الباحثين ،وبالنسبة لي ،هناك شيء
ُم ْر ٍض في رؤية روبوت يتعلّم المشي بنفسه ،وكأنه طفل.
إن النظرة المتعمقة التي يوفرها هوانجبو وزمالؤه يمكن
وضعها في االعتبار في سياق ألغاز العقل؛ إذ لطالما كان
واحدا من أقدم ألغاز الطبيعة البشرية .8ومن واقع
الوعي ً
خبرتي ،أرى أن تعريفات الوعي بالذات التي ابتدعها البشر
جدا لدرجة تصبح عندها ذات قيمة عملية ضعيفة
غامضة ًّ
عند تصميم برمجيات الروبوتات ،لكن قد يكون العكس
وتقدم دراسة برمجيات الروبوتات نظرة متعمقّة
صحيحاِّ ،
ً
السئلة أ
بخصوص أ
الزلية حول العقل البشري.
يخمن أن الوعي بالذات  -وبالتبعية الوعي
يمكن للمرء أن ّ
 هما في جوهرهما داللة على قدرتنا على التفكير في أنفسنابطريقة مجردة ،أي أن نكون قادرين على المحاكاة الذاتية.
ويمكنني القول إنه كلما زادت قدرة المرء على النظر إلى وقت
أبعد في المستقبل ،وكلما ازداد تفصيل الصورة الذهنية
ألنشطته المستقبلية ،ستزداد قدرته على الوعي بذاته .آ
والن،
أصبحت الروبوتات قادرة على تعلّم المحاكاة الذاتية .وهذه
هندسيا ،بل إنه
جهدا
تقدم عملي سيوفر ً
الطفرة ليست مجرد ُّ
ًّ
كذلك بداية لعصر تتمتع فيه الروبوتات باالستقالل الذاتي■ .
يعمل هود ليبسون ف ي� قسم الهندسة الميكانيكية
وعلم البيانات بجامعة كولومبيا ،نيويورك ،نيويورك
 ،10027الواليات المتحدة أ
المريكية.
ال�يد إ ت ن
و�hod.lipson@columbia.edu :
ب
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 Factor Collaborationالفكـرة القائلـة أن االتجاهـات
العامـة لمؤشـر كتلـة الجسـم هي  -فـي أ
السـاس  -نتيجة
للحيـاة الحضريـة.
ولطالمـا اع ُتبـرت مشـكلة زيـادة الـوزن والسـمنة علـى
الصعيـد العالمـي مشـكلةً
تخـص المناطـق الحضريـة
ّ
بشـكل رئيس .ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الخدمات
توفـرا وأسـهل فـي الوصـول
الغذائيـة فـي المـدن أكثـر
ً
إليهـا منهـا بالمناطـق الريفيـة .كذلـك يُتـاح لسـكان
المـدن مجموعـة متنوعـة مـن خيـارات شـراء أ
الطعمـة

المعالجـة بنسـبة كبيـرة ،التـي تحتـوي
والمشـروبات ُ
علـى نسـب عاليـة مـن الملـح ،والدهـون المشـبعة،
والسـكر ،والتـي غالبـا مـا يطلـق عليهـا أ
"الطعمـة فائقـة
ُ
ً
المسـببة للسـمنة" .وفي مجتمعات
المعالَجـة التصنيعية
ِّ
عديـدة منخفضـة الدخـل بالمناطق الحضرية ،تُسـتهلك
الولـى أ
بالدرجـة أ
الطعمة والمشـروبات فائقـة المعالَجة
التصنيعيـة ،التـي تُبـاع فـي مطاعم الوجبات السـريعة،
غالبـا
والمنافـذ الصغيـرة للبيـع بالتجزئـة .ويعـود ذلـك ً
سـمى
إلـى أن أفـراد تلـك المجتمعـات يعيشـون فيمـا يُ َّ
بـ«الصحـاري الغذائية» ،ويُقصد بهـا المناطق منخفضة
الدخـل ،التـي تكـون فيهـا تلـك أ
الطعمـة المص َّنعـة هي

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث
A, B, TIM GAINEY/ALAMY

أ

ب

الشكل  |1تسهم التغييرات التي تطرأ على المدادات الغذائية في المناطق الريفية في تزايد المعدالت العالمية للسمنة .وتكشف الدراسة 2التي أجراها تعاون مواجهة عوامل الخطر أ
للمراض
إ
ُ
غير المعدية أن الزيادات في مؤشر كتلة الجسم لدى سكان الريف في معظم مناطق العالم ،بما في ذلك البلدان ذات الدخل المنخفض ،والمتوسط ،هي التي تقود االرتفاع العالمي في
الساسية التقليدية (أ) إلى أ
معدالت السمنة .وتعد التغييرات التي طرأت على إمدادات الغذاء في المناطق الريفية – أي االنتقال من االعتماد على السلع الغذائية أ
الغذية الحديثة فائقة المعالَجة
َُ
التصنيعية (ب) – باالقتران مع توفر وسائل النقل ذات المحركات ،ومعدات الزراعة آ
اللية في المناطق الريفية من العوامل التي أسهمت في ذلك .وتُظ ِْهر الصورة (أ) أحد أسواق الشوارع في
ريفيا في قرية بوتابارثي بوالية أندرا براديش.
متجرا ًّ
ينوموال بالي بوالية أندرا براديش في الهند ،بينما تُظ ِْهر الصورة (ب) ً

الوحيـدة المتاحـة .ومـن جهة أخرى ،يُنظَر إلـى المناطق
الريفيـة باعتبارهـا نو ًعـا مختلفًـا مـن الصحـراء الغذائية،
حيـث يسـتهلك النـاس محصـول َمزارعهـم وحدائقهـم
بشـكل أساسـي ،كمـا تتاح لهـم فرص أقـل للحصول على
أ
أ
المعلَّبة.
الغذيـة فائقـة المعالَجة التصنيعية ،والغذيـة ُ
ً
فضلا عـن ذلك ،يتمتع سـكان المـدن بخيارات أفضل
فيمـا يخـص وسـائل النقـل والمواصلات ،وبإمكانيـة
أكبـر للحصـول علـى الهواتـف الذكيـة ،والتمتـع بالبـث
التليفزيونـي ،إلـى جانـب فـرص أكثـر ألداء أنشـطة
ترفيهيـة غيـر بدنيـة ،مقارنـة بقاطنـي المناطـق الريفيـة.
كمـا أن سـكان المـدن لديهـم فـرص أكثـر للعمـل فـي
كبيـرا .وال
بدنيـا
مهـن ووظائـف ال تتطلـب مجهـو ًدا ًّ
ً
تحـد مـن الطاقـة البدنيـة
شـك أن كل هـذه العوامـل ّ
المسـتهلَكة .وعلـى النقيـض من ذلك ،عادة مـا يُنظر إلى
ُ
العمـل
المناطـق الريفيـة علـى أنهـا أماكـن يسـبب فيهـا
فضلا عـن أ
ً
النشـطة
الشـاق فـي المـزارع ،والغابـات،
المتعلقـة بالتعديـن ،إلـى ارتفـاع مسـتويات الطاقـة
البدنيـة المسـتهلَكة .وكان يُعتقـد سـابقًا أن مسـتويات
النشـاط البدنـي فـي المناطـق الريفيـة أعلـى بكثيـر منها
فـي المـدن ،وبالتالـي فـإن احتمـال زيـادة الـوزن فـي
المناطـق الريفيـة كان أقـل بكثير منه لدى سـكان المدن.
كمـا أظهـرت أ
البحاث أنه فـي بعض البلـدان منخفضة
الدخـل ،مثـل الصيـن ،يتبـع قاطنـو المناطـق الحضريـة
واضحا عـن نظرائهم 3في
أنظمـة غذائيـة تختلـف اختالفًـا
ً
عزز التحول
الماضييـن،
العقدين
المناطـق الريفيـة .ففي
َّ
مسـببة للسـمنة مـن معـدالت
غذائيـة
نحـو اتبـاع أنظمـة
ِّ
الصابـة بالمشـكالت
زيـادة الـوزن ،كمـا زاد مـن خطـر إ
الصحيـة المرتبطـة أ
بالمـراض المزمنـة فـي المناطـق
الحضريـة فـي الصيـن.3
لكـن أشـارت نتائـج بحـوث إلـى أن معـدالت زيـادة
الوزن ،والسـمنة تزداد بوتيرة أسـرع في المناطق الريفية
عنهـا فـي المناطـق الحضريـة ،حتـى فـي العديـد مـن
البلـدان ذات الدخـل المنخفض ،والمتوسـط ).4(LMICs
ومـن المحتمـل أن يكـون ذلـك مرتبطًـا بحقيقـة أن
المناطـق الريفيـة فـي البلـدان ذات الدخـل المنخفـض
والمتوسـط بـدأت تشـبه المناطـق الحضريـة ،ألن
المـدادات الغذائيـة الحديثـة قـد صـارت متاحـة  5لهـا
إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

(الشـكل  ،)1وذلـك بالتزامـن مـع توفُّـر معـدات آليـة
وحاليا،
تُسـتخدم فـي الزراعـة والنقل بأسـعار رخيصـة.
ًّ
صـارت أ
الطعمـة فائقـة المعالَجـة التصنيعيـة جـز ًءا ال
أ
يتجـزأ مـن النظمـة الغذائيـة للفقـراء فـي تلـك البلدان.
وتفيـد تقاريـر بأنه حتـى أ
الطفال الرضع صـاروا يتغذون
علـى تلـك أ
الطعمة  .6وعلى الرغم مـن هذه المالحظات،
ركـزت غالبيـة الجهـود فـي مجالَـي البحـوث ،ووضـع
السياسـات علـى مواجهة الزحـف نحو الحيـاة الحضرية،
باعتبار أنه مسـبب أساسـي للسـمنة ،ألن التفكير السـائد
ال يـزال يرتكـز علـى أن قاطنـي المناطـق الريفيـة أكثـر
عرضـة بدرجـة كبيـرة للجـوع ،وسـوء التغذيـة ،أكثـر مما
يعـدون عرضـة لعوامـل زيـادة الـوزن.
جميـع البحـوث السـابقة حـول اتجاهـات مؤشـر كتلة
الجسـم اسـتندت إلـى بيانـات محـدودة ،وركّـزت إمـا
علـى البلـدان ذات الدخـل المنخفـض ،والمتوسـط ،أو
علـى البلـدان  4مرتفعـة الدخل .وفـي هذا السـياق ،تُ َعد
تعـاون مواجهـة عوامـل
الورقـة البحثيـة التـي نشـرها
ُ
الخطـر المرتبطـة أ
بالمـراض غيـر المعدية بمثابة دراسـة
رائـدة ،ألنهـا تجمـع أحـدث البيانات مـن جميـع البلدان
تقريبـا؛ لدراسـة االتجاهـات العالميـة لمؤشـر كتلـة
ً
الجسـم بشـكل شـامل .وتشـير النتائـج إلـى أن معدالت
زيـادة الـوزن والسـمنة أعلـى بالفعـل فـي المناطـق
الريفيـة ،مقارنـة بالمناطـق الحضريـة في جميـع البلدان
أيضـا إلـى أن معـدل تغيـر
مرتفعـة الدخـل ،كمـا تشـير ً
الـوزن فـي العديد مـن البلـدان ذات الدخـل المنخفض
حـدا يشـير إلـى أن مسـتويات زيادة
والمتوسـط قـد بلـغ ً
الـوزن والسـمنة فـي المناطـق الريفيـة فـي طريقهـا إلـى
إن لـم تتجـاوز  -نظيراتهـا فـي المناطـق
أن تُضاهـي ْ -
الحضريـة .وقـد أخـذت زيـادة الـوزن والسـمنة تحـل
محـل نقـص الطعـام ،وال ُه َـزال ،والتقـزم فـي المناطـق
الريفيـة بوتيـرة سـريعة فـي معظـم مناطـق العالـم،
باسـتثناء جنـوب الصحـراء أ
الفريقيـة الكبـرى ،وجنـوب
آسـيا ،وقلـة مـن البلـدان فـي مناطـق أخـرى.
وتعـد هـذه النتائـج شـديدة أ
الهميـة ،ألن التركيـز
َُ
الرئيـس لبرامـج الوقايـة مـن السـمنة وسياسـاتها اللتيـن
تسـتهدفان مناطـق جغرافيـة بعينهـا علـى الصعيـد
ـب على عالج مشـكلة السـمنة
العالمـي كان عـاد ًة مـا َ
ينص ّ

فـي المناطـق الحضرية .وتشـمل أ
المثلة علـى التدخالت
الموجهـة إلى المناطق الحضرية سياسـات مشـجعة على
أداء النشـاط البدنـي؛ مثـل «مسـارات الدراجـات» ،التي
تُعـرف بــ cicloviasفـي أمريـكا الالتينيـة؛ والتـي تُغلَـق
فيهـا شـوارع المدن أمام السـيارات؛ لتحفيـز الناس على
المشـي ،وركـوب الدراجات .ومـن أ
المثلة كذلك ،تشـييد
طـرق ومسـارات للدراجـات فـي المناطـق الحضريـة،
وتصميـم المبانـي الحضريـة بحيـث تسـهم فـي تعزيـز
الحركـة ،والتركيـز علـى توفيـر مسـاحات للمشـي واللعب
فـي المـدن ،بمـا في ذلـك إنشـاء الحدائـق والمتنزهات.
وكذلـك ُعقـدت مبادرات تسـتهدف المدن بشـكل رئيس،
التعـاون مـع تجـار التجزئـة والمتاجر التـي تبيع
تتضمـن
ُ
المـواد الغذائيـة .وباسـتثناء عـدد قليـل مـن السياسـات
التـي اسـتهدفت الريـف ،مثـل توفيـر المتاجر التـي تبيع
أغذيـة رخيصـة وصحيـة فـي المناطـق الريفيـة النائيـة
فـي المكسـيك برعايـة الحكومـة ،تَ َع َّـرض سـكان الريـف
للتجاهـل بشـكل كبيـر.
تعـاون مواجهـة عوامـل
اهـا
ر
أج
إن الدراسـة التـي
ّ
ُ
الخطـر المرتبطـة أ
بالمـراض غيـر المعديـة تحثنـا علـى
وضـع برامـج وسياسـات تركـز علـى المناطـق الريفيـة؛
للحـد مـن انتشـار زيـادة الـوزن فيهـا ،حيـث توجـد
فجـوة سياسـاتية كبـرى علـى مسـتوى العالـم .ويمكـن
أن تمتـد العديـد مـن السياسـات الماليـة والتنظيميـة
فـي ذلـك الصـدد إلـى المناطـق الريفيـة علـى مسـتوى
العالـم .وتتـراوح تلـك السياسـات بيـن البرامـج التـي
تجمـع بيـن الضوابـط التسـويقية الشـاملة ،والضوابـط
الخاصـة بالطعـام المدرسـي ،والملصقـات التـي تُوضـع
علـى أ
الطعمـة فائقـة المعالَجـة التصنيعيـة ،مثـل تلـك
7
التـي طُبقـت فـي تشـيلي  ،وبيـن فـرض الضرائـب علـى
أ
الغذيـة والمشـروبات فائقـة المعا لَجـة التصنيعيـة
9،8
غيـر الصحيـة ،كمـا حـدث فـي المكسـيك  .وتتميـز
هـذه البرامـج بأنهـا قوميـة ،تتطلـب تشـريعات قوميـة،
حاليـا أعـداد متزايـدة مـن البلـدان ذات
وتُنفذهـا
ًّ
الدخـل المنخفـض ،والمتوسـط .ومـع ذلـك ،يجـب
علـى الـدول تنسـيق برامـج تنظيميـة وماليـة متعـددة،
طبقـة فـي تشـيلي؛ حتـى يكـون لهـا
مماثلـة لتلـك ُ
الم َّ
أ
تأثيـر حقيقـي فـي سـلوكيات الفـراد الغذائيـة■ .
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فيزياء الجسيمات

رصد انحالل نووي نادر
ْ
ً
اللكترون ثنائي النيوترينوات.
كاش ٌف كان قد ُص ِّمم لسبر المادة المظلمة (وهي الكتلة "المفقودة" في الكون)
يسمى االلتقاط مزدوج إ
حيراَّ ،
َر َص َد ِ
انحالل نوويًّا ُم ً
وهو اكتشاف له دالالت في مجال الفيزياء النووية ،وفيزياء الجسيمات.

أ

إﻟﻜﺘﺮون

ﻧﻴﻮﺗﺮﻳﻨﻮ

ب

ﻧﻴﻮﺗﺮون
ﺑﺮوﺗﻮن
اﻷﻏﻠﻔﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻳﻮد 124 -

ﺗﻴﻠﻮرﻳﻮم 124 -

زﻳﻨﻮن 124 -

ﺗﻴﻠﻮرﻳﻮم 124 -

كونةً ذرة
اللكترون ،وعملية التقاط مزدوج إ
شكل  .1عملية التقاط إ
عمر ٍ
اللكترون ثنائي النيوترينوات .أ .يمكن أن تتحلل ذ َّرة العنصر النظير اليودِ 124-
قدرها  4.2يومُ ،م ِّ
نصف ُ
بفترة ِ
أ
اللكترونية المحيطة بها .وينتج عن ذلك
عملية
خالل
من
تيلوريوم،124-
العنصر النظير
اللكترونات من الغلفة إ
أحد إ
تسمى التقاط إ
اللكترون .تقتنص نوا ُة ذ َّرة العنصر النظير اليودَ 124-
َّ
تحول أحد البروتونات (محاط بدائرة في الشكل) في النواة إلى نيوترون ،وانبعاث نيوترينو .ب .ال تستطيع ذ َّرة العنصر النظير الزينون 124-أن تُ ْجري تفاعل االنحالل عن طريق التقاط
ُّ
اللكترون
فترة
تسمى االلتقاط مزدوج إ
نصف ِ
عمر ٍ
إلكترون ،وذلك بسبب قانون بقاء الطاقة ،لكنها تستطيع أن تنحل في ِ
بالغة الطول إلى ذرة العنصر النظير تيلوريوم ،124-من خالل عملية َّ
ِ
أ
اللكترونية المحيطة بها ،وهو ما يؤدي إلى تحول زوج من البروتونات (محاطان بدائرتين في
اللكترونات الموجودة في الغلفة إ
زوجا من إ
ثنائي النيوترينوات ،إذ تلتقط نواة الزينونً 124-
22
2
ووجد أنها تساوي  10 x 1.8سنة ،وهو
العملية،
لهذه
النصف
عمر
فترة
قياس
من
«زينون»
مشروع
ن
تعاو
َّن
ك
م
ت
وقد
النيوترينوات.
من
الرسم) إلى زوج من النيوترونات مع انبعاث زوج
َ
ُ
ّ
تقريبا من عمر الكون.
ما يعادل تريليون مرة
ً
يوني سوهونين

علـى مـدار نصـف قـرن من الزمـن ،كانـت رؤيتنـا للعالَم
قائمـة علـى النمـوذج القياسـي لفيزيـاء الجسـيمات،
1
لكـن هـذه الرؤيـة طعنـت فـي صحتهـا نظريـات
أمكنهـا التغلـب علـى بعـض جوانـب القصـور فـي
النمـوذج القياسـي .وتسـمح هـذه النظريـات باعتبـار
النيوترينـوات كجسـيمات معروفـة باسـم جسـيمات
«ماجورانـا» ( Majoranaأي تلـك الجسـيمات التـي ال
يمكـن التفرقـة بينهـا وبيـن الجسـيمات المضـادة لهـا)،
وتتنبـأ هـذه النظريات بوجود جسـيمات ضخمـة ضعيفة
اختصـارا بـ«ويمبس»  ،)WIMPsوتُعد
التفا ُعـل( ،تُعـرف
ً
مـن مكونـات «المادة المظلمة» غيـر الظاهرة في الكون.
وتتوسـط نيوترينـوات «ماجورانـا» هـذه نو ًعـا مـن أنـواع
تفاعلات االنحلال النـووي؛ يُعـرف باسـم «انحلال بيتا
المـزدوج عديـم النيوترينـوات» ،وهـو مثال علـى عملية
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اللكتـرون عديـم النيوترينـوات .ومـن
االلتقـاط مـزدوج إ
الخطـوات شـديدة أ
الهميـة لمشـاهدة هـذا االنحلال،
رصـد المكافـئ لـه فـي النمـوذج القياسـي؛ أال وهـو
اللكتـرون ثنائـي النيوترينـوات .وفـي
االلتقـاط مـزدوج إ
تعـاون
أفـاد
،Nature
دوريـة
فـي
مؤخـرا
بحـث نُ ِش َـر
ُّ
ً
مشـروع «زينـون»  XENON 2بـأول رصـد مباشـر لهـذا
االلتقـاط فـي أنويـة العنصـر النظيـر الزينـون،124-
باسـتخدام كاشـف كان قـد ُصمـم لرصـد الجسـيمات
الضخمـة ضعيفـة التفاعـل.
تحـدث جميـع التفاعلات المعروفـة فـي الكـون
بوسـاطة واحـد مـن أربعـة أنـواع مـن القـوى؛ القـوى
الكهرومغناطيسـية ،أو قـوى الجاذبية ،أو القوى النووية
الشـديدة ،أو القـوى النوويـة الضعيفـة .وتتميـز القـوى
الكهرومغناطيسـية ،وقـوى الجاذبية  -التـي نصادفها في
حياتنـا اليوميـة  -بمداهـا الطويـل ،وقدرتها على إحداث
تأثيرهـا عبـر مسـافات شاسـعة .أمـا القـوى النوويـة

الشـديدة ،ف ُت ْح ِـدث تأثيرهـا علـى مسـافات قصيـرة،
وتربـط الجسـيمات أ
الوليـة المعروفـة باسـم الكـواركات
بعضـا ،لتكويـن النيوكليونـات؛ (أي البروتونـات
ببعضهـا ً
والنيوترونـات) وفـق مقيـاس فمتومتـري (فمتومتـر واحد
=  15-10متـر) .وتعمـل الكميـة أ
الضعـف طويلة المدى
المتبقيـة مـن القوى النووية الشـديدة بدورهـا على ربط
معـا داخـل أنويـة الـذرات .علـى سـبيل
النيوكليونـات ً
المثـال ،تعمـل هـذه القـوة المتبقيـة علـى ربـط الــ124
نيوكلونًـا ( 54بروتونًـا ،و 70نيوترونًـا) فـي نـواة نظيـر
وأخيـرا ،تتسـم القـوة النوويـة الضعيفـة
الزينـون.124-
ً
بمـدى تأثيـر بالـغ القصـر ،وتسـبب تفكك أنويـة الذرات
تسـمى «انحلال بيتـا النـووي».
مـن خلال عمليـة َّ
أحـد أنـواع انحلال بيتـا النـووي هـو التقـاط
اللكتـرون النـووي ،وفيـه تلتقـط النـواة المدمجـة
إ
أ
ال لكترونيـة
داخـل ذرة مـا إلكترونًـا مـن الغلفـة إ
المحيطـة بهـا (شـكل 1أ) .ونتيجـة لذلـك ،يتحـول
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أنـبـاء وآراء أبـحــاث

أحـد البروتونـات فـي النـواة إلـى نيوتـرون ،وينبعـث
اللكتـرون ،أو أي شـكل
نيوترينـو .و يُعـرف التقـاط إ
آخـر مـن أشـكال انحلال بيتـا ،باسـم التفاعـل
الضعيـف أ
ال قـل رتبـة .وفـي مثـل هـذه العمليـة،
عكسـيا
يكـون معـدل انحلال النـواة  -وهـو يتناسـب
ًّ
متناسـبا مـع مربـع ثابـت
مـع فتـرة عمـر النصـف لهـا -
ً
االقتـران الضعيـف ،وهـو مقياس لقوة القـوى النووية
ونظـرا إلـى صغـر قيمـة هـذا الثابـت ،فإن
الضعيفـة.
ً
فتـرة عمـر النصـف الناتجـة تكـون طويلـة .علـى سـبيل
المثـال ،فـي حالـة انحلال العنصـر النظير اليود124-
إلـى العنصـر النظيـر تيلوريـوم 124-بفعـل التقـاط
اللكتـرون ،تكـون فتـرة عمـر النصـف  4.2يـوم.
إ
وفـي بعـض الحـاالت ،يَ ُحـول قانـون بقـاء الطاقـة
اللكتـرون (أو أي تفاعـل ضعيـف
دون حـدوث التقـاط إ
آخـر منخفـض الرتبـة) .وحينئـذ يمكـن أن يُسـتكمل
تفاعـل االنحلال النـووي مـن خلال عمليـة تتضمـن
ً
تفاعلا ضعيفًـا مـن الرتبـة الثانيـة ،يتناسـب فيهـا معدل
االنحلال مـع أ
الس الرابـع لثابـت االقتـران الضعيـف،
المصاحبـة لهـذه العمليـة
وتكـون فتـرة عمـر النصـف
ِ
اللكترون
بالغـة الطـول .وتُعتبـر عملية االلتقاط مـزدوج إ
ثنائـي النيوترينـوات أحـد أمثلـة التفاعلات الضعيفـة
مـن الرتبـة الثانيـة ،وفـي هـذه العمليـة تلتقـط النـواة
أ
اللكترونيـة المحيطـة بهـا ،وهـو
إلكترونيـن مـن الغلفـة إ
تحـول بروتونين إلـى نيوترونين ،وانبعاث زوج
مـا يسـبب ُّ
مـن النيوترينـوات (شـكل 1ب).
عمليتيـن متزامنتين
يمكـن اعتبـار هذه العمليـة بمثابة ّ
مـن االنحلال بالتقـاط إلكتـرون ،تُ َح ِّـوالن نـواة الـذرة
مباشـرة إلـى نـواة أخـرى تحتـوى علـى عـدد برتونـات
يقـل بمقـدار زوج ،وعدد نيوترونـات يزداد بمقدار زوج
عـن أعدادهـا فـي الـذرة أ
الصليـة .ويُ َخلِّـف كل إلكترون
اللكترونـي الـذي أتى
ُملتقَ�ط وراءه فجـوة فـي الغلاف إ
منـه .وت أ
مل� هـذه الفجـوات بإلكترونـات ذريـة أخـرى،
ُ
وهـو مـا يؤدي إلـى انبعـاث أشـعة سـينية ،وإلكترونات
تُعـرف باسـم إلكترونـات «أوجيـه»  .Augerوتمهـد
مثـل هـذه االنبعاثـات الطريـق أمـام الرصـد المباشـر
لعمليـة االلتقـاط مزدوج االلكتـرون ثنائـي النيوترينوات
داخـل النـواة .وقـد حصـل العلمـاء على أولـى الدالئل
التجريبيـة علـى هـذه العمليـة مـع العنصـر النظيـر
كربتـون 78-فـي تجـارب العـد المباشـر  ،4،3التـي يتـم
فيهـا تسـجيل كل عمليـة مـن عمليـات االلتقـاط مـزدوج
اللكتـرون ،واحـدة تلـو أ
الخـرى ،كمـا حصلـوا عليهـا
إ
مـع العنصـر النظيـر باريـوم 130-فـي الدراسـات
الجيوكيميائيـة .6،5
تعـاون مشـروع «زينـون» عـن عمليـة انحلال
وبحـث ّ
العنصـر النظيـر الزينـون 124-إلـى العنصـر النظيـر
التيلوريـوم ،124-التي تحدث من خلال عملية االلتقاط
اللكترون ثنائـي النيوترينوات ،باسـتخدام جهاز
مـزدوج إ
يسـمى «زينون  1تي»  ،XENON1Tيعمل ككاشف للمادة
َّ
المظلمـة .ويحتـوي هذا الجهاز علـى حوالي ثالثة أطنان
مـن الزينـون السـائل فائـق النقـاء ،وقـد ُص ِم َـم للبحـث
عـن تشـتت الجسـيمات الضخمـة ضعيفـة التفاعل ،التي
تنطلـق مـن أنويـة الزينـون  .7ويوجـد الجهـاز فـي مختبر
جـران ساسـو الوطنـي ،الواقـع عنـد سـفح سلسـلة جبال
«جـران ساسـو»  Gran Sassoفـي وسـط إيطاليـا ،علـى
تقريبـا مـن رومـا .وأجـرى الباحثـون
كيلومتـرا
بعـد 120
ً
ً
قيسـت فيهـا انبعاثـات أ
الشـعة
تجربـة عـد مباشـر،
السـينية ،وإلكترونـات «أوجيـه»؛ للعثـور علـى هـذا
وجمعـت البيانـات علـى مـدار عـام
االنحلال النـادرُ .
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(فـي الفتـرة مـا بيـن عامـي  ،2017و )2018كجـزء مـن
الجهـود الراميـة إلـى البحـث عـن الجسـيمات الضخمـة
ضعيفـة التفاعـل.
وبفضـل احتـواء الكاشـف علـى كميـة هائلـة مـن
الزينـون ،حقـق الباحثـون أول رصـد مباشـر لعمليـة
اللكتـرون ثنائـي النيوترينـوات ،فـي
االلتقـاط مـزدوج إ
أنويـة العنصـر النظيـر الزينـون .124-وطبقًـا لقياسـات
الباحثيـن ،بلغـت فتـرة عمـر النصـف لهـذه العمليـة
22
تقريبا
 10 x 1.8سـنة ،وهـو مـا يعادل تريليون ضعـف ً
مـن عمـر الكـون .وأرسـى القيـاس الناجـح لفتـرة عمـر
النصـف فـي هـذه العمليـة أسـس التجـارب الهادفـة
إلـى الكشـف عـن تفاعلات االنحلال النـادرة هـذه
النويـة الذريـة أ
فـي أ
الخـرى .وإضافـة إلـى ذلـك ،فـإن
اسـتخدام الباحثيـن لجهـاز الزينـون السـائل الباحـث
عـن الجسـيمات الضخمـة ضعيفـة التفاعـل يوفـر
ً
وتعـدد
قاطعـا علـى قـدرة مثـل هـذه الكواشـف،
دليلا
ُّ
ً
لكـن ال يوجد سـوى أربعة أنـواع فقط من
اسـتخداماتها،
ْ
تفاعلات انحلال بيتـا المـزدوج يمكن رصدهـا عن طريق
هـذه أ
تحديـدا :انحلال العنصـر النظيـر
الجهـزة؛ وهـي
ً
الزينون ،124-والعنصـر النظير الزينون ،126-والعنصر
النظيـر الزينـون ،134-والعنصـر النظيـر الزينـون.136-
ومـن منطلـق النظريـة النوويـة ،يمكـن ربـط معـدل
اللكتـرون ثنائـي
انحلال كل مـن االلتقـاط مـزدوج إ
اللكتـرون عديـم
النيوترينـوات ،وااللتقـاط مـزدوج إ
تسـمى «عناصـر المصفوفـة
النيوترينـوات بكميـات
َّ
النوويـة» ،إذ تحمـل هـذه الكميـات فـي طياتهـا
الب ْنيـة النووية المسـتخلَصة مـن النماذج
معلومـات عـن ِ
النوويـة ،ويمكن أن يسـتخدمها الباحثـون العاملون في
مجـال نظريـة البنيـة النوويـة .وسيسـاعد قيـاس عمليـة
اللكتـرون ثنائـي النيوترينـوات علـى
االلتقـاط مـزدوج إ
8
سـتخدم لحسـاب
ت
مختلفة؛
نووية
اختبار صحة نماذج
ُ
َ
وبالضافـة إلـى ذلك،
معـدالت انحلال بيتـا المـزدوج .إ
فـإن البيانـات المكتسـبة الخاصـة بفتـرة عمـر النصـف
سـتمكننا مـن توليـف معلمـات النمـاذج بدقـة ،وهـو ما
يسـمح للعلمـاء بطـرح تنبـؤات أكثـر دقـة لقيـم عناصر
المصفوفـة النوويـة المصاحبـة لعمليـة االلتقاط مزدوج
أيضـا
اللكتـرون عديـم الينوترينـوات ،والمصاحبـة ً
إ
لتفاعلات انحلال بيتـا المزدوجـة عديمـة النيوترينـوات
وأخيرا ،سـتضيف كل هذه العوامـل الكثير
بشـكل عام.
ً
إلـى قـدرة العلمـاء على االسـتخالص الدقيـق لمعلمات
النيوترينـوات مـن البيانـات التـي يحصلـون عليهـا
مـن تجـارب النيوترينـوات الحاليـة ،والمسـتقبلية■ .
ن
ين
سـوهون� من قسـم ي ز
الف�ياء بجامعة يوڤاسكوال،
يو�
ي
يوڤاسـكوال  ،40014فنلندا.
ال�يد إ ت ن
و�jouni.t.suhonen@jyu.fi :
ب
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ملخصات األبحاث
النظام الشمسي المبكر

السطح غير المتوقع
للكويكب (ِ )101955بينو

النظام العصبي

علم الحفريات

اكتشاف جنس بشري
جديد في الفلبين

استعادة وظائف
الدماغ بعد الوفاة

ق ََّد َمت عظْمة من فئة العظام المشطية
الثالثة ،تعود إلى أحد أشباه البشر،
ومك َت َشفة عام  2007في كهف كاالو
(شمال لوزون ،بالفلبين) ،ويرجع
تاريخها إلى  67ألف عام ،أقدم دليل
مباشر على وجود البشر في الفلبين.
ويشير تحليل عظْمة القدم هذه إلى
انتمائها إلى كائن من جنس البشر
 ،Homoولكن لم يتضح إلى أي من
أنواعه تنتمي.
في البحث المنشور ،يفيد الباحثون
إضافيا
عنصرا
باكتشاف اثني عشر
ًّ
ً
تعود إلى أشباه بشر ،وتم ّثل ثالثة أفراد
على أ
القلُ ،عثر عليهم في الطبقة
الجيولوجية نفسها من كهف كاالو ،والتي
المكتشفة
عثر فيها على عظْمة المشط
َ
مزيجا من
سابقًا .تظهر هذه
العينات ً
الخصائص الشكلية أ
ولية والثانوية،
ال
ّ
التي تختلف عن مزيج الخصائص
الموجودة في أنواع أخرى من جنس

إن أدمغة النسان والثدييات أ
الخرى
إ
معرضة بدرجة كبيرة النقطاع
ّ
تدفق الدم ،وانخفاض مستويات
أ
الكسجين .وفي البحث المنشور،

أ

الشكل أسفله | نظام التروية ،BEx
وسير العمل التجريبي .أ .شكل تخطيطي
مبسط لجهاز التروية مغلق الدائرة.
ّ
 ،Sيرمز إلى المستشعر؛  ،Pيرمز إلى
المضخة .ب ،توصيل دماغ الخنزير بجهاز
ّ
التروية ،عن طريق خطوط شريانية .يحول
مستمرا إلى
مولّد النبضات ( )PGتدفقًا
ًّ
تروية نابضة .وتظهر منافذ جمع عينات
العداد،
دم شريانية وريدية .في هذا إ
وطيها إلى
يمكن قطع الجافية بعنايةّ ،
الداخل نحو خط المنتصف؛ للوصول إلى
الدماغ إلجراء التجربة؛ ويتم تطبيق رعاية
جراحية؛ للتأكد من بقاء أ
الوردة الجسرية
القشرية سليمة .يرمز  ،R-ICAو L-ICAإلى
الشريان السباتي الغائر أ
اليمن ،والشريان
السباتي الغائر أ
اليسر على الترتيب؛ ج،
مخطط يصور سير العمل التجريبي،
وظروفه AM .تعني قبل الوفاة؛  CPتعني
سائل تروية ضابطًا.

يصف الباحثون استعادة الدورة
الدموية في أ
الوعية المجهرية،
والوظائف الجزيئية والخلوية،
والحفاظ عليها في الدماغ السليم
لخنزير في درجة حرارة الجسم
الطبيعية خارج الجسم الحي ،لمدة
تصل إلى أربع ساعات بعد الوفاة.
طور الباحثون نظام تروية نابض
ّ
قائما
خارج الجسم ،وسائل تروية ً
على الهيموجلوبين ،غير خلوي،
وغير قابل للتجلط ،ويسهل تصويره
حام للخاليا،
بالصدى ،وذا تأثير ٍ
نقص أ
الكسجين،
يحفز التعافي من
ويقلل من تلف أ
النسجة الناجم عن
إعادة التروية ،ويقي من االستسقاء،
ويوفر احتياجات الدماغ من الطاقة
ب
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ﻣﻮﻟّ ﺪ اﻟﻨﺒﺾ

ﻣﺒﺎدل
ﺣﺮاري

ﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺒﺎدل

P

ﻣﻀﺨﺔ ﻋﻮدة اﻟﺪم اﻟﻮرﻳﺪي

P

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺔ

ﻋﻮدة اﻟﺪم اﻟﻮرﻳﺪي
إﻟﻰ اﻟﺪﻣﺎغ
ﻣﺒﺮّ د اﻟﺴﻮاﺋﻞ

ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻳﺎن
ﺧﻂ اﻟﻘﻄﻊ
اﻟﺴﺒﺎﺗﻲ ﻋﻮدة اﻟﺪم اﻟﻮرﻳﺪي
اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟﻠﺠﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻴﻨﺔ دم ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ
اﻟﻐﺎﺋﺮ اﻷﻳﻤﻦ
أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺔ
ج
ﺑﺪء اﻟﺘﺮوﻳﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺠﺮاﺣﻲ
ﻏﺴﻞ اﻟﺪﻣﺎغ
اﻟﻮﻓﺎة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺮوﻳﺔ اﻟﺪﻣﺎغ

10 h

8h

9h

7h

6h

5h

ﻓﺘﺮة إﻋﺎدة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
)(25 to 37 °C
ﻣﻀﺨﺔ ﻃﺎردة ﻣﺮﻛﺰﻳً ﺎ

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺪﻣﺎغ
ﺗﺮوﻳﺔ اﻟﺪﻣﺎغ

4h

3h

2h

ﻧﻈﺎم
BEx

S

ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻧﻤﻂ
اﻟﺘﺪﻓﻖ

ﻣﻮﺟﺎت
ﻓﻮق ﺻﻮﺗﻴﺔ

ﺛﻨﻴﺔ ﺟﺎﻓﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

ﺟﺎﻓﻴﺔ ﺗﻀﻢ
ﺟﻴﺒً ﺎ ﺳﻬﻤﻴًّ ﺎ

ﻋﻴﻨﺔ دم
ورﻳﺪي

اﺗﺠﺎه
اﻟﺘﺪﻓﻖ

اﻟﺘﺪاﺧﻼت

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

البشر (ومنها إنسان فلوريس Homo
والنسان العاقل Homo
 ،floresiensisإ
 ،)sapiensويؤكد هذا المزيج انتماء
يطلق
هذه العينات إلى نوع جديدِ ،
الباحثون عليه اسم إنسان لوزون
.Homo luzonensis
ّإن وجود نوع آخر من أشباه البشر،
لم تسبق معرفته شرق خط واالس
خالل فترة الحقبة البالستوسينية
المتأخرة ،يؤكد على أهمية ُج ُزر جنوب
شرق آسيا في تطور جنس البشر.
D. Détroit et al.
doi:10.1038/s41586-019-1067-9

1h
ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻓﺎة

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺪﻣﺎغ
وﺗﺠﻬﻴﺰه

ﻏﺴﻞ
اﻟﺪﻣﺎغ
ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة
 10ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة
ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮوﻳﺔ ﺿﺎﺑﻂ
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اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

وصلت مركبة ناسا الفضائية التي
يُطلق عليها «أوزيريس-ركس»
 - OSIRIS-Rexوهو اختصار
لمستكشف أصول الكون ،والتحليل
الطيفي ،وتحديد الموارد ،أ
والمن
أ
مؤخرا
الرضي ،والتكوين الصخري -
ً
أ
إلى الكويكب القريب من الرض
(« )101955بينو»  ،Bennuوهو
جرم بدائي يمثل أ
الجرام التي ربما
تكون قد جلبت الجزيئات قبل
الحيوية والمواد المتطايرة ،مثل
الماء ،إلى أ
الرض.
و«بينو» هو كويكب ذو قدرة
منخفضة على عكس الضوء الساقط
عليه (منخفض الوضاءة) ،من النوع
بي ،سبق ربطه بنيازك الكوندريت
الكربونية الرطبة ،الغنية بالمواد
العضوية ،وتلك النوعية من النيازك
تتغير خصائصها لدى انقذافها من
الجرم أ
الصلي لها ،وتلوثها بدخولها
إلى الغالف الجوي ،وبفعل الجراثيم
الرضية .ولذلك ،فإن الهدف أ
أ
ال ّولي
بعينة من «بينو»
للمهمة هو العودة ٍ
إلى أ
الرض ،بحيث تكون نقّية ،أي لم
تتأثر بهذه العمليات .تحمل مركبة
«أوزوريس-ريكس» مجموعة متطورة
من المعدات؛ لتوصيف خصائص
«بينو» العامة ،ودعم انتقاء موقع
أخذ العينات ،وتوثيق هذا الموقع
بمقياس دون السنتيمتر.
في البحث المنشور ،يفحص
الباحثون أرصاد «أوزوريس-ريكس»
أ
الولى للكويكب «بينو»؛ لف ْهم إلى أي
مدى تتطابق خصائص الكويكب مع
بالضافة
توقعات ما قبل الوصول إليه ،إ
إلى تقدير إمكانية عودة العينة .ويبدو
أن الجزء أ
الكبر من تركيب الكويكب
«بينو» غني بالماء والمواد المتطايرة،
متوقعا ،إال أنه ،على النقيض
كما كان
ً
من نمذجة القصور الحراري ،ونسب
االستقطاب الرادارية للكويكب ،التي
كانت قد أشارت إلى سطح أملس بشكل
عام مغطى بجسيمات سنتيمترية
الحجم ،يكشف التصوير عالي االستبانة
عن تنوع سطحي غير متوقع .وتفوق
خصائص الكويكب من قدرة على
عكس الضوء الساقط عليه ،إلى قوامه،
وحجم جسيماته وخشونة سطحه ،قدرة
معدات المركبة الفضائية على قياسها؛

فانطالقًا من المعرفة التي توصل إليها
الباحثون قبل التقاء المركبة بالكويكب،
طوروا استراتيجية ْأخذ عينات ،تستهدف
ّ
مترا من الحطام
ً
رقعا ُقطْرها ً 50
الصخري المتفكك ،بأحجام حبيبية
أصغر من سنتيمترين.
رصد الباحثون عد ًدا ً
قليل فقط من
المناطق التي تبدو خالية من المخاطر،
ويتراوح مداها في نطاق بين  5إلى 20
تقريبا ،والتي تشكِّل عملية ْأخذ
مترا ً
ً
عيناتها تحديًّا جوهريًّا لنجاح المهمة.
D. Lauretta et al.
doi:10.1038/s41586-019-1033-6

من خالل عملية االستقالب.
وباستخدام هذا النظام ،الحظ
الباحثون االحتفاظ بالبنية الخلوية،
وإضعاف الموت الخلوي ،واستعادة
استجابات توسيع أ
الوعية الدموية،
الدبقية،
واالستجابات االلتهابية
ّ
والنشاط التلقائي للمشابك العصبية،
واالستقالب الدماغي النشط في
ظل غياب للنشاط الشامل لفحص
التخطيط الكهربائي لقشرة الدماغ.
تُظ ِْهر هذه النتائج أنه في ظل ظروف
مواتية ،يمتلك دماغ الثدييات الكبير
السليم المعزول قدر ًة ال تلقى ما
تستحق من تقدير على استعادة
الدورة الدموية في أ
الوعية المجهرية،
واستعادة النشاط الجزيئي والخلوي
بعد الوفاة بفترة مديدة.
Z. Vrselja et al.
doi:10.1038/s41586-019-1099-1
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حفز
إنتاج أمونيا ُم َّ
بالموليبدينوم
يعد إنتاج أ
المونيا من غاز النيتروجين
ُأحد أهم العمليات الصناعية ،لنأ
أ
ستخدم كمادة خام في
المونيا تُ َ
أ
السمدة النيتروجينية .وفي الوقت
الحالي ،تتم َّثل الطريقة الرئيسية إلنتاج
أ ّ
المونيا في عملية «هابر-بوش» Haber-
 ،Boschالتي تتم تحت درجات حرارة
وضغوط مرتفعة للغاية ،ومن َّثم فإنها
تعد عملية مستهلكة للطاقة بدرجة
ويعد اختزال غاز النيتروجين
كبيرةّ .
المحفَّز بالمعادن االنتقالية طريقة بديلة
ُ
لتكوين أ
المونيا .وفي أنظمة التفاعل
تلك ،عاد ًة ما تُستخدم الميتالوسينات
ختزل،
أو جرافيت البوتاسيوم ككاشف ُم ِ
ستخدم بيريدينات مترافقة أو مركّبات
وتُ َ
من النوع نفسه كمصدر للبروتونات،
ولتطوير نظام مالئم للجيل القادم
لتثبيت النيتروجين ،يجب أن تكون
هذه الكواشف منخفضة التكلفة ومتاحة
بسهولة وصديقة للبيئة.
يوضح الباحثون
في البحث المنشورِّ ،
أن المزج بين ثنائي يوديد الساماريوم
اختصارا باسم )SmI2
(( )IIويشار إليه
ً
والكحوليات أو الماء ،يتيح تحفيز
تثبيت النيتروجين من خالل مركبات
الموليبدينوم في ظل ظروف البيئة
المحيطة ،ويمكن إنتاج ما يصل إلى
 4350مكافئ أ
للمونيا (حسب المحفز
الذي ينتمي إلى مركبات الموليبدينوم)،
بمعدل إنتاجية يبلغ  117مكافئ في
تقريبا.
الدقيقة أ ً
ومعدل
جة
ت
ن
الم
مونيا
كمية ال
ّ
ُ َ
تكونها أكبر بقيمة ّأسية واحدة
ُّ
وقيمتين ّأسيتين ،على الترتيب ،مقارنةً
بالكمية والمعدل المتحققين في
أنظمة التفاعل االصطناعي التي جرى
العالن عنها حتى آ
الن ،ويقترب معدل
إ
التكون من المعدل المرصود في وجود
ُّ
إنزيمات النيتروجيناز ،ويتحقق هذا
المستوى العالي من التفاعلية عبر
اللكترون الممتزج
عملية يتم فيها نقل إ
فعل عبر
ت
ُ
بالبروتون ،وهي عملية َّ
إضعاف روابط  O–Hالخاصة بالماء
والكحول التي تكون رابطة تساندية مع
ثنائي يوديد الساماريوم.
مالئما
ليس
الحالي
ورغم أن التفاعل
ً
ّ
ألن يُستخدم على نطاق صناعي ،فإن
هذا البحث يُدلّل على وجود فرصة
إلجراء المزيد من البحوث في مجال
تثبيت النيتروجين باستخدام
العوامل الحفَّازة.
Y. Ashida et al.
doi:10.1038/s41586-019-1134-2
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علم الجينوم البكتيري

مجهريات البقعة
المعوية البشرية
يرتبط تكوين مجهريات البقعة المعوية
(مجموع الميكروبات متعددة التراكيب
التي تحيا أ
بالمعاء) بالصحة والمرض،
لكن هناك حاجة إلى معرفة أنواع
الميكروبات بهذه البقعة كل على حدة
الكتشاف أدوارها البيولوجية ،ورغم
الجهود المكثفة لزراعتها ووضع تسلسلها
الجينومي ،فإن القائمة البكتيرية الكاملة
لمجهريات البقعة المعوية البشرية ال
محددة.
تزال غير ّ
حدد الباحثون
ي
المنشور،
في البحث
ُ ِّ
 1952نوع بكتيري مرشح للدراسة ،غير
مجمعة
مزروع ،بإعادة بناء 92.143
جينوما ّ
ً
من الميتاجينوم ،من  11850ميكروبيوم
وتوسع هذه الجينومات غير
معوي بشريِّ .
المزروعة ،بشكل كبير ،القائمة إالجمالية
أ
للنواع المعروفة من مجهريات البقعة

المعوية البشرية ،بزيادة قدرها %281
في تنوع السالالت التطورية ،ورغم أن
أ
انتشارا في
المكتشفة حدي ًثا أقل
النواع ُ
ً
جيدا ،مقارنة
المجموعات المدروسة ً
بالجينومات المرجعية المعزولة ،فإنها
العينات إالفريقية
حسن من تصنيف ِّ
تُ أ ِّ
المريكية الجنوبية غير المدروسة كفاية،
و
بنسبة أكثر من .%200
تحدد هذه أ
النواع المرشحة
ُ
للدراسة الشفرة الجينية لمئات من
المخلّقة حيويًا
المجموعات الجينية ُ
والمكتشفة حدي ًثا ،وتمتلك قدرة
وظيفية مميزة ربما تُفسر طبيعتها
ويوسع عمل الباحثين
المراوغةّ .
التنو َع المعروف في البكتيريا المعوية
ّ
غير المزروعة ،وهو ما يوفّر استبانة
غير مسبوقة ،للتوصيف التصنيفي
والوظيفي لمجهريات البقعة المعوية.
A. Almeida et al.
doi: 10.1038/s41586-019-0965-1
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الشكل أعاله | ال تتطابق آالف الجينومات
المجمعة من الميتاجينوم مع الجينومات
ّ
المعزولة .أ .يمي ًنا ،الجينومات شبه
المجمعة من الميتاجينوم (اكتمال
المكتملة
ّ
بنسبة >  %90تلوث بنسبة < )%5التي
تطابق قاعدة البيانات المرجعية البشرية
(اللون أ
الخضر يعبر عن متوسط تشابه في
الهوية النيوكليوتيدية ≥  %95على مدى
 %60على أ
القل من الجينوم) وتلك التي
لم يكن تصنيفها ممك ًنا (باللون الرمادي).
المجمعة من
موسع للجينومات
ّ
ً
يسارا ،منظر ِّ
الميتاجينوم بنسبة محاذاة ال تقل عن ،%60
ملونة على أساس متوسط التشابه في الهوية
النيوكليوتيدية نسبةً إلى أكثر جينوم مطابق
من قاعدة البيانات المرجعية البشرية .ب،
المجمعة
عدد من الجينومات شبه المكتملة
ّ
من الميتاجينوم والمطابقة لقاعدة البيانات
المرجعية البشرية (باللون أ
الزرق) وقاعدة
بيانات التسلسالت المرجعية RefSeq
(باللون الوردي) إلى جانب تلك التي لم
تتطابق مع أي جينوم مرجعي من أي من
قاعدتي البيانات.
فسيولوجيا الحيوانات

االحترار والكائنات
البحرية ذات الدم البارد
الهمية بمكان فهم أي أ
من أ
النواع
ّ
أ
تأثرا
والنظم إاليكولوجية ستكون الشد ً
باالحترار مع استمرار التغير في المناخ،
لتوجيه عمليات المحافظة على البيئة
وإدارتها ،وقد تأثَّرت الحيوانات البحرية
والبرية باالحترار ،لكن ال توجد مقارنة
واضحة عن الحساسية الفسيولوجية له
بين عالمي البحر والبر.
وكان تقييم مدى قرب المجموعات
من الحدود الحرارية القصوى لها
(الدرجات القصوى التي يمكنها العيش
بها) ملي ًئا بالتحديات ،ويعود ذلك
في جزء منه إلى أن درجات الحرارة

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

11,888
ﺗﺴﻠﺴﻼت
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ

ANI%99

المتطرفة تؤ ّدي بشكل متكرر الستجابات
ديموغرافية ،وعالوة على ذلك ،يمكن
للحيوانات استخدام المالجئ الحرارية
في بيئتها لتفادي الظروف القاسية.
يوضح
وفي البحث المنشورّ ،
الباحثون أن الحيوانات البحرية ذات
الدم البارد تتعرض كل ساعة لدرجات
حرارة جسدية أقرب إلى حدودها
الحرارية القصوى ،مقارنة بنظيرتها
البرية ذات الدم البارد عند جميع
خطوط العرض ،ولكن هكذا يكون الحال
فقط عندما يتس ّنى للحيوانات البرية
الوصول إلى المالجئ الحرارية.
ورغم أن هامش السالمة الحراري ال
تنتج عنه توقعات مباشرة بتراجع أعداد
مؤشرا للإجهاد
المجموعات ،فهو يعطي
ً
الفسيولوجي الناتج عن االحترار ،وعلى
اليابسةُ ،وجدت أصغر هوامش السالمة
الحرارية في أوساط أ
النواع الكائنة عند
خطوط العرض الوسطى ،حيث ُس ّجلت
أعلى درجات حرارة الجسم في الساعة،
وفي المقابل ،وجدت أ
النواع البحرية
ُ
التي سجلت أصغر هوامش السالمة
الحرارية بالقرب من خط االستواء.
ووجد أيضا أن تدمير أ
النواع المحلية
ً
ِ
ذات الصلة باالحترار كان شيوعه في
المحيطات يعادل ضعف شيوعه على
اليابسة ،وهو ما ي ّتسق مع تسجيل
هوامش سالمة حرارية أصغر في
توصل إليها
البحر ،وتوحي النتائج التي َّ
الباحثون بأن عمليات مختلفة ستؤدي
إلى تفاقم الحساسية للحرارة عبر هذين
العالمين.
وتوحي الحساسية أ
العلى لالحترار
ومعدالت االستيطان أ
السرع في عالم
البحار بأن تدمير أ
النواع سيتزايد ،وأن
معدل دوران أ
النواع أسرع في المحيط،
أ
في مقابل ذلك ،يبدو أن النواع البرية
أكثر عرضة لفقدان القدرة على الوصول
إلى المالجئ التي تلوذ بها من ارتفاع
تفرق
درجة الحرارة ،وهو ما يجعل ُّ
الموائل والتغييرات التي تطرأ على
َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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استخدام أ
الراضي عوامل حاسمة في
هالك أ
النواع على اليابسة.
M. Pinsky et al.
doi:10.1038/s41586-019-1132-4
فيزياء فلكية

وفرة األكتينيدات في
النظام الشمسي المبكر
تشير مجموعة متزايدة من أ
الدلة إلى
أن أحداث اندماج النجوم النيوترونية
الثنائية هي المصدر الرئيس للعناصر
الثقيلة التي تُنتج حصريًا من خالل
عملية التقاط النيوترون السريعة (عملية
آر  .)r-processوفي ضوء ندرة وقوع
أحداث اندماج النجوم النيوترونية ،فمن
الممكن أن تكون بضعة أحداث قريبة
قد هيمنت على ترسباتها من النظائر
المشعة في السديم قبل الشمسي.
وعلى الرغم من أن نظائر عملية التقاط
النيوترون السريعة (عملية آر) قصيرة
العمر – بعمر نصف ّ
يقل عن 100
مليون عام  -لم تعد موجودة في
النظام الشمسي ،فإن وفرتها في النظام
الشمسي المبكر ملموسة بوضوح ،إذ
أن نواتجها الوليدة كانت محفوظة في
المكثفات مرتفعة الحرارة التي توجد
في النيازك.
في البحث المنشور ،يعلن الباحثون
أن وفرة نظائر عملية التقاط النيوترون
السريعة (عملية آر) قصيرة العمر
في النظام الشمسي المبكر تشير
إلى مصدرها في أحداث اندماج
النجوم النيوترونية ،ويبرهنون على
حدوث ترسبات كبيرة نتجت عن حدث
اندماج واحد قريب .ومن خالل مقارنة
عمليات المحاكاة العددية بنسب وفرة
أ
المنتجة حصريًا من خالل
الكتينيدات ُ
عملية التقاط النيوترون السريعة (عملية
آر) في النظام الشمسي المبكر ،أمكن
حصر معدل ظهور مواقع إالنتاج
تقريبا
المجرية في نطاق ما بين ً 100–1
ّ
لكل مليون عام.
يتسق هذا مع تقديرات رصد
معدالت اندماج النجوم النيوترونية،
لكنه يستبعد المصادر النجمية
والمستعرات العظمى .بل ووجد
ُ
أيضا أنه ربما كان هناك حدث
الباحثون ً
اندماج قريب واحد أنتج الكثير من
الكوريوم وجزءاً كبيراً من البلوتونيوم
الموجود في النظام الشمسي المبكر.
وربما وقع هذا الحدث على بعد حوالي
 300فرسخ فلكي من السديم قبل
الشمسي ،قبل تكون النظام الشمسي
بـ 80مليون سنة على وجه التقريب.
I. Bartos et al.
doi:10.1038/s41586-019-1113-7
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

علم المياه

حرة
رسم خرائط األنهار َّ
التدفق في العالم
أ
حرة التدفق ()FFRs
أتدعم النهار َّ
النظمة البيئية المتنوعة والمعقدة
والديناميكية على مستوى العالم،
مقدمة خدمات مجتمعية واقتصادية
ِّ
وتهدد عمليات تطوير البنى
مهمةّ .
التحتية عمليات أ
النظمة البيئية
والتنوع الحيوي والخدمات التي
تدعمها هذه أ
النهار.
يقيم الباحثون
في البحث المنشورِّ ،
حالة اتصالية ما يصل إلى  12مليون
كيلومتر من أ
النهار على مستوى العالم،
حرة التدفق
ّ
ويحددون تلك التي ال تزال ّ
على مدى طولها ً
كامل .ووجدوا أن %37
فقط من أ
النهار التي يزيد طولها على
حرة التدفق على
 1000كيلومتر ال تزال ّ
و %23من أ
النهار
مدى طولها بالكامل،
لتصب في المحيط.
تتدفق دون انقطاع
ّ
ويقتصر وجود أ
حرة التدفق بالغة
نهار
ال
ّ
الطول – إلى حد كبير – على المناطق
النائية من المنطقة القطبية الشمالية
وحوضي أ
المازون والكونغو.
أما في المناطق المكتظّة بالسكان،
فال يوجد سوى عدد قليل من أ
النهار
حرة التدفق،
بالغة الطول التي ال تزال ّ
مثل نهري «إيروادي» ،Irrawaddy
و«سالوين»  .Salweenوتُع َتبر السدود
تسببانه من انتشار
والخز
انات  -وما ّ
لتجز َّئة أ
المصب،
إلى
المنبع
من
نهار
ال
ّ
ومن تنظيم لتدفق هذه أ
النهار -
المساهمين الرئيسيين في فقدان
اتصالية أ
النهار.
ويقدم الباحثون ،من خالل تطبيق
ِّ

االتصالية
أسلوب جديد ،لتقدير أ ّ
حرة
النهرية ،ورسم خرائط النهار ّ
أساسا الستراتيجيات عالمية
التدفقً ،
منسقة للحفاظ على هذه
وقومية ّ
أ
النهار ،أو استعادتها.

G. Grill et al.
doi:10.1038/s41586-019-1111-9

شكل أسفله | مؤشِّ ر حالة االتصالية ()CSI
من بين جميع نطاقات أ
النهار في قاعدة
البيانات %48.2 ،من أ
النهار (من حيث
العدد) تواجه عوائق نتيجة تناقص االتصالية
النهرية بدرجات مختلفة (.)CSI > %100
تمثل درجات اللون أ
الزرق حجم تدفق
أ
المجرى النهري لنطاقات النهار التي سجلت
قياسا =  %100على مؤشر حالة االتصالية
ً
النهرية (بحيث تشير الدرجات أ
الغمق إلى
النهار أ
أ
الكبر).
علم الحفريات

ديناصورات ذات
أجنحة غشائية
تطور الطيران بقوة الدفع الهوائية
َّ
ّ
مستقل عند فقاريات
بشكل
التيروصورات والطيور والخفافيش،
والتي يتميز ٌّكل منها بتكوين مختلف
من العناصر العظمية وبُنى أدمة الجلد
المشكّلة أ
للجنحة .وفي الوقت الذي
أ
تندر فيه السجالت الحفورية المبكّرة
للتيروصورات والخفافيش ،فإن هناك
أدلة متزايدة (بشكل أساسي من الصين)،
عن ديناصورات غير طائرة من ذوات
الريش ،وطيور تنتمي إلى مجموعة
أشمل انحدرت بشكل أساسي من العصر
الجوراسي أ
الوسط المتأخر والعصر

الطباشيري المبكر ،مكّ نت من التجميع
المتم ِّهل لمنشأ تحليق الطيور.
توضح هذه أ
الحفوريات ،أنه بالقرب
من نشأة الطيران ،كانت الديناصورات
وثيقة الصلة بالطيور تختبر بُنى متنوعة
من أ
الجنحة .واحدة من أكثرها إثارة
تخص ديناصور
للدهشة ،تلك التي ّ
( scansoriopterygidيتفرع من
تلك العائلة كل من رتبة الثيروبودا،
المسمى  ،Yi qiالذي
والمانيرابتورا) ُ
امتلك أجنحة غشائية  -جهاز طيران
لم يكن معروفًا سابقًا وسط عائلة
الثيروبودا ،لكن تستخدمه التيروصورات
وسالالت الخفاش .ولم تحظ هذه
المالحظة بقبول عام.
في البحث المنشور ،يصف الباحثون
ديناصور  scansoriopterygidالذي
التعرف عليه حدي ًثا ،والذي
جرى ّ
أطلقوا عليه اسم Ambopteryx
،longibrachium, gen. et sp. Nov
وهو ينتمي إلى العصر الجوراسي
المتأخر .تدعم هذه العينة أ
الدلة على
ّ
انتشار أ
الجنحة الغشائية ،والعنصر
إبري الشكل على نطاق واسع في
بالضافة
عائلة  ،scansoriopterygidإ
إلى دليل على النظام الغذائي لرتبة
الثيروبودا هذه الغامضة .تُظهر
تحليالت الباحثين أن التغييرات
تطورت على
الملحوظة في بنية الجناح َّ
مقربة من انفصال scansoriopterygid
وساللة الطيور ،إذ سلك كال الفرعين
تماما
الحيويين مسار ٍات مختلفة ً
لتصبح قادرة على الطيران .ربما تم ِّثل
أ
الجنحة الغشائية المدعومة بأطراف
أمامية ممدودة التي تظهر في عائلة
 ،scansoriopterygidتجربة قصيرة
أ
الجل مع سلوك الطيران ،وفي النهاية

CSI
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جرى تفضيل أ
الريشية خالل
الجنحة
ّ
التطور الالحق لنظيرات الطيور.
M.Wang et al.
doi:10.1038/s41586-019-1137-z
العالج المناعي

منع األعراض الجانبية
للعالج المناعي
ستهدف
الم ِ
العالج المناعي المركب ُ
لبروتين موت الخلية المبرمج 1 -
( ،)PD-1وللبروتين المرتبط بالخاليا
الليمفاوية التائية السامة CTLA-( 4 -
 )4والذي يستخدم دوائي نيفولوماب
وإيبيليموماب ،يتسم بالفاعلية ضد
الورم الميالني ،وسرطان الخاليا الكلوية،
وسرطان الرئة غير صغير الخاليا .لكن
ال تتحقق هذه الكفاءة إال بثمن ،وهو
إالصابة بآثار جانبية مناعية خطيرة
ومتكررة ،وهو ما يقتضي خفض الجرعة
ّ
الموصى بها من دواء إيبيليموماب التي
يتلقاها المرضى .وفي الفئران ،يتسم
العالج المشترك أ
بالجسام المضادة
البديلة وحيدة النسيلة المناهضة
للبروتينين  PD-1و CTLA-4بالفاعلية
في نماذج السرطان القابلة للزرع ،ولكنه
أيضا تفاقُم التهاب القولون
يسبب ً
المناعي الذاتي.
ويوضح الباحثون في البحث
ّ
المنشور أن عالج الفئران المسبق
باستخدام مثبطات عامل نخر الورم
( )TNFالمتاحة سريريًا قبل البدء في
المستهدف
العالج المناعي المركب
ِ
لبروتيني  CTLA-4و ،PD-1يُخفّف من
وبالضافة إلى ذلك،
التهاب القولون .إ
حسن من كفاءة العالج المضاد للورم.
يُ ِّ
ومن الجدير بالمالحظة ،أن التعبير
عن بروتين عامل النخر الورمي يزداد
في أمعاء المرضى الذين يعانون من
التهاب القولون بعد العالج المزدوج
بدوائي إيبيليموماب ونيفولوماب .وابتكر
نموذجا نُقلت فيه للفئران
الباحثون
ً
−−
التي تحمل كل من جين / Rag2−/−
 Il2rgخاليا دم محيطية بشرية وحيدة
النواة ،وهو ما سبب إصابة الفئران بداء
الطعم حيال المضيف ،الذي تفاقم
بشدة نتيجة العالج بدوائي إيبيليموماب
ونيفولوماب .وعندما ُزرعت خاليا
سرطان القولون البشري كطعم أجنبي
في هذه الفئران ،خفف الحصار الوقائي
لعامل نخر الورم البشري التهاب
القولون والتهاب الكبد لدى الفئران التي
وبالضافة
خضعت لزراعة طعم أجنبي ،إ
ْ
إلى ذلك ،أُ ِبقي على السيطرة العالجية
الورام أ
المناعية على أ
الجنبية المزروعة.
توفّر النتائج للباحثين استراتيجيات
إكلينيكيا ،للفصل
يمكن تحقيقها
ً
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بين الفعالية أ
والعراض السامة لدى
استخدام الحصار المركب لنقاط
التنظيم المناعي في العالج المناعي
للسرطان.
E. Perez-Ruiz et al.
doi:10.1038/s41586-019-1162-y
فيزياء فلكية

مواد وشاح الجانب
البعيد من القمر
عاما من االستكشاف
كشف أكثر من ً 60
من خالل المركبات الفضائية ،أن قمر
أ
يتميز بقشرة قمرية يهيمن عليها
الرض َّ
البالجيوكليز المعدني ،الذي يعلو
مافية (أكثر ثرا ًء بالحديد
ً
وشاحا أكثر ّ
والماغنسيوم) له تكوين غير مؤكد .وقد
تَشكّلت القشرة والوشاح خالل المراحل
أ
تطور القمر ،عندما تسببت
الولى من ّ
أ
طاقة تراكمية في مرحلتها الخيرة ،في
محيط صخري منصهر (صهارة) ،وطفو
البالجيوكليز الخفيف ،وغرق المعادن
أ
الكثر كثافة الغنية بالحديد ،مثل
أ
الوليفين والبيروكسين ،وفي النهاية
التصلب .ومن المحتمل أن تستطيع
جدا اختراق
الفوهات
التصادمية الكبيرة ً
ّ
عينات من
على
والحصول
القشرة
ّ
الوشاح القمري .أكبر هذه الفوهات هو
حوض «أيتكين في القطب الجنوبي»
( ،)SPAالذي يبلغ قطره  2,500كيلومتر
تقريبا ،ويقع على الجانب البعيد من
ً
القمر.
توضح الدالئل التي جرى الحصول
عليها من مركبة فضائية مدارية إلى
أن قاع حوض أيتكين غني بالمعادن
المافية ،غير أن منشأها الوشاحي محط
ّ
جدل ،وأوضاعها الجيولوجية في الموقع
مؤخرا
جيدا.
غير معروفة ً
ْ
هبطت ً
المركبة الصينية «تشانجاChang’E-4 »4-
على الجانب البعيد من القمر ،في فوهة
«فون كارمان»  Von Kármánالستكشاف
أرضية حوض أيتكين الضخم وأطلقت
جوالها «يوتو.Yutu-2 »2-
ّ
في البحث المنشور ،يستعرض
الرصاد الطيفية أ
الباحثون أ
ال ّولية
أ
لمطياف أ
الشعة المرئية والشعة تحت
الحمراء القريبة ( )VNISعلى متن
يفسرها الباحثون على
«يوتو ،»2-والتي ّ
أنها تمثيل وجود (أورثو) بيروكسين
وأوليفين منخفض الكالسيوم ،وهي
مواد قد يكون منشأها الوشاح القمري.
وتشير البيئة الجيولوجية إلى أن هذه
المواد قد جرى استخراجها من أسفل
قاع حوض أيتكين ،بفعل حدث
فوهة «فينسين»  Finsenالتصادمية
كيلومترا،
القريبة التي يبلغ قطرها 72
ً
ثم انتقلت إلى موقع الهبوط .سوف

يستهدف االستكشاف المستمر لجوال
«يوتو »2-هذه المواد على أرضية فوهة
فون كارمان ،لفهم بيئتها الجيولوجية،
ومنشأها ووفرتها ،ولتقييم إمكانية
سيناريوهات عودة العينات.
C. Li et al.
doi:10.1038/s41586-019-1189-0

ديناميكا جيولوجية

التطور الحراري
للمريخ
إن تطور المريخِ ،وبنيته الباطنية غير
معروفين بشكل جيد ،مقارنةً بما نعرفه
عن سطحه في يومنا هذا ،على الرغم
من وجود أدلة على نشاط بركاني حديث
تشير إلى أن جوفه العميق ما زال
ساخ ًنا ،ويبرد من خالل انتقال الحرارة
بالحمل .ويرتبط معدل تبريد المريخ
بحالته الحرارية القديمة ،وبخصائصه
بتشوه مواده،
الفيزيائية المتعلقة ُّ
والتي تحدد قدرته على التشوه ،وعلى
التطور الديناميكي .وتتسم محاوالت
تصور التاريخ الديناميكي للمريخ،
إعادة ّ
والكشف عن ِب ْن َيته الحالية  -من خالل
الدمج بين دراسة التطور الحراري،
وأرصاد السطح  -بالقصور؛ بسبب
التفاعل المتبادل بين عدة عناصر
كمية محورية؛ من بينها درجة الحرارة،
والتركيب ،والخصائص الفيزيائية
المتعلقة بتشوه المواد (الريولوجيا).
في البحث المنشور ،يوضح الباحثون
أنه من خالل التمعن في تاريخ القمر
«فوبوس»  ،Phobosالقمر التابع
أ
القرب إلى المريخ  -الذي يحكَم تطوره
المداري التاريخ الكيميائي الحراري
للمريخ ،من خالل تفاعالت المد
والجزر -يستطيع الباحثون تكوين رؤية
واضحة عن التاريخ الحراري للمريخ،
وخصائص الكوكب الفيزيائية المتعلقة
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الشعة المرئية أ
وقياسات مطياف أ
والشعة
تحت الحمراء القريبة  .VNISأ ،موقع
هبوط تشانجا 4-على خريطة جوية رقمية
مصححة أ
هندسيا ،درجة استبانتها
البعاد
َّ
ً
 7أمتار ،التقطها المسبار تشانجا .2-ب،
خريطة عبور الطوافة «يوتو ،»2-وموقع
الشعة المرئية أ
كشف مطياف أ
والشعة تحت
الحمراء القريبة للنقطتين )S1 (CE4_0016
( A (CE4_0015وخالل اليوم القمري
أ
الول .تمثل الخطوط الحمراء آثار عجالت
أ
«يوتو .»2-جـ ،د ،صور مطياف الشعة
المرئية أ
والشعة تحت الحمراء القريبة في
أثناء إجراء الكشف الطيفي للنقطتين  S1و
 Aعلى سطح القمر .التقطت الصور كاميرا
«تيراين»  .Terrainالصورتان الصغيرتان
المدرجتان داخل الصورتين الكبيرتين
هما صورتان ذاتا نطاق يبلغ  600نانومتر
للنقطتين  ،S1و ،Aأمكن الحصول عليهما
الشعة المرئية أ
باستخدام مطياف أ
والشعة
توضح الدوائر
تحت الحمراء القريبةِّ .
الحمراء مجال رؤية الكاشف «سوير»
أ
الحد
 ،SWIRويم ّثل الخط البيض المتقطع َّ
الفاصل بين آثار عجالت المتجول
وسطح القمر.
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بتشوه مواده ،إذ درس الباحثون التطور
ُّ
الجل أ
طويل أ
للغلفة الرئيسة للمريخ؛
وتشتمل هذه على لب فلزي سائل،
يعلوه وشاح متجانس حامل للحرارة من
السيليكات ،يقع أسفل غطاء خارجي
صلب غير متجانس وآخذ في التطور،
يتضمن قشرة تزخر بالعناصر الناتجة من
االنحالل إالشعاعي.
ومن خالل استغالل العالقة التي
تربط المريخ بقمر «فوبوس» في إطار
سيناريو ثابت في الموضع عن أ
الصل
المبكر لقمري المريخ ،وجد الباحثون أنه
 في البداية  -كان المريخ أكثر سخونةنو ًعا ما (بمقدار  100إلى  200كلفن) مما
شوه ببطء
هو عليه اليوم ،وأن وشاحه تَ َّ
في ظل نظام زحف االنخالع .ويتسق
ذلك مع قياس ُل ُزوجة مرجعية تبلغ
 0.5 ± 1022.2باسكال ثانية (تدل عالمة
الدنى أ
 ±على حدي المدى؛ أ
والقصى
ّ
على نطاقه بالكامل) ،كما يتسق مع
قياس حساسية متأصلة للزوجة تجاه
درجة الحرارة والضغط تتسم بأنها
نسبيا.
متوسطة إلى ضعيفة ًّ
يتنبأ نهج الباحثين بأن يبلغ متوسط
سمك القشرة الحالي  25 ± 40كيلومتر،
وأن يبلغ تدفق حرارة السطح ± 20
 1ملي واط لكل متر مربع .ويوضح
الباحثون أن الجمع بين هذه التنبؤات،
والبيانات المستمدة من البعثات
الفضائية المستقبلية والجارية  -مثل
مركبة «إنسايت»  - InSightيمكن أن
يقلل من مستويات عدم التيقن فيما
يتعلق بالتاريخ الحراري والخصائص
الفيزيائية لتشوه المواد على المريخ،
وأن يساعد في كشف الستار عن أصل
القمر «فوبوس».
H. Samuel et al.
doi:10.1038/s41586-019-1202-7
تكنولوجيا حيوية

ُلي لإلشريكية
تخليق ك ّ
القولونية
ستخدم الطبيعة  64كودونًا لترميز
تَ ِ
تخليق البروتينات من الجينوم ،وتختار
كودونًا ًّ
واحدا من بين ما يصل إلى
دال ً
 6مرادفات؛ لترميز كل حمض أميني.
وعملية اختيار الكودونات المترادفة
وكثيرا من
لديها ً
أدوارا مهمة ومتنوعةً ،
البدائل المترادفة ضارة.
في البحث المنشور ،يوضح الباحثون
بالمكان تقليل عدد الكودونات
أنه إ
الحماض أ
المستخدمة في ترميز أ
المينية
َ
القياسية ،عن طريق عملية إحالل
المحددة َمحل الكودونات
للمرادفات
َّ
المستهدفة ،على نطاق الجينوم .فقد
َ
خلّق الباحثون ً
بديل للإشريكية القولونية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جينوما
 ،Escherichia coliيحمل
ً
اصطناعيا ،طوله  4ميجا قاعدة ،عن
ًّ
طريق تخليق ُكلّي متقارب عالي الدقة.
يقدم الجينوم االصطناعي الذي
ابتكره الباحثون ُمخططًا محد ًدا إلعادة
الترميز ،وإعادة التصميم ،يحتوي على
المخطط عند سبعة مواضع
تغيرات في ُ
معروف
ار
ر
تك
كل
الستبدال
فقط،
ٍ
ٍ
لكودونين دالّين ،وكودون إيقاف في
الجينوم .وهكذا ،يعيد الباحثون ترميز
ضية تحمل
 18,214كودونًا؛ لتخليق ُع ّ
جينوما ذا  61كودونًا؛ تستخدم هذه
ً
العضية  59كودونا لترميز أ
الحماض
ً
أ ّ
المينية العشرين ،وتتيح حذف الحمض
النووي الريبي الناقل ،الذي كان ضروريًّا
في السابق.
J. Fredens et al.
doi:10.1038/s41586-019-1192-5
الجهاز الهضمي

فك طالسم أمراض
األمعاء االلتهابية
تصيب أمراض أ
المعاء االلتهابية؛ التي
تشمل داء كرون ،والتهاب القولون
التقرحي ،عدة ماليين من البشر في
جميع أنحاء العالم .ويُعتبر داء كرون،
والتهاب القولون التقرحي مرضين
معقدين ،إذ تتباين أشكالهما على
المستويات إالكلينيكية ،والمناعية،
والجزيئية ،والجينية ،والميكروبية .وقد
مثلت العوامل الفردية المساهمة في
المراض بؤرة اهتمام أ
أ
للبحاث المكثفة.
ومن هنا ،كجزء من مشروع الميكروبيوم
اختصارا
البشري التكاملي ،الذي يُعرف
ً
بـ( ،)HMP2أو ( ،)iHMPتابع الباحثون
 132فر ًدا لمدة سنة واحدة لكل منهم؛
لوضع توصيفات جزيئية طولية تكاملية
لنشاط المضيف ،والنشاط الميكروبي
في أثناء المرض (وذلك في أثناء ما يصل
إلى  24نقطة زمنية لكل فرد؛ ومن خالل
ما مجموعه  2965من عينات البراز،
وخزعات أ
النسجة ،وعينات الدم).
ويقدم الباحثون في البحث
المنشور نتائج توفر نظرة شاملة على
اختالل التوازن الميكروبي الوظيفي
في الميكروبيوم المعوي في أثناء فترة
نشاط داء أ
المعاء االلتهابي .ويوضح
الباحثون وجود زيادة مميزة في البكتيريا
المخيرة على حساب البكتيريا
الالهوائية
َّ
المجبرةً ،
فضل عن اضطرابات
الالهوائية
َ
جزيئية في عملية النسخ الميكروبي  -في
بكتيريا المطثيات ( )clostridiaعلى
وتجمعات من مركبات
سبيل المثال -
أيضية؛ (كمركبات ّ أ
السيل كا ِرنتين،
وأحماض المرارة ،أ
والحماض الدهنية
قصيرة السلسلة) .كما يدلل الباحثون

على وجود مستويات من أ
الجسام
المضادة في مصل الدم لدى المضيف.
أيضا
تميزت فترات نشاط المرض ً
وقد ّ
بزيادات في التغيرات الزمانية ،مع
تغييرات تصنيفية ،ووظيفية ،وكيميائية
حيوية مميزة.
وأخيرا ،حدد التحليل التكاملي
ً
العوامل الميكروبية ،والكيميائية
الحيوية ،وتلك الخاصة بالمضيف،
ئيسا في هذا الخلل
التي تُ َع ّد ً
سببا ر ً
التنظيمي .كما تقدم موارد ِالب ْنية
أ
الساسية للدراسة ،ونتائجها ،وبياناتها
 المتاحة من خالل قاعدة البياناتمتعددة أ
«الوميات»  omicsألمراض
أ
المعاء االلتهابية (http://ibdmdb.
شمول حتى النآ
أ
 - )orgالوصف الكثر ً
ألنشطة المضيف ،والنشاط الميكروبي
في أمراض أ
المعاء االلتهابية.
J. Lloyd-Price et al.
doi:10.1038/s41586-019-1237-9
فيزياء الفضاء

ناتج اندماج نجمين
قزمين أبيضين
يمكن أن يؤدي انبعاث موجات الجاذبية
الزواج القريبة من أ
إلى اندماج أ
الجرام
المضغوطة التي تدور حول بعضها
البعض .في حالة النجوم النيوترونية،
قد تتمخض عمليات االندماج هذه عن
كتل تتجاوز حد كتلة تولمان-أوبنهايمر-
فولكوف (حدتوف) (من  2إلى  2.7كتلة
تكون ثقوب
شمسية) ،مما يؤدي إلى ّ
سوداء .أما في حالة النجوم القزمية
البيضاء ،قد تتجاوز كتلة ناتج االندماج
حد شاندراسيكار ،مما يؤدي ّإما إلى
انفجار نووي حراري في صورة ُمستعر
انهيار،
أعظم من النوع  ،1aأو إلى ٍ
نيوترونيا .ومن المتوقع أن
نجما
مكونًا ً
ِّ
ًّ
ينتج عن حالة االنهيار تكّون سديم
خال من الهيدروجين
نجمي ّ
دوارٍ ،
والهيليوم ،ونجم مركزي متوهج ساخن
سريع الدوران ،وعالي المغنطة ،عمره
حوالي  10آالف سنة.
في البحث المنشور ،يستعرض
الباحثون أرصاد نجم ساخن ،ذي
طيف تهيمن عليه خطوط االنبعاث،
يقع عند مركز سديم دوار عند أ
الشعة
ّ
تحت الحمراء المتوسطة .يشير عرض
خطوط االنبعاث إلى أن مادة الرياح
تترك النجم بسرعة تدفق خارجي تبلغ
 16ألف كيلومتر في الثانية ،وأن الدوران
النجمي السريع والمجال المغناطيسي
القوي يعززان تسارع الريح .وبالنظر إلى
أن الهيدروجين والهيليوم غير موجودين
 على أالرجح  -في النجم والسديم،
الجرمين تَ َشكّال
يستنتج الباحثون أن كال ُ

مؤخرا من اندماج نجمين قزمين أبيضين.
ً
تشير نماذج الباحثين الخاصة
بالغالف الجوي النجمي والرياح النجمية
إلى درجة حرارة لسطح النجم تصل
إلى حوالي  200ألف كلفن ،وسطوع
يبلغ حوالي  104.6سطوع شمسي.
وتتفق خصائص النجم والسديم مع
تطور ما بعد االندماج ،الخاصة
نماذج ُّ
بالنجوم القزمية البيضاء ،التي تفوق
كتلة شاندراسيكار ،والتي تتنبأ بحدوث
حدث عابر ضوئي ساطع عالي الطاقة،
ٍ
لدى انهيار النجم في غضون آالف
السنين القليلة القادمة.
وتشير أرصاد الباحثين إلى أن اندماج
النجوم القزمية البيضاء التي تفوق كتلة
انفجارا
شاندراسيكار يمكن أن يتفادى
ً
نوويًّا حراريًّا في صورة ُمستعر أعظم
من النوع  ،1aويقدم ً
دليل على تولد
مجاالت مغناطيسية أثناء االندماج
النجمي.
V. Gvaramadze et al.
doi:10.1038/s41586-019-1216-1
مواد ثنائية األبعاد

نمو واسع النطاق
للعوازل ثنائية األبعاد
أتاح تطوير المواد ثنائية أ
البعاد ()2D
فرص تطبيقها في أ
الجهزة إاللكترونية،
أ
واللكترونيات الضوئية ،والنظمة
إ
الكهروضوئية؛ لما لها من قدرة على
حجما وأعلى سرعة،
توفير أجهزة أصغر ً
وأداء وظائف إضافية مقارنةً بأجهزة
السيليكون التقليدية .وتعد القدرة
على إنماء بلورات مفردة كبيرة وعالية
الجودة من المكونات ثنائية أ
البعاد  -أي
موصالت ،وأشباه موصالت ،وعوازل -
خطوة ضرورية الستخدام أ
الجهزة ثنائية
أ
البعاد في مجال الصناعة.
وقد ورد من قبل أن بلورات نيتريد
البورون ( )hBNالسداسية ،التي يبلغ
سمك طبقاتها سمك ذرة واحدة ،ذات
االستقرار الفائق ،والسطح المستوي،
والفجوة النطاقية الكبيرة ،هي أفضل
عازل ثنائي أ
البعاد .إال أن حجم بلورات
أ
نيتريد البورون المفردة ثنائية البعاد
يكون عاد ًة أقل من ملليمتر واحد،
ويرجع ذلك في أ
الساس إلى الصعوبات
التي تكتنف إنماء هذه البلورات؛ ومنها
التكون المفرط أ
للنوية في البلورة،
وهو ما يحول دون نمو نواة واحدة إلى
بلورات مفردة كبيرة؛ والتماثل الثالثي
لشبكة نيتريد البورون ،الذي يؤدي إلى
تكوين نطاقات متضادة التوازي وحدود
مزدوجة على معظم الركائز.
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
فوقيا لطبقة أحادية من
نموا
ً
ترسيبيا ًّ
ً
الطبعة العربية |
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نيتريد البورون ،مساحتها  100سنتيمتر
مربع ،ومفردة البلورة على سطح مجاور
من النحاس ( )110منخفض التماثل،
ٌحصل عليه عن طريق تلدين رقاقة
نحاس صناعية .تشير التوصيفات
البنيوية ،والحسابات النظرية إلى أن
النمو الترسيبي الفوقي قد تحقق من
خالل اقتران الحواف المتدرجة للنحاس
< >211مع الحواف المتعرجة لنيتريد
البورون ،مما يكسر تكافؤ نطاقات نيتريد
البورون متضادة التوازي ،فيتيح بذلك
محاذاة للنطاق أحادية االتجاه بنسبة
تفوق .%99
هكذا ،يبرهن الباحثون بوضوح
الخصائص الحركية للنمو ،والمحاذاة
أحادية االتجاه ،واالرتباط السلس
لنطاقات نيتريد البورون ،باستخدام
تقنيات توصيفية على نطاق يتراوح
بين المقياسين السنتيمتري والذري.
ومن المتوقع أن تسهل نتائج
الباحثين االستخدام واسع النطاق
للجهزة ثنائية أ
أ
البعاد ،وأن تمهد
الطريق أمام النمو الترسيبي الفوقي
لمجموعة كبيرة من المواد ثنائية
أ
البعاد ذات التماثل الالمركزي ،مثل
العديد من الكالكوجينيدات الثنائية
الفلزية االنتقالية؛ إلنتاج بلورات
مفردة كبيرة.
Li Wang et al.
doi:10.1038/s41586-019-1226-z
بيولوجيا الحفظ

الحيوانات المفترسة تهدد
التعايش بين األنواع
بيئيا
تمثل الغزوات البيولوجية تحديًا ً
ملحا وفرصة الستكشاف العمليات
ًّ
البيئية أ
الساسية ،كالدور الذي
تلعبه كبرى الحيوانات المفترسة في
تنظيم تنوع أ
الحياء وبنية الشبكة
الغذائية .وفي التجارب التي تمت
اليكولوجي
على مجمل النظام إ
بجزر الكاريبي الصغيرة التي كانت
أ
البنية ()Anolis Sagrei
سحالي النول ّ
التي تعيش عليها هي الحيوان
المفترس المحلي أ
الول ،قام
ّ
الباحثون بإعداد غزوات تجريبية من
قبل منافساتها أ
(النول الخضراء،

 Anolis (smaragdinusو /أو كبرى
الحيوانات المفترسة (السحالي ملتفّة
الذيل .)Leiocephaluscarinatusفي
البحث المنشور ،يوضح الباحثون
أن السحالي ملتفّة الذيل أخلت
باستقرار التعايش بين أنواع الفرائس
المتنافسة ،على عكس الفكرة
الكالسيكية المتمثلة في االفتراس
المحوري .وقد أدى تفادي الحيوانات
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المفترسة نتيجة الخوف منها إلى
تهاوي البنية الحاضنة المكانية
والغذائية الضامنة الستقرار التعايش
خالفا لذلك ،مما ك ّثف حدة التنافس
بين أ
النواع ضمن الموائل الخالية
من الحيوانات المفترسة وساهم في
انقراض مجموعات سحالي أ
النول
الخضراء في جزيرتين .عالوة على
ذلك ،في حين أدت إضافة سحالي
أ
النول الخضراء أو السحالي ملتفّة
الذيل إلى إطالة سالسل الغذاء،
فإن إضافة كال النوعين معا أدت
إلى عكس هذا التأثير – ويرجع هذا
جزئيا إلى أن مفترسات القمة كانت
من آكالت اللحوم .وتؤكد النتائج
التي توصل إليها الباحثون على
أهمية التحكم من القمة إلى القاعدة
اليكولوجية ،ولكنها
في التجمعات إ
تبين أن نتائجه تعتمد على سلوك
الفريسة ،والبنية المكانية ،والطبيعة
التغذوية .وال يمكن افتراض تأثيرات
تعزيز تنوع الحيوانات المفترسة،
وقد تكون آ
الثار غير المقننة لخطر
االفتراس عائقًا واسع النطاق في وجه
التعايش بين أ
النواع.
R. Pringle et al.
doi:10.1038/s41586-019-1264-6
الشكل أعاله | نظام الدراسة وتصميم
التجربة .أ  -ج ،أنواع الدراسة :أ
النول
النول أ
البني (أ)؛ أ
الخضر (ب)؛ والسحلية
ملتفّة الذيل (ج) .د ،موقع منطقة
الدراسة داخل سلسلة جزيرة إكسوما،

ﻣﻠﺘﻔﺔ اﻟﺬﻳﻞ+
ّ
اﻟﺴﺤﻠﻴﺔ

اﻷﻧﻮل اﻟﺨﻀﺮاء+

في جزر البهاما (المربع أ
الصفر) وتوزيع
الجزر التجريبية الستة عشرة بالقرب من
أ
المميزة
جزيرة ستانيل كاي .تشير اللوان ِّ
إلى المعالجات التجريبية المشار إليها
بالمخطط في الصورة أ
بالحرف ز-هـ–و،
صور فوتوغرافية مائلة (هـ) ومن أعلى
إلى أسفل (و) للجزيرة رقم  ،922التي
النول أ
تمثل سحلية أ
الخضر – السحلية
ملتفّة الذيل بمساحة نباتية تبلغ مساحتها
 1648مترا مربعا (المتوسط على مستوى
التجربة 1,635 ،مترا مربعا) .يوفر القارب،
الذي يبلغ طوله  5.5مترا ،مؤشرا على
الحجم .ز ،رسم تخطيطي للمعالجات
التجريبية العاملية ( 4 = nجزر لكل
منهما) .حقوق نشر الصور في الصورة د،
لـ،Google Earth 2019 DigitalGlobe
صورة الخارطة الظلية رسمت باستخدام
البيانات المتاحة من قاعدة بيانات
الدارية العالميةhttp://gadm.(.
المناطق إ
 )org؛هـ ،وDay's Edge Productions ،؛
ز ،صورة الجزيرة مصممة من قبل
www.Vexels.com؛ صور السحالي من
 ،Dreamstime،Shutterstockو.Alamy
دوائر العصبية

عملية موازنة
االشتهاء للصوديوم
يُعتبر الصوديوم الكاتيون الرئيس
في السائل خارج الخلية ،وهو ينظم
وظائف فسيولوجية مختلفة .ويؤدي
نضوب الصوديوم في الجسم إلى زيادة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ

المتعة الناجمة عن مذاق الصوديوم،
وهو ما يدفع الحيوانات نحو استهالك
الصوديوم .وعلى النقيض من ذلك،
يؤدي استشعار مذاق الصوديوم في
الفم إلى إخماد االشتهاء للصوديوم
سريعا ،وهو ما يوحي بأن إشارات حاسة
ً
دورا محوريًّا في االشتهاء
التذوق تلعب ً
للصوديوم ،والتشبع بهْ ،بيد أن هناك
قصورا في فهمنا آ
للليات العصبية
ً
لتنظيم الشهية المعتمد على إالشارات
الحسية الكيميائية.
يحدد الباحثون ،في البحث
معرفة
المنشور ،دوائر عصبية ّ
جينيا لدى الفئران ،تنظم عملية
ًّ
تناول الصوديوم ،عن طريق الدمج
ُ
الحسية الكيميائية،
الشارات
بين إ
ّ
وإشارات النضوب الداخلية.
ويبين الباحثون أن مجموعة فرعية
ّ
من الخاليا العصبية االستثارية
الموجودة في النواة التي تقع أمام
منطقة الموضع أ
الزرق (pre-locus
تعبر عن
 )coeruleusفي الدماغ ّ
هرمون البروداينورفين ،وأن هذه
تعد ركيزة عصبية
الخاليا العصبية ّ
لتناول الصوديوم .وأثار
أساسية ُ
التحفيز الشديد لهذه المجموعة من
الخاليا ً
شرها للصوديوم ،حتى
تناول ً
من الملح الصخري ،بالتزامن مع
إثارة إشارات ُمنفِّرة منه .وأدى تثبيط
المجموعة نفسها من الخاليا العصبية
إلى خفض استهالك الصوديوم
بشكل انتقائي .كما يوضح الباحثون
أيضا أن استشعار الصوديوم في
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات األبحاث أبـحــاث

الفم يكبت  -بسرعة  -نشاط هذه
المحفزة الشتهاء
الخاليا العصبية ُ
الصوديوم .وقد كشف التسجيل
الحي المتزامن
المرئي داخل الجسم ّ
الم ِع ِد ّي أن مذاق
مع التسريب َ
الصوديوم  -ال ابتالع الصوديوم
نفسه  -يعتبر ً
عامل ضروريًّا إلشباع
االشتهاء للصوديوم وليطرأ تعديل
بدرجة كبيرة على الخاليا العصبية
التي تعبر عن البروداينورفين
والموجودة في النواة الواقعة أمام
أ
وبالضافة إلى ذلك،
الموضع الزرق .إ
التتبع العكسي الفيروسي أن
أظهر ّ
هناك خاليا عصبية محددة منتجة
لحمض جاما أمينوبوتيريك ()GABA
في النواة العميقة للسطر االنتهائي
( stria (terminalisتتوسط – بشكل
الحسي.
جزئي  -التعديل ّ
وتنشط مجموعة الخاليا العصبية
المثبطة هذه بابتالع الصوديوم ،وترسل
إشارات مثبطة سريعة إلى الخاليا
المحفزة الشتهاء الصوديوم.
العصبية ُ
وبالجمع بين هذه المعطيات ،تكشف
هذه الدراسة عن ِب ْنية عصبية تدمج بين
إالشارات الحسية الكيميائية ،وحاجة
الجسم الداخلية من أجل الحفاظ على
توازن الصوديوم.
S.Lee et.al.
doi:10.1038/s41586-019-1053-2
االتصال باأللياف البصرية

أجهزة ليزر مغزلية
فائقة السرعة
ألشعة الليزر تطبيقات وأدوار واسعة
االنتشار ،باعتبارها أنظمة نموذجية،
يمكن فيها استجالء ظواهر عدم
االتزان ،والظواهر التعاونية .وبالتالي،
مستحدثة
قد يؤدي إدخال مفاهيم
َ
التوصل إلى
في تشغيل الليزر إلى ُّ
ومزيدا من الفهم
تطبيقات جديدة،
ً
لمبادئه أ
الساسية .لقد أ ّدت إاللكترونيات
المغزلية  -التي يُستخدم فيها ٌّكل ِمن
اللف المغزلي للإلكترون ،وشحنته  -إلى
تطوير أجهزة ليزر مغزلية ،يتم فيها
استغالل اللف المغزلي الحامل للشحنة،
واللف المغزلي الفوتوني.
في البحث المنشور ،يبرهن
تجريبيا على أن االقتران
الباحثون
ًّ
بين اللف المغزلي الحامل واستقطاب
الضوء في أجهزة الليزر الشائعة
المعتمدة على أشباه الموصالت يمكنه
ِ
إتاحة ترددات تعديل عند درجة حرارة
الغرفة ،تتجاوز  200جيجاهرتز،
متفوقةً بذلك على أفضل أجهزة
المعتمدة على أشباه
الليزر التقليدية
ِ
الموصالت بما يقارب قيمة أُ ّسية.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ومن المثير للدهشة أن هذا التشغيل
فائق السرعة لجهاز الليزر المغزلي
الناتج يعتمد على زمن ارتخاء قصير
للف المغزلي الحامل ،وعلى تَبايُن
كبير في الخواص لمعامل االنكسار.
وهذان يُنظَر إليهما عامة باعتبارهما
اللكترونيات
أمريْن سلبيين في مجالي إ
َ
المغزلية ،وأشعة الليزر التقليدية.
توصل إليها الباحثون
والنتائج التي َّ
تتغلب على أوجه القصور الرئيسة
للسرعة في أجهزة الليزر التقليدية التي
يتم ضبطها مباشرةً .وتوفِّر النتائج
كذلك آفاقًا واعدة للجيل القادم من
االتصاالت الضوئية فائقة السرعة
ومنخفضة الطاقة.
M. Lindemann et al.
doi:10.1038/s41586-019-1073-y

ويشير انهيار العالقات بين
قدم إلى أن انخفاض
المخزون والمس َت َ
مقاومة مخزون الحاضنات البالغة
تجاه موجات ابيضاض المرجان
المتكررة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخلل في
القدرة على التعافي؛ مما يسلط الضوء
على العمليات متعددة أ
الشكال التي
تكمن وراء انخفاض أعداد الشعاب
المرجانية على الصعيد العالمي.
وسيبقى مدى قدرة الحيد المرجاني
العظيم على التعافي من انهيار
قدم غير
العالقات بين المخزون والمس َت َ
نظرا إلى الزيادة المتوقعة في
مؤكد؛ أ ً
الحداث المناخية القاسية على
تواتر
مدار العقدين المقبلين.
T. Hughes et al.
doi:10.1038/s41586-019-1081-y

إيكولوجيا تغير المناخ

مناخ ما قبل التاريخ

االحترار يعرقل
تعافي المرجان

تغيرات المناخ المائي
تتوافق مع تأثير البشر

تضع التغيرات التي تطرأ على أنظمة
تغير المناخ
االضطرابات بسبب
تحديات متزايدة أمام ّقدرة أ
النظمة
البيئية على امتصاص الصدمات
المناخية المتكررة ،وإعادة البناء بعد
ذلك ،مما يزيد من خطورة حدوث
انهيار بيئي واسع النطاق أ
للنظمة
البيئية الحالية ،وبزوغ تجمعات
جديدة .وفي أ
النظمة البيئية البحرية،
يُعتبر إنتاج اليرقات ،واستقدام أنواع
عمليتين أساسيتين؛
ذات وظائف مهمة ّ
إلعادة بناء التجمعات البالغة الناضبة،
والحفاظ على القدرة على التعافي،
وتفادي تغييرات النظام في مواجهة
الضغوط البيئية المتصاعدة.
في البحث المنشور ،يوثّق
الباحثون ً
تحول على نطاق إقليمي في
العالقات بين المخزون واالستقدام
في حيوان المرجان على امتداد
الحيد المرجاني العظيم  -أكبر نظام
للشعاب المرجانية في العالم  -في
أعقاب أحداث االبيضاض الجماعي
المتتالية غير المسبوقة ،الناجمة عن
االحترار العالمي .وكنتيجة للوفيات
الجماعية في مخزون الحاضنات
البالغة في عامي  ،2016و2017
الجهاد الحراري ،تَر َاجع معدل
بفعل إ
استقدام اليرقات في عام 2018
بنسبة  ،%89مقارنة بمستوياته عبر
التاريخ .وللمرة أ
الولىّ ،
حل المرجان
القرنبيطي الحاضن ()pocilloporids
ّ
محل المرجان الواضع للبيض من
جنس قميات المسام ()acroprids
باعتباره النوع السائد في مجموعة
االستقدام الناضبة.

التغير
رغم أنه من المتوقع أن يكون ّ
المناخي بشري المنشأ قد تسبب في
حدوث تحوالت كبيرة في درجة الحرارة
وهطول أ
المطار (ما يقصد به :المناخ
المائي) ،فإن تعقّب التأثير البشري
تعقيدا
على الجفاف العالمي قد ازداد
ً
نتيجة التباين الداخلي الكبير وقصور
سجالت الرصد.
في البحث المنشور ،يعالج الباحثون
التحديات باستخدام عمليات
هذه ّ
إعادة بناء مؤشر «بالمر» لشدة الجفاف،
الذي جرى الحصول عليه عبر بيانات
من حلقات أ
الشجار التي تمتد على
مدار أ
اللفية الماضية .يوضح الباحثون
أن هناك ثالث فترات متمايزة يمكن
تحديدها في النماذج المناخية وعمليات
الرصد وإعادة البناء خالل القرن
العشرين ،وفي العقود أ
الخيرة (1981
حتى آ
الن) ،كانت بصمة تأثير غازات
الدفيئة موجودة ،ولكنها غير قابلة
لالكتشاف بثقة عالية بعد.
تختلف عمليات الرصد وإعادة
كبيرا عن النمط المتوقع
البناء اختالفًا ً
لتأثير غازات الدفيئة في منتصف
تقريبا ( ،)1975–1950ويتزامن
القرن
ً
ذلك مع زيادة عالمية في تأثير الهباء
الجوي ،ومع ذلك ،في النصف أ
الول
من القرن ( ،)1949–1900كانت
بصمة التغير المناخي الناجم عن
تأثير غازات الدفيئة قابلة للكشف
بدقة .يؤكّد العديد من مجموعات
بيانات الرصد وعمليات إعادة
البناء المستمدة من بيانات حلقات
الشجار ،أن أ
أ
النشطة البشرية كانت
أ
على الرجح تؤثر في مخاطر الجفاف

بجميع أنحاء العالم ،منذ وقت مبكّر
يعود إلى بداية القرن العشرين.
K. Marvel et al.
doi:10.1038/s41586-019-1149-8
علم األوبئة

معدالت السمنة في
الريف والحضر
ارتفع مؤشر كتلة الجسم ( )BMIبمعدل
ثابت في معظم البلدان ،بالتوازي مع
ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في
رؤية واسعة
المدن .وقد أدى هذا إلى ٍ
التمدن واحد من أهم عوامل
النطاق أن ّ
عالميا.
السمنة
ارتفاع معدالت
ً
في البحث المنشور ،استخدم
الباحثون  2009دراسات تستند إلى
المجموعات السكانية ،مع قياسات
الطول والوزن ألكثر من  112مليون
شخص بالغ ،لرصد االتجاهات القومية
والقليمية والعالمية فيما يتعلَّق بمؤشر
إ
مقسمة حسب محل
الجسم،
كتلة
َّ
إالقامة (منطقة ريفية أو حضرية)
في الفترة الممتدة من عام  1985إلى
عام  .2017يظهر الباحثون أنه على
عكس النموذج السائد ،فإن أكثر من
 %55من االرتفاع العالمي في متوسط
مؤشر كتلة الجسم في الفترة من 1985
إلى  - 2017وأكثر من  %80في عدد
من المناطق المنخفضة والمتوسطة
الدخل  -كان بسبب زيادات في مؤشر
كتلة الجسم في المناطق الريفية .ينبع
هذا إالسهام الكبير من حقيقة زيادة
مؤشر كتلة الجسم في المناطق الريفية
بنفس المعدل أو أسرع مقارنة بزيادته
في المدن ،باستثناء النساء في إفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى.
تسببت هذه االتجاهات بدورها في
َّ
سد الفجوة  -وإلى تراجعها في بعض
ّ
البلدان  -في مؤشر كتلة الجسم بين
المناطق الحضرية والريفية في البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل ،خاصة
بالنسبة للنساء .في البلدان الصناعية
ومرتفعة الدخل ،الحظ الباحثون
استمرار ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في
المناطق الريفية ،خاصة لدى النساء.
ملحة التّباع نهج متكامل
ثمة حاجة ّ
للتغذية في الريف ،يع ّزز الوصول
المادي والفعلي إلى أ
الصحية،
الطعمة
ّ
لتج ّنب استبدال مساوئ سوء التغذية
الريفي في البلدان الفقيرة بمزيد من
أ
الضرار العامة لسوء التغذية التي
تتضمن استهالكًا مفرطًا للسعرات
ّ
الحرارية متدنية الجودة.
NCD-RisC
doi:10.1038/s41586-019-1171-x
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طرق تفادي كوارث
تخزين البيانات
ال مفر من أعطال أ
القراص الصلبة ،لكن ليس من الضرورة أن تؤدي إلى فقدان البيانات.
َّ
ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

جيفري إم بيركل

تريس تيل طالبة بالدراسات العليا ،نفَّذت ما
عندما كانت
ي
روتينيا عىل نظام تشغيل «يونيكس»
ا
أمر
اعتباره
ينبغي
ًّ
ً
* .rm −rfيوجه هذا أ
ف
الحاسوب
مر
ال
بها:
الخاص
الطر�
ِّ
َ
ي
ش
متكرر ،بما
�ء داخل الفهرس
الحال بشكل ّ
إىل مسح كل ي
يّ
ف ي� ذلك كل الفهارس الفرعية ،لكن كانت هناك مشكلة واحدة
فحسب :أنها كانت ف ي� الفهرس الخاطئ.
ف ي� ذلك الوقت كانت تيل تدرس اللغويات الحاسوبية كجزء من
ال� تعدها ف� علم أ
ي ت
الحياء بجامعة كاليفورنيا
درجة
الماجست� ي ّ ي
ف
بلوس أنجلوس ،وقضت شهو ًرا ي� تطوير برامج محاكاة ،وتشغيلها،
أخ�ا للبدء ف ي� تحليل بياناتها .وتقول تيل إن أول
وصارت مستعدة ي ً
ما قامت به هو "ترتيب البيانات لتنظيمها" ،لكنها ً
بدل من ذلك،
أ
ت
محت ش
ال�
م�وعها
بالكامل ،وعىل النقيض من شبكة المان ي
توفِّرها سلّة المحذوفات ف ي� نظم تشغيل «ويندوز» ،Windows
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

و«ماكينتوش»  ،Macintoshلم تكن ثمة وسيلة الستعادة البيانات
من جراء تنفيذ أ
المر  ،rmما لم تمتلك نسخة احتياطية.
أ
ف
عد االحتفاظ ب ُنسخ احتياطية
ي� عالم الجهزة الرقمية ،يُ ُّ
ض
من بياناتك �وريًّا ،سواء كانت تلك البيانات صور «سيلفي»
الذك ،أو مجموعات بيانات ضخمة خاصة بتحديد
عىل هاتفك ي
مفر من تعطلها
وال
ة،
هش
التخزين
فوسائط
جينوم،
تسلسالت
َّ
َّ
أو فقدانها أو رسقتها أو تلفها.
وتتباين خيارات ال َّن ْسخ االحتياطي ،بداية من بطاقات ذاكرة
الـ ،USBوخدمات تخزين البيانات السحابية إىل خوادم ش
ال�ائط
ف
و� المعتاد يستخدم
المغناطيسية
ّ
المؤسسية الضخمة ،ي
الباحثون ث
أك� من وسيلة واحدة ،لكن ال تتمتع كل هذه
ت
ن
ز
ويتع� عىل العلماء اكتشاف
االس�اتيجيات
ي
بالمم�ات عينها ،ي ّ
أ
الطريقة النسب لهم بنا ًء عىل طبيعة بياناتهم وحجمها وتوفر
موارد التخزين والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.
و� حال تيل ،كانت أ
ف
التمتة هي ما أنقَذَ الموقف ،فالخادم
ي

احتياطيا بصورة
الذي كانت تيل تعمل عليه كان ينسخ البيانات
ً
منتظمة عىل ش�يط نسخ ،وتمكَّن "موظّفو تكنولوجيا المعلومات
الودودون والخدومون" ف ي� مكتب المساعدات الحاسوبية لقسم
علوم الحياة الذي تنتمي إليه ،من استعادة ملفاتها ،لكنها تقول
ال� تشغل آ
أ
ت
الن
إن الموقف كان
ً
محرجا للغاية ،لن تيل  -ي
ت
منصب المدير التنفيذي لمؤسسة «كاربن�يز»  Carpentriesيغ�
ف
ت
ال� تدير ِورش عمل عن
الربحية ي� سان فرانسيسكو بكاليفور فنيا و ي
الحوسبة العلمية  -كانت قد عملت ي� السابق بفريق تكنولوجيا
المعلومات ،وحسب قولها فقد كان هذا أشبه بـ"حاجة عامل
إالنقاذ إىل من ينقذه".
نقدم  11نصيحة من الممكن أن تجعل كوارث
يل ِّ
وفيما ي
فقدان البيانات المحتملة أقل وطأة:
 .1ط ِّبق قاعدة  :1-2-3يقول مايكل كوب ،مدير قسم الهندسة
شب�كة «درايف سيفرز»  ،DriveSaversوهي ش�كة الستعادة
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ت
ال�
البيانات ّ
مقرها نوفاتو بكاليفورنيا ،إن القاعدة العملية ي
يجب اتباعها عند ال َّن ْسخ االحتياطي لبياناتك هي "قاعدة ،"1-2-3
ويضيف" :إنها عبارة عن ثالث نسخ ،اثنتان [عىل] وسطي تخزين
ين
مختلف� ،وواحدة ف ي� مكان بعيد عنك" ،فيمكنكً ،
مثل ،االحتفاظ
الشخص ،وعىل قرص صلب خارجي ،وعىل
بنسخ عىل حاسوبك
ي
خدمة «دروب بوكس»  Dropboxالسحابية لمزامنة الملفات
ين ث
أمريك لكل
(تكلف الخدمة لثالثة
مستخدم� فأك�  12.5دوالر ي
مستخدم ف ي� الشهر ،وتتيح  3يت�ابايت من المساحة التخزينية).
وتقول ي ز
إل�ابيث ويكس ،عالمة المعلومات من جامعة إلينوي
ن
إربانا-تشامب�" :هذه قاعدة توجيهية يجدر االقتداء بها،
ف ي�
ي
لكنها ليست قانونًا" ،فالبيانات الثمينة قد تتطلب اتخاذ
احتياطات إضافية.
ين
المتخصص� :تُ ي ِّ ن
أشخاصا بدوام
ع� مؤسستك
تحدث إىل
َّ .2
ً
فتحدث معهم.
البيانات،
بشؤون
االهتمام
بهدف
كامل
َّ
تنصح بهذا جوليان شنايدر ،ت
ال� ترأس عملية إدارة البيانات
ي
بمركز «هارفرد كاتاليست»  Harvard Catalystف ي� بوسطن،
يقدم مركز بحوث الحوسبة ف ي� مؤسستك
ماساتشوستس .وقد ِّ
يس�ة التكلفة ،ومن الممكن أن
أو
مجانية،
أنظمة نَسخ احتياطي
ي
أم� المكتبة عىل صياغة ت
يساعدك ي ن
اس�اتيجية إلدارة البيانات،
أو قد يقدم لك مكتب المنح النصائح بشأن متطلبات الوكاالت
لتمويل أ
البحاث ،بما ف ي� ذلك كيفية االحتفاظ بالبيانات ،وإىل
أ
تم� يجب االحتفاظ بها ،وتضيف جوليان" :هؤالء الشخاص
س�غبون ف ي� مساعدتك ف ي� االحتفاظ ببياناتك؛ خاصة لو كنت
ي
قد تلقيت منحة".
ت
ال� تتسم
 .3أَ ِدر بياناتك :فتتطلَّب عمليات ال ُّن َسخ االحتياطي ي
ز
تين� ،عالمة
سي�ا مار ي
بالموثوقية براعة ي� إدارة البيانات ،وتنصح ي
كل  -منوهة إىل الطريقة
البيانات من جامعة كاليفورنيا ي
بب� ي
ت
ال� ابتكرتها ماري كوندو ،االستشارية اليابانية
التنظيمية ي
أنماط الحياة ،ومؤلّفة كتاب «سحر التنظيم �ف
الشه�ة ف ي�
ي
ي
تغي� شكل الحياة» The Life-Changing Magic of Tidying
ي
( - (2014بأن يسأل المرء نفسه عند كل ملف" :هل يحتاج هذا
الملف إىل الحفظ؟" وتضيف تيل ضاحكة" :ال يمكنك أن تحتفظ
ت
ال� تبهجك فحسب!"
بالبيانات ي
المعاي� الخاصة بعملية تسمية الملفات ،وتنظيمها؛
حدد
ي
م�وع ،ووضع البيانات أ
كتخصيص مجلد لكل ش
والكواد ف ي�
فهارس فرعية مخصصة لها ،وإدراج ملف ضمن كل مجلد
م�وع يُوثّق أهداف ش
ش
الم�وع ،وأساليبه ،وبياناته الوصفية،
وملفاته ،وحدد المكان الذي سيجري فيه ال َّن ْسخ االحتياطي
يوميا
للبيانات ،وكيفية نسخها
احتياطيا ،وحدد ً
موعدا – سواء ً
ً
أسبوعيا ً
مثل  -لعمل ذلك.
و
ً
ينبغي حفظ البيانات الخام عىل الدوام ،لكن من الممكن –
عادة – التخلّص من ملفات المعالجة الوسيطة ،وتتطلب مجموعات
مقدمي خدمات التخزين
خاصا :فبعض ِّ
تفك�ا أ ًّ
البيانات الضخمة ي ً
المخ َّزنة ،إذ من الممكن
الملفات
حجام
ل
أقىص
حدا
السحا� يضع ً
ُ
بي
أن تم ّثل تكلفة عملية نقل البيانات وتخزينها عائقًا.
 .4عليك بحماية الخصوصية :فالبيانات المأخوذة من ض
مر�
ن
يع� أنه ال
أو طالب ،عادة ف ما تكون ُمقننة االستخدام ،وهو ما ي
الباحث�ن
يمكن تخزينها ي� أي مكان وحسب .وتقول ويكس إن
ي
السحا� لل ُّن َسخ
ف ي� مؤسستها يمتلكون خيارات عديدة للتخزين
بي
واحدا فقط هو المسموح باستخدامه
خيارا ً
االحتياطية ،لكن ً
ف ي� حالة البيانات الحساسة .وتستطيع الحصول عىل النصح من
فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بقسمك ،فتقول ويكس:
"عدم االمتثال لمتطلبات حماية البيانات يمكن أن يكون ترصفًا
خط�ا للغاية ،فمن الممكن أن تواجه عقوبات مالية ،أو تفقد
يً
القدرة عىل إجراء أ
البحاث".
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أ
دورا
.5
اجعل ال َّن ْسخ االحتياطي أوتوماتيك ًّيا :تلعب التمتة ً
محوريا ف
كيل سميث،
وتمتلك
االحتياطي.
خ
س
ن
ال
عمليات
�
ُّ َ
ًّ ي
ي
أخصائية علم الوراثة ف ي� مجال أمراض القلب من جامعة
ف
ت
محرك
كوي�نزالند ي� بريزبان بأس�اليا ،القدرة عىل الولوج إىل ّ
ت
مغناطيس.
شبك مش�ك يجري نسخه عىل ش�يط
أقراص ي
ي
وقد اعتادت نقل ملفاتها إىل المحرك يدويًّا ،لكن مرة شهريًّا
فحسب .وحال حدوث عطل ف ي� المحرك من الممكن أن تضيع
الحدث ،لكن آ
الملفات أ
الن تعمل منظومة نَ ْسخ احتياطي
سحابية أوتوماتيكية تدعى «دروفا إن سينك» ،Druva inSync
مقدمة من ش�كة «دروفا»  Druvaالمتخصصة ف ي� حماية البيانات
الكائنة ف ي� سانيفال بكاليفورنيا ،عىل تدارك هذه المشكلة ،وعن
عل القلق بشأنه".
كيل" :هذا أمر آخر لم يعد
هذا تقول ي
تيل" :عليك أال تفكِّر ف� أ
المر ،ي َّ ألنك تكون ف
أشد
�
وتوضح
ِّ
ي ّ
ي
ح� تسوء أ
المور ،ي ن
حاالت التوتر ي ن
وح� تكون قد نسيت أن تجري
عملية ال َّن ْسخ االحتياطي عىل مدار الشهور الثالثة الماضية".
 .6عليك بحماية البيانات الخام :البيانات كلها ثمينة ،يغ� أن
البيانات الخام ال يمكن تعويضها؛ فالطريقة الوحيدة للحصول
عليها مجد ًدا هي إجراء التجربة ثانية ،لذا يجب عمل نُ َسخ
احتياطية منها ،وإبقائها ف ي� هيئة ملفات قابلة للقراءة فقط .فقد
اضطرت ويكس ذات مرة أن تنهي أحد ش
الم�وعات ألنها فتحت
ملفًا بالغ أ
الهمية عىل برنامج «ميكروسوفت إكسيل» Microsoft
أ
غ�ا القيم،
 ،Excelالذي نسق
أ ًّ
أوتوماتيكيا أحد العمدةُ ،م ي ًّ
الساسية .لذا ،كما تقول مار ي ز
تين�،
ُومتلفًا مجموعة البيانات
عليك بحماية بياناتك الخام "مهما كلف هذا".
 .7أتح إمكانية ال َّن ْسخ االحتياطي :من ال�ض وري أن تكون خطة
إدارة البيانات سهلة التنفيذ أ
المخت� ،ولطلبة
للعضاء الجدد ف ي�
ب
دراسات ما بعد الدكتوراة ،الذين يعملون طوال الليل .فتقول
التال" :أوه ،هذه منظومة مثالية".
ويكس" :قد يدور برأسك
حسنا ،هل يمكنك أن تجري يالنسخ االحتياطي ف
فجرا،
الثالثة
�
ً
ي
أ ً
بعد أن تكون قد عملت ألربع ش
البحاث؟
وع�ين ساعة عىل أحد
أم هل ستجري النسخ االحتياطي وأنت ف ي� خضم مواجهة
حاسو�؟" .ناقش ت
االس�اتيجية ي ن
ب� أعضاء
مشكلة تتعلق بكود
بي
فريقك ،واحرص عىل أن تكون قابلة للتنفيذ ،ثم بعد ذلك،
تماما كما قد تفعل
قم بمحاكاة ما سيحدث إذا حلَّت كارثةً ،
ف ي� حال المجمد الذي يعمل بدرجة سالب  80درجة مئوية :ما
ت
ال� ستفقدها؟ وبأي رسعة يمكنك استعادتها؟ وتقول
البيانات ي
تيل" :عىل أقل تقدير ستكون هذه تجربة فكرية قيمة".
اخت� عملية ال ّن َسخ االحتياطي دوريًّا :فال ت
تف�ض أن عملية
 .8ب
ت
اخت�ها.
بل
ا:
جيد
تعمل
تستخدمها
ال�
االحتياطي
ال َنسخ
ب
ً
ي
فهل يمكنك فتح ملفاتك؟ وهل تمتلك ما يلزم لتشغيلها من
التطبيقات المطلوبة ،وبيانات اعتماد تسجيل الدخول ،ومفاتيح
تقدم خدمة تكنولوجيا المعلومات بالقسم الذي
التسجيل؟ ّ
تعمل به ويكس أ
مجانيا عىل موقع «كراش
ا
ب
حسا
الفريق
عضاء
ل
ً
ًّ
بالن»  CrashPlanالتابع شل�كة «كود 42سوفت وير» Code42
ت
ال� يقع مقرها ف ي� مينيابوليس بوالية مينيسوتا،
 Softwareي
ت
أتوماتيكيا .وذات
وال� تجري عملية ال َّن ْسخ االحتياطي السحابية
ً
ي
يوم ،قررت ويكس اختبار نُ َسخها االحتياطية ،لكنها وجدت
أنها توقَّفت عن المزامنة قبل ستة أشهر .ف ي� ذلك تقول ويكس
ت
ال� تقدمها ش�كة «أبل»
ي
مش�ة إىل منظومة ال َّن ْسخ االحتياطي ي
 Appleللحاسبات ت
ال� تستخدم نظام تشغيل «ماكينتوش»
ي
ت
أن
ن� كنت أمتلك نسخة
الخاص بها" :كانت ي
بيانا� عىل ما يرام ،ل ي
ن
بالضافة إىل
ماش�» إ
احتياطية محلّية مستحدثة بنظام «تايم ي
ال� أوردها ف� النقطة أ
ت
الوىل ً
قائل:
ي
ذلك"ِّ .
ويكرر كوب النصيحة ي
"إذًا عليك بإجراء النسخ االحتياطي وفق قاعدة  ،1-2-3ثم
اخت�ها عىل حاسوب مختلف،
استعد [بعض الملفات الهامة] ،و ب
ّ

ف ي� غرفة مختلفة ،وعىل جهاز مختلف ،ألنه إذا وقع السيناريو
أ
السوأ ،فلن يكون بحوزتك حاسوبك الخاص".
 .9توقع المفاجآت :الحياة مليئة بما يخالف توقعاتنا .عىل
سبيل المثال ،كوب  -الذي فقد كل مقتنياته الخاصة ف ي� حريق
عميل خ َّزن ً
هائل وقع عام  -2017كان لديه ً
قرصا
حامل من ً 96
صلبا تحت رشاش إطفاء الحريق ،وذات يوم انطلق الرشاش
وغُمًرت أ
القراص الصلبة بالماء ،وعن هذا يقول" :لم يكن هناك
ِ َ
ف
و� عام  ،2012كادت
أي نسخ احتياطية من هذه البيانات" .ي
يز
ل� يل فوسهول ،أخصائية البيولوجيا العصبية من جامعة روكفيلر
بمدينة نيويورك ،تفقد كل بيانات تحديد التسلسل الجينومي
الخاصة بالبعوض الذي تدرسه ،ي ن
ح� غُمرت الخوادم الموجودة
أ
ف� قبو نز
م�لها بالماء ف ي� أعقاب إعصار «ساندي» .هذه الحداث ال
ي
بالمكان توقّعها ،لذا عليك بالبحث
كث�ا ما يكون إ
مفر منها ،لكن ي ً
جيدا عن مواطن تهديد البياناتً .
فمثل ،قبل نحو عام ونصف،
ً
صغ�– وهذا ليس بالمفاجئ
اه� مكتب كوب بفعل زلزال ي
ت ز َّ
أ
ف
مريك السابق
ي� كاليفورنيا – فسقطت صورة تحوى الرئيس ال ي
�ض
ً
عميل لدى ش�كة كوب ،عن
ج�الد فورد ،الذي كان فيما م
ي
الجدار وأصابت حاسوب كوب المحمول ف ي"� مقتل" محطَّمة
ف
"عل
شاشته .ي� ذلك أيضيف كوب" :بعد ذلك كان لسان ي
حال :ي َّ
مستعدا بشكل أفضل".
أن أعيد ترتيب الشياء يك أكون
ًّ
بال تن�نت :أدوات
 .10احتفظ بنسخة احتياطية يغ� متصلة إ
بال تن�نت مواتية ،فالبيانات تكون
ال َّنسخ االحتياطي المتصلة إ
متاحة عىل الفور ،غ� أن تلك أ
عرضة ش
مبا�ة
م
تكون
دوات
ال
ي
ُ َّ
ين
وال�امج الخبيثة .ويقول كريج رايجر،
ألخطاء
المستخدم� ،ب
المدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا شب�كة «داتا ميكانيكس»
مقرها ف ي�
 ،Data Mechanixوهي ش�كة الستعادة البيانات ّ
ين
إرف� بكاليفورنيا ،إن العديد من عمالئه تعرضوا لهجمات برامج
ت
صلبا بأحد
وال� فيها يشفِّر أحد ي
الف�وسات ً
قرصا ً
الفدية ،ي
يش� إىل
كما
لالستخدام.
قابل
غ�
يجعله
بحيث
الحواسيب،
ي
ي
أيضا أن يصاب ف
أي محرك نَ ْسخ
الهجوم
هذا
�
الممكن
إنه من
ً
ُّ
ي
متصل بالحاسوب ش
احتياطي ،سواء أكان ً
مبا�ة ،أو بع� شبكة،
ويضيف :أ
"ولنه من المستحيل أن تق�ض ي عىل هذا التهديد
بنسبة  ،%100فإن إالجراء الوحيد الذي يمكنك حقًّا القيام
احتياطيا لبياناتك ،ثم
نسخا
به هو تملّك جهاز تُجري عليه ً
ً
تفصله عن إال تن�نت ،أو تحجب الوصول إليه بع� شبكتك"،
ئ
ويمكن عمل ذلك ً
الكهربا� عنه.
مثل عن طريق فصل التيار
ي
مقدما :ف ي� نهاية المطاف ،ينبغي أن تكون بياناتك
 .11خطِّط ً
ً
مستقبل ،لذا فكِّر ف ي� "خططك المستقبلية" ،كما تقول
متاحة
تيل ،وفكِّر ف� الوسط الذي تُخزن عليه بياناتك ،ف
و� التطبيقات
َّ
ي
ي
ت
ال� تستخدمها لفتحها ،وحاول أن تواكب التحديثات .وتقول
ي
ف
الكث� من بياناتها القديمة مخزنة ي� صيغة أقراص
فوسهول إن ي
قديمة ،ن
بمع� أنه توجد نُ َسخ احتياطية منها ،لكن ال يمكن
ن
عل الذهاب إىل
الوصول إليها ،وتضيف مازحة:
ي
"سيتع� ي َّ
متجر للتحف العتيقة ك ث
أع� عىل جهاز قارئ لهذه البيانات".
ي
ت
يقدم ضمانات :فبإمكان ش�كات
وح� التخزين
السحا� ال ِّ
بي
تغ� أولويات عملها ،أو قد تفقد ببساطة
تخزين البيانات أن ي
القدرة عىل الوصول إىل حسابك ،لذا ،احرص عىل إبقاء نسخة
أ
سخا احتياطية من
احتياطية محلية معك ،أو عىل القل ضع نُ ً
بياناتك عىل خدمات مستقلة .ف ي� ذلك ،تقول ويكس" :سيسأل
"أتعن� أنك ال ي ن
ين
تثق� ف ي� خدمة «مستندات جوجل»
الناس:
أ
ف
�ض
Google Docs؟" ال يتعلق المر بال ورة بالوثوق ي� خدمة
«مستندات جوجل» ،بل بضمان عدم فقد القدرة عىل الوصول
إىل البيانات".
جيفري إم يب�كل ،محرر تكنولوجيا بدورية .Nature
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مهـن عـلـمـيـــــة

مسابقة تصوير باحثون أمام
عدسات الكاميرات ص61 .

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

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

MIKHAIL KAPYCHKA

واحدا.
يوما
ً
ذباب ماي يحط على الطريق في موجيلوف بروسيا البيضاء ،وهو يحتضر في نهاية دورة حياته التي تبلغ ً

اإلعالم

لقطات لباحثين

إعالن الفائز بالمركز أ
الول ،وكذلك الفائزين بالمراكز التالية في مسابقة دورية  Natureالسنوية للتصوير ،التي كانت بعنوان «عا ِل ٌم
في أثناء تأدية عمله» #ScientistAtWork

جاك ليمنج

في الثامن عشر من شهر يوليو عام  ،2013جاءت ماليين
من ذباب مايو من نهر دنيبر في مدينة موجيلوف بشرق
مثاليا كي يفقس بيض
روسيا البيضاء ،حيث كان اليوم ًّ
حوريات الماء هذه؛ فقد كان الطقس داف ًئا ،وساكن الرياح،
لكن مع غروب الشمس ،حط عدد كبير من الحشرات على
أْ
السفلت الساخن لشارع تشيليوسكينتسيف ،الذي يمتد
على طول النهر ،قبل أن يخترق وسط مدينة موجيلوف.
وربما يكون ذباب مايو ،الذي كان ينبغي أن يبقى عند النهر
حتى يضع البيض ،قد انخدع بانحناء الطريق وظالمه،
فظن أن هذا هو نهر دنيبر.
وهنـا ،قـام ميخائيـل كابيتشـكا  -مـدرس مـادة التاريـخ،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وأخصائـي الخدمـة االجتماعيـة  -بالتقاط الصـورة التي فازت
بالمركـز أ
الول فـي مسـابقة التصويـر الفوتوجرافـي السـنوية
الثالثـة لدوريـة  ،Natureوكانت بعنوان «عا ِل ٌم في أثناء تأدية
عالما من علماء
عملـه»  .#ScientistAtWorkوتُظ ِْهـر الصـورة ً
أ
الحيـاء مـن جامعة إيه .كوليشـوف بواليـة موجيلوف ،يلتقط
محتضرا على الطريق.
صورا لذباب مايو ،بينما يرقد الذباب
ً
ً
واحـدا .وتحدث
ا
يوم
ات
ويبلـغ المـدى العمري لهذه الحشـر
ً
ً
ظاهـرة فقـس بيضـه بأعداد كبيـرة كل عام فـي موجيلوف.
مشـاركة
وقـد جذبـت مسـابقة هـذا العـام حوالـي 370
َ
بالصـور مـن كافـة أرجـاء العالم .فنـرى صورة لعالـم يقوم
برعايـة فقمـة فـي منطقـة القطـب الجنوبـي ،أو صـورة آلخر
يقـف داخـل غرفـة تمتلـئ أركانهـا بملحوظـات مكتوبـة بخـط
اليـد فـي بكيـن ،أو صـورة عالمـة اسـتقرت عليهـا قـردة ذات

فـراء صوفي فـي البرازيل وكأنها غصن .واختـار محررو دورية
 Natureللفنـون الصورة الفائـزة ،والصور التي فازت بالمراكز
التالية ،بناء على أ
الثر البصري .وسـيحصل المصورون الذين
ً
التقطـوا هـذه الصور على اشـتراك خاص فـي دورية Nature
لمـدة عام؛ وسـيحصل كابيتشـكا (الفائـز بالمركـز أ
الول) على
جائـزة نقديـة إلى جانـب ذلك.
ويقـول كابيتشـكا إن المقيميـن فـي موجيلـوف اتصلـوا
بجامعتهـم المحليـة حيـن علموا أن المسـار المعتـاد لذباب
مايو قد تغير .وقال كابيتشـكا في حديثه إلى دورية :Nature
"كانـت أضـواء المدينـة ً
ليلا هـي السـبب فـي تضليـل الكثير
بعيدا عـن النهر .ولذلـك ،لم يتمكن
مـن ذبـاب مايـو ،فَطـار ً
الذباب من وضع نسـله القادم في الماء" .وأضاف" :لقد بدا
جـدا ذاك اليوم".
لـي أن العلمـاء كانـوا مرهقين ًّ
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ونعرض فيما يلي باقي الصور
الفائزة في المسابقة.

توهج ليلي (جيف داي)
ُ

دوامات متألقة بزرقة المياه ،وباللون القرنفلي المائل إلى أ
الصفر ،تغلُب على سماء الليل المرصعة بالنجوم في منطقة شيجاتسي
ّ
في التبت في إبريل من عام .2014
ويقوم باحثون من المراصد الفلكية الوطنية في بكين بالصين وجامعة فرجينيا في شارلوتسفيل برصد تموجات التوهج الليلي
المفعمة أ
مهندسا ،ويقضي عطلته في التقاط الصور ،ثم
باللوان .واللتقاط الصورة ،استخدم جيف داي – الذي كان يعمل حينئذ
ً
مصورا بدوام كامل – تقنية التعرض الطويل لمدة  47ثانية.
صار يعمل
ً

تقفي أثر فقمة
ِّ
(ميا فيجا)

الصورة لعا ِلم البيئة هورست بورنيمان  -من
معهد ألفريد فيجنر في بريمرهافن بألمانيا -
وهو يحقن أنثى فقمة ويديل (leptonechotes
 )weddelliiبدواء؛ إلزالة تأثيرات سهم
تخدير ،وذلك في أثناء زيارة إلى جرف «رون»
 Ronneالجليدي في بحر ويديل بالقارة
القطبية الجنوبية في فبراير من عام .2018
كان بورنيمان ،الذي يحتفظ في قبعته بسهم
تخدير إضافي زاهي اللون ،قد انتهى لتوه
من تثبيت جهاز تتبع أ
بالقمار الصناعية على
ُّ
جسم الفقمة ،من شأنه أن يسجل بيانات عن
درجة حرارة البحر ،وتحركات الحيوان .وكانت
المصورة هي ميا فيجا ،الباحثة في مرحلة ما
ِّ
بعد الدكتوراة ،من معهد أبحاث الثدييات
بجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا.
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حبار نافث للمياه (رودريجو أويانيديل)
ّ

ضخما ( )Dosidicus gigasإلى قاربه يدويًّا ،على بعد حوالي  10كيلومترات قبالة ساحل شيلي
حبارا
ً
نفث من الماء يشبه في فورانه «الشمبانيا» يغمر صيا ًدا بماء البحر وهو يسحب ً
في يناير  .2016التقط هذه الصورة رودريجو أويانيديل  -الطالب في مرحلة الدكتوراة في مجال علم الحيوان بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة – والذي يجري بح ًثا حول طرق
الصيد التقليدية المستدامة .ويقول إن الصيادين من أمثال الصياد الذي قام بتصويره هم "آخر صيادي أ
الحياء البرية" على مستوى العالم.
ّ
قردة تلهو
(باربرا كارتاهينا ماتوس)

أمكنك في عام  2013أن تحدق في عيني كارلينيا ،القردة ذات الفراء
الصوفي ( )Lagothrix lagotricha canaمن مأوى أ
الحياء المستوطنة
للغابات «أمازون إيكوبارك جانجل لودج» Amazon Ecopark
 Jungle Lodgeبالقرب من مانوس في البرازيل ،والقردة تتخذ
وضع التصوير ،مع باربرا كارتاهينا ،التي هي آ
الن طالبة في مرحلة
الدكتوراة في مجال أ
النظمة البيئية للحياة البرية بجامعة لشبونة.

شغف بالبيانات (نان لي)

التقط َْت مهندسة الديكور نان لي هذه الصورة لزوجها ،جين وانج ،عا ِلم المناخ من جامعة بكين لعلوم
تغير المناخ في مكتبه في مارس من عام  .2019قامت
الغابات ،وهو في حالة ُّ
تأمل ،بينما يدرس بيانات ُّ
لي بزخرفة المشهد ،لكنها لم تضف الكثير ،فوانج معتاد على تعليق مالحظات تفصيلية مكتوبة بخط
اليد على جدران مكتبه بانتظام.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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جاليفر في المنزل
قصة َّرحال

ليلوفسكي
ِ
أناتولي ِب
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طفولتـه؛ فـي لحظـة لـم يكـن هنـاك أي شـيء ،وفـي
زلـت غيـر قـادرة علـى
اللحظـة التاليـة كان موجـو ًدا .مـا ُ
تحديـد أي أ
المريـن كان أكثـر إثـارة للإ عجـاب ،السـرعة،
ّ
أم درجـة التطابـق مـع ذكريـات أبـي .كان المنـزل مربـع
الشـكل ،لـه باحـة مركزيـة ،ويتألـف مـن ثالثـة طوابـق؛
وكانـت لشـقق الطابـق أ
الرضـي مداخـل مـن الباحـة ،أما
جميـع الشـقق أ
الخـرى ،فكانـت مداخلهـا مـن شـرفات
أ
طوقـت جدرانهـا الداخلية .يذهب أبي في بعض الحيان
إلـى هنـاك ،وينظـر إلـى رقُعة مـن السـماء ،ويتجول في
شـرفة الطابق الثاني ،دون أن يطرق أبدا أيا من أ
البواب،
ً ًّ
أو يدلـف إلـى بئـر السـلّم.
بنـى أبـي خيمةً هنـاك عدة مـرات في أ
اليـام الدافئة،
باسـتخدام ملاءات ،وحبـل غسـيل ،وبسـط وسـائد
لـدي صـورة
بالداخـل ،واسـتلقى هنـاك يلهـو بألعابـه.
بالبيض َّ أ
قديمـة له أ
والسـود
فـي تلـك الشـرفةّ .إن إعادة
NATURE.COM
البنـاء التـي قـام بهـا
تابع المستقبليات:
الفضائيـون متقنـة للغايـة،
@NatureFutures
 go.nature.com/mtoodmويمكننـي مالحظـة تطابـق

أناتول بليلوفسك :ولد ف� بلد يعرف آ
الن بأوكرانيا،
ُ
ي
ي ِ ِ ي
وتعلَّم إال ي ز
نجل�ية من إعادة عرض حلقات «ستار تريك»،
وشق طريقه ف� كلية أمريكية بتدريس اللغة الروسية �ف
ي
ي
أثناء تخصصه ف� الكيمياء ،وعمل عىل مدى ي ن
عاما
الثالث� ً
ي
الماضية كطبيب أطفال ف ي� نيويورك ف ي� مهنة تمثل فيها
نجل�ية رابع ث
إال ي ز
أك� اللغات المنطوقة شيو ًعا.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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إننا نعتقد أن المخلوقات الفضائية تر ِاقبنا طيلة الوقت.
فبهذا نشعر بمزيد من أ
المان .إنها ال تتهاون مع
أ
الشخاص الذين يضايقون أبي ،أو
يضايقونني.
وهي ال ترضى بالقسوة.
اتسـعت عينـا أبـي علـى آخرهمـا،
لكـن مـن دون أن يختلـج ذقنـه ،أو أن
ْ
تتجمـع دمـوع فـي عينيـه.
سألني :أين أنت يا نانا؟
أعـد لـك وجبـة
أجبـت :أنـا هنـاّ ،
الغـداء.
سألني :هل هي جاهزة؟
تقريبا.
قلتً :
يمشـي أبـي إلـى الحمـام متر ًنحا،
ويضـيء النـور .أسـمع صـوت المياه
الجاريـة تتناثـر بينمـا يغسـل يديـه.
أبدا غسـيل يديـه ،فقد
إنـه ال ينسـى ً
أحسـنت جدتـي تربيتـه .كان يقـول
دائمـا إننـي أشـبهها ،وأتحـرك مثلهـا،
ً
حتـى ّإن رائحتـي تشـبه رائحتها ،منذ
كنـت فتـاة صغيـرة ،ومنـذ أن كان
أن ُ
يؤرجحنـي علـى ركبتيـه بينمـا أداعـب
شـعر وجهـه فـي أ
الوقـات التـي كان
يقضـى فيهـا أجازتـه فـي المنـزل.
آ
أيضا ،وأعد
والن أطهـو مثـل جدتـي ً
منزليـا شـعرية بالبيـض مـن لفائـف
ً
عجيـن رقيقـة شـفافة ،وأضـع الكثير
مـن ورق الغـار فـي حسـاء الدجـاج.
أتقنـت إعـداد هـذه
وبمجـرد أن
ُ
الوجبـة ،لـم يعـد يظهـر عليـه التجهـم والحيـرة مع أول
ملعقـة يتذوقهـا مـن الحسـاء.
إنها مسألة تعلم بالتجربة والخطأ.
بعـد الغـداء ،يقصـد أبـي المكتبـة كالمعتـاد .كان هـذا
الجـزء اليسـير مـن نشـاطه هـذا ،حيث جمـع الكتـب التي
مضاهيا ال ُّن َسـخ
قرأهـا عندمـا كان ال يـزال محتفظًـا بعقله،
ً
كتـاب علـى رف من
بذكريـات
طفولتـه ،ووضـع بنفسـه كل ٍ
المكتبـة .آ
والن ،يسـحب كتـاب «رحالت جاليفر» ،ويشـرع
فـي قراءتـه ،وتتحرك شـفتاه بينمـا ينطـق كل كلمة.
طريقـة غريبـة تلـك التـي صـار يتذكـر بهـا أ
الشـياء أو
يغفلهـا منـذ أن أعـاده الفضائيـون.
كنـت فـي الصـف
غـادر أبـي إلـى كوكـب زحـل ،عندمـا ُ
السـادس .كان قـد ذهـب إلى القمـر لعدد ال حصـر له من
فـوت الرحلة إلى
المـرات ،وإلـى المريـخ مـرات قليلة .وقد ّ
المشـترى ،لكنـه نجـح فـي االنضمـام إلـى الفريـق البديل
لرحلـة زحـل .وكان ً
بديلا لعضوة أساسـية بالفريق كُسـرت
سـاقها فـي أثنـاء التزلج.
سـنح ألبـي أن يذهـب مـع سـتة رواد فضـاء آخريـن.
وفقـدت سـفينته االتصـال أ
بـالرض قبـل عمليـة االندفـاع

بجاذبيـة المشـترى .بعدهـا بيوميـن ،ظهـرت السـفينة في
المـدار أ
الرضـي المنخفـض ،وكان أبـي الوحيد علـى متنها.
توخيا للدقة.
بل ُم ْعظَم أبيً ..
أعـاد الفضائيـون بنـاء المنـزل الـذي قضـى فيـه أبـي

ً
وصـول إلـى التشـققات في
الصـورة بدقـة مـع مـا بنـوه،
الجـص بالبنـاء.
هـل حصـل الفضائيـون على كل مـا احتوته ذاكـرة أبي؟
وعلـى كل شـيء وقعـت عليه عيناه؟ وعلـى كل كلمة تبادلها
مـع أمي؟ كل رائحـة ،وكل مذاق ،وكل
ألـم ،وكل فرح؟
لـم يكـن مـن الصعـب أن أحـب
أبـي .فـي صغـري ،لـم أكـن أراه
نـادرا .وأعتقـد أن أمـي أحبتـه
إال ً
َـت
بدورهـا ،ربمـا للسـبب نفسـه .بَك ْ
أول مـرة نَظ ََـر ْت فيهـا فـي عينيـه،
غريبا يبادلها النظر.
وو َج َد ْت
َ
ً
شـخصا ً
أمسـك أبـي بيدهـا ،وهمـس" :لمـاذا
سـحب ْت أمـي
تبكيـن يـا سـيدتي؟".
َ
يدهـا ،وركضـت إلـى خـارج الحجـرة
وهـي تنتحـب .وبعـد قليـل ،حاولـت
العـودة ،لكـن الفضائييـن أوقفوهـا.
ً
أيضـا؛ ففـي
كان هـذا
مذهلا للغايـة ً
لحظـة كانـت تتحـرك ،وفـي اللحظـة
َـت عـن الحركـة.
التاليـة توقف ْ
أتمنـى لـو كنـا نعـرف كيـف يبـدو
شـكل الفضائييـن.
يعتقـد البعـض أن أبـي أنقـذَ
العالَم ،وأن الفضائيين انتزعوا عقله،
ائعـا ولطيفًـا ،ثـم أعـادوا
ووجـدوه ر ً
بن�اءه قـدر اسـتطاعتهم .يُعتقـد أن
الفضائييـن تركونا فـي الغالب لحالنا،
بسـبب مـا وجـدوه فـي ذكرياتـه،
وبالنظـر إلـى ما فعلـوه بأبـي ،وأيًّا ما
فعلـوه برواد الفضاء السـتة آ
الخرين،
الذيـن ال نعـرف مـا الذي حـدث لهم
حتـى آ
الن ،إن كانـت عقـول "فضائيـة" قاسـية أو عديمـة
أ
الرحمـة إلـى هذه الدرجة قد شـعرت باللفـة تجاه والدي،
فمـا الـذي يقولـه هـذا عنه؟
آ
وأي خطـأ
أتسـاءل مـاذا جـرى لـرواد الفضـاء الخريـنّ ،
بالدانة؟
ارتكبـوهُ ،حكـم عليهـم بسـببه إ
كتـاب «رحلات جاليفـر» يقـرأه أبـي كل يـوم ،لكنـه ال
يتجـاوز أبـدا قصـة أ
القـزام .كان يقرأ لي أجـزاء من الكتاب
ً
بصـوت مرتفـع عندمـا كنـت صغيـرة ،وبعد ذلـك ،حلمت
بأننـي عمالقـة بيـن أقزام.
أال يحلم الجميع بذلك؟
هل الجميع يقسون على أ
القزام في أحالمهم؟
أم أن الجميع كذلك ،ما عدا أبي؟ ■
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