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شبكة
االستشهادات
المشتركة في
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الطبعة العربية

أكثر من  88ألف ورقة
بحثية نشرتها دورية
 Natureمنذ عام ،1900
ٍ
واحدة منها
تمثل كل
نقطة ملونة حسب
التخصص العلمي.
وستجد أنّ كل ورقتين
بحثيتين تتصل إحداهما
باألخرى ،إذا حدث أنْ
استشه َد ْت بكلتيهما
ٌ
ورقة بحثية ثالثة .ويع ِّبر
حجم النقطة عن عدد
صالت االستشهادات
ِ
المشتركة تلك .و َتكشف
ُ
ُ
المعقدة
الشبكة
تلك
الصالت بين األوراق
البحثية ،وتع ِّبر عن مدى
تعددية تخصصات الدورية.

عاما من
ً 150
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ٌ
شبكة من االكتشافات والبحوث
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مئة وخمسون عامً ا من دورية Nature

السنة
2010

2000

1992

1990

المناخل الجزيئية
كيمياء

السنوات المفقودة
لم يُستشهد بتلك الورقة البحثية على
تقريبا في الفترة من عام
إ
الطالق ً
 ،1960حتى عام 2000

1980

1995

كوكب خارج
المجموعة الشمسية
أ
الرض والفضاء

1985

ثقب أ
الوزون
أ
الرض والفضاء

1976

تسجيل التيارات الحيوية
أبحاث الطب الحيوي

1970

1960

تستند االكتشافات العلمية إلى األبحاث
السابقة لهاُ ،
وت ِ
لهم األبحاث المستقبلية.
يتناول هذا الرسم التوضيحي ست أوراق
بحثية بارزة ،من تاريخ دورية  ،Natureالذي
يمتد إلى مئة وخمسين عامً ا ،ويصور سالسل
المراجع التي استندت إليها )أدناها( ،واألوراق
َ
التي استشهدت بها )أعالها( .وتكشف كل
«شجرة َمراجع» ملونة مدى تنوع التخصصات
التي ألهمت الورقة البحثية ُ
الم َص َّورة،
والتخصصات التي تأثرت بها.

1958
1953

1950

على أكتاف
العمالقة

اللولب المزدوج
أبحاث الطب الحيوي

استنساخ الضفادع
علم أ
الحياء

كيف تقرأ
شجرة َمراجع؟

نظر ٌة من أعلى
توضح االستشهادات التي حظيت بها الورقة
البحثية (تظهر بوضوح أكبر في النسخة التفاعلية)

المثال الموضح في الرسم هو بحث
الحلزون المزدوج ،المنشور في
عام .1953
أفضل طريقة لمطالعة أشجار
المراجع هي استخدام النسخة
َ
التفاعلية على الهاتف المحمول ،أو
الحاسوب المحمول.

تمثل كل حلقة سنة
تمثل كل نقطة ملونة ورقة بحثية
االستشهادات
يُ َت َص َّور تأثير الورقة البحثية
أبحاث علمية
باقتباسها في
ٍ
أخرى.

الترجمة مفقودة

تربط الخطوط الورقة البحثية
بورقة أخرى استشهدت بها ،أو
مرجع استندت إليه
الوراق البحثية أ
أ
العلى من
حيث معدالت االستشهاد
أقرب إلى المركز

الورقة البحثية المعنية
(النقطة البيضاء)

1940

توضح كل شجرة َمراجع ورقة بحثية
ما (تمثلها نقطة بيضاء) ،أ
والوراق
البحثية التي استشهدت بها (أعالها)،
وسلسلة المراجع التي استندت إليها
الورقة أدناها (المراجع ،والمراجع
التي استندت إليها تلك المراجع،
وهكذا) .وجميعها مرتبة في حلقات،
حسب العام الذي نُشرت فيه،
ومصنفة وملونة حسب التخصص.
ُ

الوراق البحثية أ
أ
القل من
حيث معدالت االستشهاد
بعيدة عن المركز

التخصص
1930
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1920

1910

1900

التركيب الجزيئي أ
للحماض النووية
)Nature 171, 737–738 (1953
nature.com/articles/171737a0

استنساخ ضفادع ناضجة جنس ًّيا من ضفدع القيطم
أ
الفريقي ،من خالل ز ْرع نواة خلية جسدية واحدة
)Nature 182, 64–65 (1958
nature.com/articles/182064a0

تسجيل تيار أحادي القناة من غشاء ألياف عضالت
ضفدع منزوعة أ
العصاب
)Nature 260, 799–802 (1976
nature.com/articles/260799a0

فقدان هائل في إجمالي أ
الوزون في القطب الجنوبي يكشف
ً
تفاعل موسم ًّيا بين أكاسيد الكلوريد ،وأكاسيد النيتروجين
)Nature 315, 207–210 (1985
nature.com/articles/315207a0

الب ْنية ذات مسام متوسطة
تخليق مناخل جزيئية منتظمة ِ
القطر ،من خالل آلية القولبة البلورية السائلة
)Nature 359, 710–712 (1992
nature.com/articles/359710a0

لنجم شبيه بالشمس،
اكتشاف نجم ُمرافق ٍ
مقاربة للمشتري
كتلته ِ
)Nature 378, 355–359 (1995
nature.com/articles/378355a0

استكش ْف
ِ
الشبكة
التفاعلية

المراجع
أَ
البحاث التي ألهمت الورقة
البحثية ،مم َّثلة بسلسلة
المراجع التي استندت إليها.
َ

تداخل التخصصات
استمدت هذه الورقة البحثية
كبيرا
المنشورة في عام ً 1953
إلهاما ً
من أبحاث الطب الحيوي (باللون
أ
بدرجة
الزرق ،الجزء السفلي) ،وأثَّرت
ٍ
كبيرة على مجال الكيمياء (باللون
البرتقالي ،الجزء العلوي).

المراجع
نظر ٌة من أسفل توضح َ
(تظهر بوضوح أكبر في النسخة التفاعلية)
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تُ َ
نشر مجلة "نِيتْ َشر" ـ وترقيمها الدولي هو ( )5587-2314ـ ِمن ِق َبل مجموعة نِيتْ َشر للنشر (،)NPG

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

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

ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس
خالل مركز إجازة حقوق الطبع والنشر،
ّ
 ،01923الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية
النشر رقم .40032744 :وتُ َ
سنويا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر" ربع
ً
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2016 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ
 | 1سبتمبر | 2019

الطبعة العربية

ً
أهلا بكم ف ي� عدد ربع سـنوي جديد من دوريـة « Natureالطبعة العربية» ،حيث
نعـرض لكـم مختارات من أهم ما نُ ش� ف ي� دورية  Natureالدولية ف ي� أعدادها المنشـورة
ف� ت
ديسـم�  ،2019حيـث يضم هذا العدد ي ن
ب� جنباته إضاءات
الفرة من أكتوبر إىل
ب
ي
عىل آفاق تقدم العلوم.
يصـدر هـذا العـدد ت ز
عاما عىل
بال�امن مع احتفال دوريـة  Natureبمرور ً 150
ف
نوفم� عام  .1869وبهذه المناسـبة نجد
صـدور أول أعدادهـا ي� الرابـع من ب
غلاف العـدد يمثل ً
رز النطاق متعدد
تحليل لبيانات أرشـيف دورية  ،Natureيُ ب ِ
معروضا ف ي� شـكل
التخصصـات للدوريـة ،الـذي يمكن مالحظته عىل الغالف،
ً
ن
تفاعل ُمتاح
بيـا� يشـبه ألعابًـا نارية مذهلة ،كمـا نجده ف ي� فيديو ،وتمثيل بصري
ي
ضي
ض
ت
ما� دورية  ،Natureوحا�ها،
عر إ
ب
الن�نـت .كمـا يضم العدد تنو ًعا ثريًّـا عن ي
ومسـتقبلها ،وكذلـك عن البحث العلمي نفسـه.
عاما عىل صدور العدد
أ ففي قسـم «التحقيقات» ،نسـتعرض ،تحت عنوان "ً 150
ت
الول من دورية ً ،"Nature
ال� شـهدتها الدورية منذ
تحليل
أرشـيفيا لرصد ي
التغ�ات ف ي
صدورها ،وكيف اتسـعت قوائم مؤلفي ًّ أ
ين
المشـارك� ي� الدورية من الذكور،
البحاث
ف
ال� ش ف
ت
و� قسـم «التعليقات»،
ومـن إ
تن� ي� دورية  .Natureي
النـاث ،وتزايد عدد البلدان ي
نتعـرف عىل التفاصيل وراء الرسـم التوضيحـي الموجود عىل الغالف ،حيث نرصد
تحـت عنوان "نطاق بصمة  :Natureالتأث� الواسـع أ
للبحـاث المتخصصة" كيف تقتبس
ي
مسـتخدم�ن
الورقـات البحثيـة من يغ�ها ،وكيف يُقتبس منها بع� مختلف التخصصات،
ي
ف
ت
ين
بيانـات حـول ش
ال�
ع�ات
المالي� من المقاالت العلمية ُ
الم َ
درجة ي� شـبكة العلوم ي
تديرهـا ش�كة «كالريفات أناليتيكس» .Clarivate Analytics
ق
ف
با�
و� محاولـة السـتدراك فالخطأ الذي وقعـت فيه دورية  Natureمنذ إطالقها مع ي
ي
المجتمع العلمي ،المتمثل ي� التقليل من أهمية إسـهامات النسـاء العلمية ،نتعرف
ف ي� قسـم «مهن علمية» ،وتحت عنوان "اشـتغال النسـاء بالعلم ،والجدل حوله قبل
أ
ت
ال� واجهتها النسـاء ،وكيفية تغلبهن عليها،
الحـرب
العالميـة الوىل" عىل العوائق ي
لينجحـن ف ي� الحصـول عىل تعليم علمي ،ويُ ْض ِعفن سـطوة المجتمعات والدوريات
تدريجيا من إفسـاح مجال ف ي� مراكز الريادة العلمية
العلميـة والجامعـات ،إىل أن تَ َمك َّّن
ًّ
ِل َمن ي ن
أت� بعدهن.
ف
وإىل جانـب التقاريـر الخاصة بالعدد التذكاري لدورية  ،Natureنتناول ي� قسـم
المخت� ت
لف�ة
«أخبـار ف ي� دائـرة الضوء» ،وتحت عنوان "نمو أجنة من الرئيسـيات ف ي�
ب
أطـول مـن أي وقت ض
المخت� لمدة
م�" ،كيف نجح باحثـون ف ي� إنماء أجنة قردة ف ي�
ب
يوما ،فيما يُ َعد أطول مدة تقضيها أجنة من الرئيسـيات خارج الجسـم،
وصلت إىل ً 20
ال� ينبغي أن يسـمح فيها أ
ت
ت
للجنة
الزمنية
ة
الف�
طول
حول
الجدل
ما يعيد إشـعال
ُ
ي
الب�يـة بـأن تنمو ف
ش
يث� نزا ًعا
النيل
نهر
عىل
عملاق
"سـد
عنوان
وتحت
.
المخت�
�
ي
ّ
ب
ْ
ي
ين
بـ� مصر وإثيوبيـا" ،نلقي نظرة عىل المهمة المنوطـة بعلماء بيئة يمثلون دول مرص،
أ
وإثيوبيا ،والسـودان؛ لبحث الثار البيئية ش
ثيو�.
لم�وع سـد النهضة إ
ال ب ي
ف
معا حقيبة
نستكشـف
الطلب"،
عند
"أدوية
و� قسـم «التحقيقات» ،وتحت عنوان
ً
ي
أ
ف
الكب�ة القادمة ي� مجال صناعة الدوية،
يـد أنيقـة ،ربما تكون نقطة انطالق الثـورة ي
حيث سـتتيح هذه الحقيبة ألي شـخص أن يبدأ ف ي� صنع أدوية متطورة ،مقابل بضعة
ف
و� تحقيق آخر ،وتحت عنوان "مشـكلة عويصـة تواجه تقنيات التعلم
دوالرات فقـط .ي
ت
ث
ال� قد
باح� الذكاء االصطناعي عىل عيوب الشـبكات العصبية ،ي
العميـق" ،نتعـرف مع ي
تؤدي إىل تعطلها ،وبحث سـبل حلها؛ لتفادي تَ َس ُّـببها ف ي� مشـكالت قد تؤدي إىل الوفاة.
أما ف ي� قسـم «كتب وفنون» ،ف ُت ْج ِري جوليا براج تحقيقًا عن كتاب يسـتند إىل
نظريـات تطوريـة؛ بغرض إعادة النظر ف ي� مفهوم سـن اليأس ،وذلك تحت عنوان
ف
و� القسـم نفسـه ،وتحت عنوان "نفايات الكوكب :رحلة
ف"الحياة بعد سـن اليأس" .ي
ف
المد العالمي
ي� عالـم المخلفـات" ،يأخذنا إدوارد هيومز ي� رحلة استكشـافية بع� ّ
للمخلفـات ،توضـح كيـف يمكننا تجنب الغرق فيها ،حيـث نلقي نظرة متعمقة داخل
الصالح ،وإعادة االسـتخدام ،والمخلفات.
عالَم إ
هذا ..بالضافة إىل آخر أ
الخبار العلمية المنتقاة المنشـورة ،سـواء ف ي� دورية
إ
ِ
 ،Natureأم ف ي� دوريـات علمية رائدة أخرى.
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ً
احتفال بالذكرى المائة
والخمسين لـ:Nature
مسيرة الدورية في البحث
عن الحقيقة
الظهور أ
نوفم� عام .1869
الول لدورية  Natureف ي� 4
ب

على مدى قرن ونصف القرن ،شهدت العلوم
تغييرات هائلة ،بيد أنه في الوقت نفسه ،أصبحت
أ
الدلة والشفافية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ف� الرابع من نوفم� عام  ،1869خرج العدد أ
الول من دورية  Natureإىل النور،
ب
ي
ُم ً
وإن كان محفوفًا بالمخاطر عىل
بطموح
حمل
جريء من الناحية الفكرية ْ -
ٍ
ٍ
ت
واالخ�اعات إىل
الصعيد التجاري  -وهو تقديم أخبار عن أحدث االكتشافات
العلماء والجمهور ،عىل حد سواء .ورغم أن الدورية كانت تستهدف قطا ًعا
عريضا من الجمهور ،فقد كانت محط إعجاب العلماء بشكل خاص؛ ألنها
ً
منحتهم فرصة شن� نتائج أبحاثهم بشكل رسيع .وكان جدول العمل أ
السبوعي
بم�لة موجة تجديد أنعشت أ
لدورية  ،Natureنز
الوضاع ،فكان عىل النقيض
من جدول أ
ش
العمال البطيء الذي سار به ن� دوريات الجمعيات العلمية،
ووقائع المؤتمرات .ومع ازدياد أعداد الجامعات ،ازداد كذلك أعداد «رسائل
ت
ال� أخذت تصل من العلماء إىل مكاتب دورية  Natureف ي� لندن.
إىل المحرر» ،ي
أ
ش
من�ا لن� االكتشافات ،نتيجة ل ّن ُك ّتابها أصبحوا هم كذلك
وأصبحت المجلة ب ً
ق ُّراءها .ومنذ ذلك الوقت ،ونحن نحاول تقديم خدماتنا إىل العلماء والمجتمع.
ف
ين
والخمس� لدورية  ،Natureنحتفل
و� العدد الذي يواكب الذكرى المائة
ي
ت
ش
ال� ن�ها الكُ تاب عىل صفحات
ونتذكر العديد من االكتشافات البارزة ،ي
ت
ال� رتبت أولويات الرأي العام ،وكذلك
الدورية ،إىل جانب جهود الصحافة ي
ت
ش
ال� لطالما كانت جز ًءا ً
أصيل من صوتنا.
ال�وح ي
إن قرنًا ونصف قرن من الزمان تف�ة طويلة بما يكفي لرؤية الطريقة ال�ت
أ ي
الدلة
يتغ� بها ف ْهمنا للعالَم الطبيعي ،تزام ًنا مع ظهور كل مجموعة من
يّ
الجديدة .وعىل سبيل المثال ..مسألة أصل إالنسان .ففي بف�اير  ،1925شن�ت
دورية  Natureاكتشاف رايموند دارت إلنسان ،Australopithecus africanus
ف� جنوب أفريقيا .1وكان هذا إالنسان أول حلقة أحفورية تربط ي ن
ب� ش
الب�
ي
قدم الدليل عىل أن ش
الب� قد تطوروا
كب�ة ،إذ َّ
والقردة ،وقد أحدث ضجة ي
مش�ك ف� أفريقيا ،حسبما ت
من سلف ت
اف�ض تشارلز داروين ،ال ف ي� بريطانيا،
ي
وال ف ي� إندونيسيا ،كما كان يُعتقد سابقًا.
تقريبا ،أظهر اكتشاف بقايا إنسان فلوريس Homo
عاما
وبعد ً 80
ً
 floresiensisف ي� عام  ،2004الذي أصبح يُعرف باسم الـ«هوبيت»  ،Hobbetأن
مزيد من االكتشافات
جنسنا كان متنو ًعا بصورة الفتة .2ورسعان ما أعقب ذلك ٌ
حول التطور ،وحقبة ما قبل التاريخ ش
الب�ي ،وبلغت هذه الموجة ذروتها بع�
التقدم الذي حققه علم الجينوم القديم ،إذ كشف هذا التقدم عن أنه قبل
تف�ة تت�اوح مدتها من  30ألف إىل  60ألف عام ،تعايش ش
الب�مع يغ�هم من
أشباه ش
الب� (مع «إنسان النياندرتال»  ،Neanderthalsو«إنسان الدينيسوفان»
3
 ، )Denisovansبل وأنجبوا ً
نسل منهم.
أيضا بعض التطورات البارزة ت
ش
ال� شهدها علم
ون�ت دورية ً Nature
ي
ف
يز
ش
الف�ياء ي� مطلع القرن الع�ين .وتضمنت هذه التطورات فرضية جيمس
ف
تشادويك ي� عام  1932بوجود جسيم جديد ،هو النيوترون ،ليضاف إىل
لك�ون ،وال�وتون .4واليوم ،جرى اكتشاف مزيد من الجسيمات أ
إال ت
الساسية
ب
ز
لف�ياء الجسيمات .وإضافة إىل ذلك ..فقد
بفضل تنبؤات النموذج
القياس ي
ي
ظهر بعض أوىل النتائج عن الكواكب ت
ال� تقع خارج المجموعة الشمسية عىل
ي
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"أكثر التغييرات
ً
إثارة وتأثيرًا
ستكون تلك
التي ال نستطيع
ُّ
تخيلها اليوم".

صفحاتنا ،بما ف� ذلك التقرير أ
الول عن كوكب خارج هذه المجموعة يدور
ي
ف
5
ت
مجرة أخرى ي� عام  ،1995الذي اش�ك بفضله
حول نجم شبيه بالشمس ف ي�
ّ
كل من ميشيل مايور ،وديدييه كيلوز ف� جائزة نوبل ف� ي ز
الف�ياء لعام .2019
ي
ي
ت
ال� صدرت
ف ويمكن القول إن أهم منشورات دورية  Natureكانت التقارير ي
ث
ت
ي� إبريل عام  1953حول
بح� موريس
تركيب الحمض النووي ،ي
وال� شملت َ ي
ويلكي� ،6وروزاليند فر ي ن
نز
انكل� ،7إضافة إىل بحث فرانسيس كريك ،وجيمس
أ
أ
8
َ
اكتشاف أن الحمض النووي يملك
واتسون  ،إذ غ ي َّ� ِعل ُْم الحياء  -إىل البد -
ين
عاما ،كان من دواعي فخرنا
تركيبا يشبه اللولب المزدوج .وبعد ذلك
بأربع� ً
ً
ممولة
شْ
ن� أول ُمخطَّط ّأو ي ّل لتسلسل جينوم شب�ي َ
قد ْمته مجموعة بحثية َّ
ش
الدول لوضع تسلسل الجينوم الب�ي»
من القطاع العام ،هي «االتحاد
ي
ِ .International Human Genome Sequencing Consortium9ومن دون
النجاز الجماعي الذي حققه هؤالء الباحثون ،الختلفت مجاالت الطب،
إ
تماما عن صورتها اليوم.
والزراعة ،والحفاظ عىل البيئة ،والعدالة الجنائية ً
ت
ال� شن�تها دورية ،Nature
وال توجد بالطبع قائمة
نهائية بأهم البحوث ي
بمناسبة مرور  150عاما� ،ف
أك�ها تأث�ا ،لكننا أدرجنا ف
أو ث
الصادر
العدد
�
يً ْ
ً
ي
ي
ش
بحوث أساسية من
مقاالت توضح أهمية ع�ة
قسم «أنباء وآراء» ،سلسلة
ٍ
ٍ
وتأث�ها الدائم .ت
واخ�نا كذلك قائمةً طويلةً تضم ً 150
مقال مشوقًا،
أرشيفنا ،ي
أ
وكاشفًا ،ومسليا ف
مث�ا للجدل -كل منها ٌ
ممثل عن عام من
و� بعض الحيان ًيً ي ف أ
ش
يوميا عىل
ن� ٍ
واحد منهم ًّ
ُع ْمر المجلة .وقد بدأنا ي� الشهر القليلة الماضية َ
مواقع التواصل إالجتماعي ،بيد أن عملية إعداد هذه القائمة الطويلة لم
تخل هي أ
الخرى من نقاشات ساخنة ي ن
ب� المحررين ،اتسمت بالتوتر أحيانًا.
َْ
ف
ف
سيعرض عىل غالف
ما
مناقشة
�
كذلك
بدأنا
العام،
هذا
بداية
و�
ُ
ي
ي
عدد الذكرى السنوية للمجلة .وكانت ثمرة ذلك ً
تحليل لبيانات أرشيف دورية
 ،Natureيُ ب ِ�ز النطاق متعدد التخصصات للدورية ،الذي يمكن مالحظته عىل
ً ف
ن
بيا� يشبه ألعابًا نارية مذهلة ،كما نجده ف ي� فيديو،
الغالف،
معروضا ي� شكل ي
ت
تفاعل ُمتاح بع� إالن�نت .كما يضم عدد الذكرى السنوية تنو ًعا
برصي
وتمثيل
ي
المكتوب ،ومن المحتوى متعدد الوسائط عن ض
ما� دورية
المحتوى
من
ثريًّا
ي
 ،Natureض
وحا�ها ،ومستقبلها ،وكذلك عن البحث العلمي نفسه.

الع ْلم المسؤول
ِ

عاما الماضية ،تَ َرافَق
ومع التقدم الذي أحرزه ِ
العلْم عىل مدار الـً 150
االكتشاف العلمي مع االبتكارات ت
غ�ت وجه العالم ،خاصة ف ي� التقنيات
ال� ّي
ي
ف
وكث� من هذه التقنيات  -بد ًءا من محركات
َ
المستخدمة ي� النطاق الصناعي .ي ٌ
ت
الداخل إىل الكيماويات الزراعية االصطناعية  -أدى إىل االرتقاء بمستوى
االح�اق
ي
ف
ض
ن
ش
المالي� من الب� ،لكنه ي �-الوقت نفسه -أ� بالبيئة ،أو أثار
معيشة مئات
ي
مخاوف خط�ة تتعلق أ
بالخالقيات والسالمة.
ي
ف
و� بعض الحاالت ،تمكَّن الباحثون من دق ناقوس الخطر ف ي� الوقت
ي
تداب� عالجية ،مثلما فعل الكيميائيان ماريو مولينا،
المناسب؛ التخاذ ي
توصال إىل أن الكلور الناتج عن
وش�وود روالند ف ي� يونيو عام  ،1974عندما
ي
ّ
الـ«كلوروفلوروكربونات»  CFCsيدمر أ
الوزون الموجود ف ي� الغالف الجوي.10
وبعد عقد من الزمان ،بَ ي ّ ن� عا ِلم ي ز
الف�ياء جو فارمان وزمالؤه أن مستويات
أ
ن
مسجل� أول
الوزون فوق القارة القطبية الجنوبية كانت أقل من المتوقع،
ي
الطبعة العربية
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اكتشاف لثقب أ
الوزون.11
ت
وقادت هذه النتائج إىل توقيع بروتوكول مون�يال لعام  ،1989وهو اتفاق
أ
عت� هذا ً
ائعا عىل قدرة
دول لخفض المواد
المستنفدة للوزون .ويُ ب
مثال ر ً
ِ
أي
أ
تش� الدلة العلمية إىل قرب
الفراد عىل االتحاد؛ من أجل اتخاذ إجراء عندما ي
ت آ
أ
ش
ال�ء
حدوث كارثة بيئية محدقةْ ،
ولكن للسف ..ال يمكننا ح� الن قول ي
ن
الباحث� أطلقوا تحذيرات أقوى من أي
التغ� المناخي ،رغم أن
ي
نفسه حيال ي
م� ،بدايةً من سبعينيات القرن ض
وقت ض
الما� ،تفيد بأن انبعاثات غازات
ي
ت
الدفيئة تزيد من اح�ار الكوكب.
12
وت�ة االكتشافات واالبتكارات ،بداية من عزل الخاليا الجذعية
تسارع ي
ومع ُ
الجي� ،ت
إىل تطوير تقنيات االستنساخ 13والتحرير ن
وح� ش�ح التفوق الكمي 14ف ي�
الما� ،فإن ثمة حاجة حقيقية  -ربما يتكون ض�ورية آ
ض
الن ،ث
أك� من أي
الشهر ض ي
أ
أ
ش
درك الباحثون ونا�و البحاث مسؤولياتهم تجاه المجتمع،
وقت م� ِ -ل ْن يُ ِ
يل�موا ب َت َح ُّملها بالفعل .وعلينا ت ز
وأن ت ز
االل�ام بمزيد من االنفتاح ،وضمان قابلية
ف
ض
نز
بالضافة إىل �ورة عملنا بمقتضيات ال�اهة ي� جميع
النتائج لالستخدام ،إ
أ
ين
الباحث� الذين يحظون بخدمات
الوقات .ومن واجب دورية - Natureوكذلك
جنبا إىل جنب مع أعضاء مجتمعنا ككل ممن سيتأثرون بالمن َتج
الدورية -العمل ً
التفك� مليا ف� أ
ث
الجيال القادمة.
البح� ،وكذلك
ي
ًّ ي
ي

مساحة للتطور

إذا نظرنا إىل ض
أوقات لم تتشبث فيها دورية
الما� ،سنجد أنه كانت هناك
ٌ
ي
ت
ت
ال� نُل ِْزم بها أنفسنا اليوم ،فكان يجب علينا أن نع�ض
Nature
ي
بالمعاي� ي
جوسيل� بيل يب�نل  15جائزة نوبل ف� ي ز
ين
الف�ياء؛
ح
ن
م
عن
الطرف
ُض
غ
عندما
َّ
ْ
َ
ي
تكريما ألبحاثها ت
ال� أ ّدت إىل اكتشاف النجوم النابضة .وما كان علينا سوى
ً
ي
االنتظار ت
العلْم» ف ي�
،2007
عام
ح�
لك نتوقف عن استخدام عبارة «رجال ِ
ي
بيان رسالتنا ،لنستخدم ً
بدل منها كلمة «العلماء» .
كما لم نت ن� مراجعة أ
القران المنظمة ت
–ال� تمثل حجر الزاوية ف ي� ش
الن�
َ َ ب َ َّ
ي
ف
وإن كنا قد حاولنا تعويض
العلمي– ي� دورية  ،Natureإال بعد عام ْ ،1966
ن
َ
الح� .ففي عام  ،2006أ ْج َرت دورية Nature
الوقت الذي خرسناه منذ ذلك ي
القران المفتوحة ،ونقدم آ
تجارب حول مراجعة أ
الن مراجعة أقران مزدوجة
ِّ
ف
التعمية ،كما أن دورية  Natureهي واحدة من عدة دوريات ي� عائلة ،Nature
تقدم للمر ي ن
اجع� فرصة ذكر أسمائهم.
ِّ
آ
تغي�ا طال انتظاره،
ومن الالفت للنظر أن ثمة مساحة أخرى تشهد الن ًي
ل� ف� الدورية .ففي السنوات أ
تتمثل ف� أ
الفراد ُ ن
الوىل ،هيم َن ْت عىل دورية
المم َّث ي ي
ي
 Natureبحوث أجراها مؤلف أو اثنان ،وكان معظم مؤلفي تلك البحوث من
الذكور ،وانتمى غالبيتهم إىل النصف الشمال من الكرة أ
الرضية .أما اليوم،
ي
ن
المؤلف� يمكن أن
أمرا مألوفًا ،كما أن قائمة
فبحوث
ي
المؤلف الواحد لم تَ ُعد ً
تضم آالف أ
السماء ،وهو ما يعكس الطابع الذي تأخذه بحوث اليوم بصورة
تز
م�ايدة ،أال وهو ْأن تكون نتاج عمل ِف َرق بحثية .ورغم أن معظم مؤلفينا ال
ف
ت
يزالون ممن ينتمون إىل معاهد ي� أوروبا وأمريكا الشمالية –حيث ي�كز معظم
التمويل ث
البح�– فمجتمع مؤلفينا يزدا ُد تنو ًعا عىل الصعيد الجغر ف يا�.
ي
ممثل�ن
كب�ة من العالم –خاصة من
أفريقيا–غ� ي
ي
وما زال باحثون من أجزاء ي
ف
تاريخي مزعج،
واقع
من
تنبع
شاسع،
تفاوت
أوجه
الكا� .ويعكس هذا
بالقدر ي
ٍ
ٍ
ف
قر بأن دورية Nature
العلْم إ
َربَ َط ِ
بال بم�اطوريات ي� إطار عالقة تكافلية .ونحن نُ ّ
تأسست ف� ذروة هذا العرص ،مما ن
التغي� سيتطلب بعض الوقت،
يع� أن
ي
ي
ي
لكننا ت ز
تغي� حقيقي.
مل�مون ببذل مزيد من الجهد؛ إلحداث ي

نظرة إىل المستقبل

مع اختفاء الحدود الفاصلة ي ن
وتحول البحث العلمي إىل
ب� التخصصاتُّ ،
ومش�ك بينها ،تتجاوز دورية  Natureت
ت
ال� يك�ز
بحث متعدد التخصصات
التقليدي عىل العلوم الطبيعية؛ لتضم العلوم االجتماعية ،والبحوث
والكلينيكية ،وكذلك العلوم التطبيقية والهندسة .وبالنظر إىل
االنتقالية إ
المستقبل ،نأمل ف ي� أن نسهم ف ي� تحقيق مزيد من الشفافية واالنفتاح ف ي�
أ
أ
أك� عىل
المجال الكاديمي ،حيث سنشهد – عىل الرجح  -طرقًا قائمة بصورة ب
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علينا االلتزام
بمزيد من
االنفتاح ،وضمان
قابلية النتائج
لالستخدام"

التغ�ات ف ي� طرق شن� هذه البحوث.
التعاون ف ي� إجراء البحوث،
ومزيدا من ي
ً
ُ
ف
و� إحدى روايات أدب
البالغة.
بصعوبته
يتسم
ل
بالمستقب
التنبؤ
إن
ّ
َ
ي
الـ«ساي�بانك»  ،Cyberpunkالمنشورة ف ي� عام  ،1984تنبأ الكاتب ويليام
ب
جيبسون ف ي� روايته «نيورومانرس»  Neuromancerبأحد أشكال العالج بالخاليا
وإن كان
الجذعية ،والذكاء االصطناعي المتطور ،اللذين نستخدمهما اليومْ ،
قد فشل ف� توقُّع ظهور الهواتف المحمولة .ت
وح� ف ي� بداية تسعينيات القرن
ي
أ
ن
ض
ت
ش
و�» –كما بدأوا
الما� ،توقع عدد قليل ًّ
نسبيا من الفراد أن «الن� إاللك� ي
ي
مستقبل الدوريات المطبوعة عىل نطاق واسع،
يطلقون عليه– سوف يهدد
َ
وتأث�ا ستكون تلك ت
لكن ث
ال� ال نستطيع تخيلها اليوم.
أك�
ي
ي
التغي�ات إثار ًة ً
أي
عاما
س دوريتنا -عىل الرجح -أنه بعد مرور ً 150
لم يخطر ببال ِّ
مؤس ي
ستكون دورية  Natureقد شن�ت ث
أك� من  850ورقة بحثية ،وثالثة آالف
الخبار آ
مقال من أ
والراء والتحليالت كل عام ،لتصل إىل حوال  4ي ن
مالي�
ي
ت
الباحث�ن
الكب� ،فاكتشافات
قارئ بع� إ
ي
الن�نت كل شهر .وهذا إنجازكم ي
أكسب ْتنا مكانتنا اليوم .ولم نصل إىل تحقيق هذا
ومجهوداتهم
المبهرة
َ
إالنجاز المهم ،إال من خالل إالنصات إىل المجتمع الذي نقدم إليه خدماتنا،
واالستجابة له ،والتأقلم معه.
ومن نواح أخرى ..ال تختلف دورية  Natureآ
الن عما كانت عليه ف ي� بدايتها،
َ
فسنستمر ف� رسالتنا للدفاع عن البحث العلمي ،وخدمة المجتمع ث
البح�
ي
ي
ون� نتائج أ
العالمي ،ش
البحاث العلمية لجميع أنحاء العالم .وسنسعى
جاهدين لتطبيق مبدأ محاسبة َمن يتقلدون مواقع المسؤولية ،سواء ف ي�
مجال البحث العلمي ،أم السياسة العامة ،أم الصناعة ،ر ي ن
ام� إىل مواصلة
النسان
الدعوة إىل تقليل النتائج الضارة يغ� المقصودة للبحث العلمي عىل إ
والكوكب الذي يعيش عليه.
وسواء ت
أي من كلمات «البحث» ،أو «العلم» ،أو «المعرفة»،
اخ�نا استخدام ٍّ
عملية جمع أ
الدلة؛ سعيا وراء الحقيقة ،تبقى القيم ال�ت
أو «الدراسة» ،لوصف
ً
ي
أك� أهمية من أي وقت ض
نتمسك بها ث
م�.
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ُّ
تفوق محفوف بالمخاطر
سوف تتأثر الحوسبة الكمية سلب ًّيا ،إذا كانت هناك
تفوقها.
مبالغة في ادعاءات ُّ
برهن باحثون يعملون تحت قيادة فريق ش�كة «جوجل للذكاء االصطناعي الك َِّمي»
عىل إحراز "تفوق ك َّمي" ،وذلك ت
باخ�اع ش�يحة أ ّدت مهمة حسابية أرسع من أي
ف
ف
ش
جهاز كمبيوتر تقليدي .وكما أوردنا ي� تقرير نُ� ي� دورية  ،Natureفإن إنجا ًزا
يزعم الباحثون أن أرسع كمبيوتر فائق ف ي� العالم يؤديه ف ي� ش
ع�ة آالف سنة قد
اكتمل ف ي� أقل من ثالث دقائق (.)F. Arute et al. Nature 574, 505–510; 2019
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ف
النجاز ،بما ف ي� ذلك االدعاء
و� الوقت الذي يستوعب فيه العالَم هذا إ
ي
بأن بعض المهام الحسابية الكمية ال تستطيع إنجازه الحاسبات الفائقة ،فإنه
ّ
من السابق أ
جديدا لتكنولوجيا
يمثل
التفوق
هذا
كان
إن
بما
م
ز
الج
وانه
ل
فجرا ً
ْ
ْ
َ
ً
المعلومات ،أم ال .ولعل ما نشهده ف ي� الوقت الراهن هو بمثابة لحظة ف ي�
أ
الطالق من
مجال الحوسبة الكمية ،عىل غرار انطالق الطائرة الوىل عىل إ
كي� هوك ،وهو مثال يستح�ض ف� أ
ت
ن
الذهان العقود العديدة يب� رحلة
أ ف ِ َ ِف ي
بلدة ي
أ
ف
الخوين رايت ال ُ َ
ول ي� تلك البلدة ي� والية كارولينا الشمالية ي� عام ،1903
فتحول الحواسيب الكمية إىل جزء روتي�ن
وبزوغ فجر عرص الطائرات النفاثةُّ ،
ي
من الحياة –عىل أقل تقدير -قد تفصلنا عنه عدة عقود ،أو ث
أك�.
النجاز ف ي� مجال العلم والهندسة ال ينبغي
ومع ذلك ..فال شك أن هذا إ
التقليل من شأنه .وتبذل ِف َرق البحث حول العالم جهو ًدا مكثفة؛ إلطالق
العنان لقدرة الظواهر الكمية عىل معالجة البيانات .ومن ي ن
ب� هذه الظواهر:
ت
وكأن لها حاالت متعددة ،إىل
«ال�اكب الك َّمي» ،الذي تترصف فيه الجسيمات ّ
أن يتم رصدها .والتشابك الكمي هو الذي يفرس كيف يمكن ربط خصائص
النظم الك َِّمية ببعضها البعض .فإذا أمكن التحكم ف ي� هذه السلوكيات بصورة
ث
أك� دقة ،فسوف تولِّد مكاسب هائلة ف ي� قوة معالجة البيانات عند أداء مهام
معينة ،مقارنةً بالكمبيوترات الفائقة اليوم .وهذا ما حققه فريق «جوجل».
تحتوي ش
ال�يحة المعروفة باسم سيكامور " "Sycamoreعىل  53وحدة
ف
"بت ك َّمي" فقط ،تتسم بأنها فائقة التوصيل ،ويمكن التحكم ي� ٍّكل منها عىل
حدة .ووحدات البت الكمي هي لَبنات البناء أ
الساسية للحاسبات الكمية.
َِ
أ
وقد اختار الفريق أن يحسب مخرجات دارة ك َّمية عشوائية ،هي بالحرى
تشبه مولد أرقام عشوائية كمي .ويقول الباحثون إنها ليست مشكلة هينة،
ف
مخت� أوك ريدج ن
تينيس
الوط� ف ي�
فالحاسوب الفائق «ساميت» ،الموجود ي� ب
ي
ي
ش
وهو أقوى آلة من نوعها ف ي� العالم -كان ليستغرق ع�ة آالف سنة إلنجازهذه المهمة ،فيما احتاج «سيكامور» إىل  200ثانية فقط.
ويمكن لحاسوب «ساميت» استخدام ث
أك� من تسعة آالف وحدة من أقوى
وحدات المعالَجة المركزية ف ي(� كل منها  8مليارات ترانزستور) ،وما يقرب من
ف
و� ضوء هزيمة تلك
 28ألف معالج رسوم (لكل منها  21مليار ترانزستور) .ي
كميا فقط ،يمكننا أن نفهم لماذا
القدرة الحاسوبية الهائلة ،باستخدام  53ب ًّتا ًّ
الثارة والتفاؤل.
تث� أجهزة الكمبيوتر الكمية مثل هذه إ
ي
كب� ،فهناك فجوة
إن إظهار "التفوق الك َّمي" بهذه الصورة يشوبه قصور ي
ّ
سدها ،قبل أن تتمكن الحاسبات الكمية من القيام بمهام هادفة
كب�ة يجب ّ
ي
أك� ،مثل محاكاة خصائص المواد أو التفاعالت الكيميائية ،أو تعجيل
بدرجة ب
أ
اكتشاف أ
الكمية شديدة الحساسية
الدوية.
وأحد السباب أن الحواسيب ِّ
ف
ف
ئ
التغ�ات ي� درجات الحرارة
البي� ،بما ي� ذلك الظواهر اليومية ،مثل ي
للضجيج ي
كب� عن ابتكار
والحقول الكهرومغناطيسية .واليزال الباحثون يفصلهم شوط ي
وغ�ها.
وسائل للتغلب عىل هذه العقبات ،ي
وبدال ً من ض
كب�ا عىل الحاسبات الكمية ،إذ ت
يش�ك
الم� بحذر ،نجد تهاف ًتا ًي
يّ
ف
ش
كب�ة من المال لتطوير
المستثمرون مع الحكومات وال�كات ي� ضخ مبالغ ي
بأن أجهزة الكمبيوتر الكمية
تقنيات الك َّم .كما جرى تعزيز توقعات يغ� واقعية ّ
ف أ
أ
يصب
قريبا .وهذا التفاؤل الذي ّ
فالقوية ذات الغراض العامة قد تلوح ي� الفق ً
خط�ا عىل مستقبل هذا المجال ،الذي ال يزال ناش ًئا.
ي� يغ� محله قد يكون ي ً
تقن� الك َّم ،بيد أن أولئك الذين
من
مزدهرة
شبكة
كما خلق هذا المشهد
ي ِّ ي
يمولون هذه الجهود سيسعون إىل الحصول عىل عائد الستثماراتهم .وهناك
ف
بالفعل مخاوف من مبالغة بعض ش
الفراط ف ي�
ال�كات ي� وعودها .ولذا ،فإن إ
ش
تقدير هذا الحدث التاريخي قد يرفع سقف التوقعات .ويخ� الباحثون من
ف
رسيعا ،فسوف يجلب هذا
أنه إذا فشلت الحواسيب الكمية ي� تقديم أي نفع ً
ت
ما يمكن تسميته بـ"فصل الشتاء الك َِّمي" .وهذا المسمى يرمي إىل ف�ة يتباطأ
وتحل خيبة أ
تقدم البحوث ،وتتوقف االستثماراتّ ،
المل.
فيها ُّ
تم تطوير المعالجات القوية ت
ال� ترتكز عليها أجهزة اليوم -مثل الهواتف
ي
المستمر ف� أ
البحاث ،الذي كان ف ي� الغالب
الذكية -بع� عقود من االستثمار
ي
عاما .وسوف تتطلب الحاسبات الكمية بالمثل ما يسميه اقتصاديو
استثمارا ًّ
ً
االبتكار "رأس المال الصبور".
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ففي كث� من أ
الحيان ،يرتفع سقف التوقعات ف ي� تاريخ العلوم
ي
ف
والتكنولوجيا ،بينما يقف الواقع كعقبة ي� طريق تحقيقها .وال تزال أجهزة
الكمبيوتر الكمية عىل مشارف بدء رحلة طويلة ،ال يمكن التنبؤ بها .وعىل
ين
أن بإمكانهم الوصول إىل وجهتهم عند مواجهة التحديات،
الباحث� إدراك ّ
ف
ن
ح� تبدأ التكاليف ي� االرتفاع.
وكذلك ي

مصر وعلماء المصريات
يتوق العلماء في كل مكان إلى المشاركة في دراسة
االكتشافات المثيرة من مصر القديمة.

يزدهر العلم
والبحث عندما
ُت َّ
ذلل غالبية
العقبات"

بالحداث لعلماء المرصيات .ففي أ
كانت الشهور القليلة الماضية حافلةً أ
السبوع
أ
ف
نوفم� ض
مق�ة ضخمة بسقارة ،جنوب القاهرة،
الما� ،أُ ِعل َن ي� ب
خ� من شهر ب
ال ي
ي
عن اكتشاف مجموعة من الحيوانات المحنطة ،تتضمن بقايا أشبال أسود ،ويعود
تاريخها إىل أ
الرسة الحاكمة السادسة و ش
الع�ين ف ي� مرص القديمة (من عام 664
إىل عام  525قبل الميالد).
ف
و� شهر أكتوبر ض
الما� ،كشف المسؤولون عن العثور عىل  30تابوتًا مغلقًا
ي
ي
أ
ف
ش
مق�ة العساسيف بالقرب من القرص .ويُعتقد
ومحتوياتها الب�ية المحنطة ي� ب
صلة بكهنة آمون ،الذين شكّلوا أحد مراكز القوة ف ي� مرص
َّأن هذه التوابيت ذات ٍ
القديمة ف ي� القرن ش
اكتشافات أخرى
العا� قبل الميالد .ومن المقرر إالعالن عن
ٍ
آ
ن
العنا�.
ف ي� مرص ،وفقًا لما ذكره وزير الثار المرصي خالد
ي
ف
ف
ض
ع� الباحثون الذين
نوفم�
و�
ترصيحات لدورية  ،Natureي� شهر ب
ٍ
الما� ،ب َّ
ي
ي
ز
بالج�ة عن حماسهم
ح�ض وا المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لعلماء المرصيات ي
لكن بعضهم أعرب ف ي �-الوقت نفسه -عن خيبة أمله
تجاه هذه االكتشافاتَّ ،
ين
الباحث� ف ي�
المكتشفات عىل
إزاء قرار الحكومة المرصية بق َْص إتاحة دراسة
َ
أ ف
ات مفتوحة
وجه دعو ٌ
الحال ،إذ لن تُ َّ
المؤسسات المرصية ،عىل القل ي� الوقت ي
ت
ت
ش
ال� تن�ها
لتقديم مق�حات بحثية لدراسة هذه االكتشافات ،أمثل تلك الدعوات ي
الخ�ات.
المتاحف ووكاالت التمويل عادةً؛ لجذب أفضل الفكار و ب
مشاركة دولية ف ي� دراسة
ي�ر َحذَ رها من السماح بأي
ٍ
والحكومة المرصية لديها ما ب ِّ
االستعمارية ،استول عىل بعض من أثمن القطَع أ
الثرية
تراثها .ففي خالل الحقبة
ِ
ٍ
ُ
الثرية ف� أبرز المتاحف أ
المر بكث� من تلك القط يَع َ أ
المرصية ،وانتهى أ
الوروبية.
ي
ِ
ي
ٍ
ف
كب� من التوابيت والمومياوات ي� عام 1891
مرة اك ُت ِش َف فيها عد ٌد ي
وكانت ِآخر ٍ
أ
وبعض من التوابيت الباقية من هذا
ف ي� موقع باب الجاسوس بالقرب من القرصٌ .
الن ف� المتحف ن آ
آ
ف
و�
الوط� للثار بمدينة ِ
اليدن الهولندية ،ي
االكتشاف موجود آ ي
أ ي
ً
طويل -بإعادةالفاتيكان .وكان وزير الثار المرصي السبق زاهي حواس طالَب
ف
ن
أك� من ت
يطا� بلندن منذ ث
مائ� عام.
حجر رشيد ،الموجود ي� المتحف بال� ي
ف ي
ض
الما� ،إذ
كث�ا عما كان عليه ي�
إال ّأن ِعلْم المرصيات اليوم يختلف آ ي ً
ي
وجامعات ف� ت
ش�
متاحف
من
مرص المئات من ِف َرق علماء الثار
ٍ
ي
تستضيف ُ
الفرق ت
باالش�اك مع جامعات مرص وحكومتها.
أنحاء العالم ،حيث تعمل هذه َِ
ف
و� مؤتمر علماء المرصيات ،الذي ُعقد ف� شهر أكتوبر ض
الما� ،كان ٌّكل من
ي
ي
ي
ن
ئيس�.ن
ن
العنا� من
المتحدث� الر ي
ي
حواس ،و ي
كث�ة للتعاون ث
البح� ،فيمكن لمرص ،عىل سبيل المثال،
نماذج
ا
أيض
وهناك ً
ي
ي
أن تطلق دعو ًة لتقديم ت
ين
ين
الدولي� للإسهام
الباحث�
المق�حات البحثية ،تدعو فيها
ين
ين
اتحادات بحثية تقودها مرص.
مشارك�  -ف ي�
كباحث�
ٍ
ف
ُ
ّ
و� الوقت نفسه ،نجد ّأن تاريخ مرص
اثها.
ر
ت
عىل
الوصية
هي
ة
م
أ
كل
إن
ّ
ٍ
ّ
ي
ت
ثال�ي ،هو ِم ٌ
ال� يزدهر بها العلم والبحث عندما تُذلَّل غالبية
ثال عىل الكيفية ي
ت
ن
مالئما،
ال� تواجهها المواهب .ولهذا السبب ..ي
مرص الوقت ً
العقبات ي
فح� ترى ُ
ف
ن
بالسهام
ينبغي لحكومتها النظر ي� دعوة
الباحث� من خارج البالد ،والسماح لهم إ
ي
ف� دراسة أحدث االكتشافات من ض
ما� البالد الساحر.
ي
ي
الطبعة العربية
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نظرة شخصية عالعلوم والمجتمع

رؤية عالمية

كتب بواسطة
إستير جومبي

اطردوا الجوع من الجامعات
مع تضاؤل
كمية النقود
بمناسبة يوم الغذاء العالمي ،تدعو إستير جومبي
ُ
كنت قد
التي
ُ
مؤسسات التعليم العالي لمساعدة الطالب في معرفة
خصصتها
من أين تأتي وجبة طعامهم التالية.
لغذائي ،بدأت
ُ
أشعر بالجوع،
لتوف� ثمن إاليجار وبتقلص فترات
اضطررت إىل تفويت بعض وجبات الطعام،
عندما
ُ
اس� ف� جامعة كينياتا ف� ين� بو� بكينيا ،أضحت ي الدراسة شاقة .تركيزي"
خالل تف�ة در ت

ي
ي
أي ي
ففي أ
لدي ما يكفي من المال
اس ،عندما كان
الوىل من الفصل الدر
السابيع
َّ
ي
شل�اء الطعام ،اعتدت االستيقاظ مبكرا لمراجعة ما دونته من مالحظات �ف
ُ
َّ
ي
ً
ض
ض
ت
دائما مفهومة
المحا�ات قبل الذهاب إىل الصف؛ وكانت
دف�
المحا�ات ً
ف
ض
لكن مع تضاؤل كمية النقود ال�ت
ن
حا�ا ي� الندواتْ ،
ي
بالنسبة يل ،وكان ي
ذه� ئ ً
أشعر بالجوع ،وبتقلص تف�ات ي ز
ترك�ي .ولم
خصص ُتها
كنت قد
بدأت ُ
لغذا�ُ ،
ُ
ْ
ي
أكن ض
أق� ت
التفك� ف ي� المكان الذي سأحصل منه عىل
وق� ف ي� التعلم ،بل ف ي�
ي
ي ي
ف ت
ت
غرف�ً ،
وجب� التاليةً .
بدل
وبدل من تال�دد عىل المكتبة،
كنت أنام ،وأمكث ي� ي
ي
ف
من الخروج مع طالب آخرين ،ووجدت مشقة ي� بعض المقررات الدراسية.
وبعد طول انتظار ،بدأَ ْت الجامعات والمعاهد البحثية ف ي� االهتمام بقضايا
آ
كث�ين من
التنمر ،والتحرش ،والصحة النفسية .والن ،صار عليها أن تدرك أن ي
ف
ف
العال يعانون الجوع ،أو يقضون وقتهم ي� القلق
الطالب ي� مراحل التعليم ي
ن
تأم� مصدر لحصولهم عىل الطعام .وقد كشفت دراسة استقصائية
بشأن ي
ن ف
نيج�يا أن  %45من الطالب عانوا الجوع ،أو قللوا من
أُجريت ف ي�
جامعت� ي� ي
ي
أيضا معدالت أعىل
لتوف� المال .واكتشفت الدراسة ً
استهالكهم للطعام؛ ي
ف� جامعة ف� جنوب أفريقيا .وقد ن
أيضا هذه المشكلة،
تعا� الدول الغنية ً
ي
ي
ي
إذ تُق َِّدر جامعة كاليفورنيا أن ربع طالب الدراسات العليا لديها قد شعروا
بانعدام أ
ئ ف
ن
يع� أنهم ف ََّوتُوا بعض وجبات
المن
ي
الغذا� ي� نقطة ما ،وهو ما ي
ت
لتوف� المال ،أو نفد طعامهم
ال� يتناولونها ي
الطعام ،أو قللوا من الكميات ي
أن يصبح بمقدورهم ش�اء المزيد منه.
قبل ْ
ع� من شهر أكتوبر ض
لقد َح َّل يوم الغذاء العالمي ف ي� السادس ش
الما�،
ولذا ..أناشد مؤسسات التعليم العال بمعالجة مشكلة انعدام أ
المن ي ئ
الغذا�
ي
ي
وأح ُّثها عىل وضع ت
اس�اتيجيات تقوم عليها كل من الحلول
ف ي�
الجامعاتُ .
أ
أ
ن
أيضا،
نسا�،
طويلة الجل،
والعمل ً
وقص�ة الجلِ .فمن ناحية الجانب إ
ي
ال ي ّ
يّ
أن نضمن أن يكون الطالب ض
وأن يشاركوا ِبجد ف ي�
حا�ين بكامل طاقتهمْ ،
ْ
عملية التعلم ف ي� الفصول الدراسية ،وهذا مستحيل إذا كانوا يتضورون جو ًعا.
وبوصفي باحثة زراعية ،فأنا أدرس ميكروبات تال�بة المفيدة .ف
ئ
النها�
وهد� ي
ي
هو إيجاد طرق مستدامة لزراعة المحاصيل ،ووقايتها من الخسائر ال�ت
ي
أيضا بتأسيس «أويسكا نز
تسببها ش
جري�»
متغ� .وقد قمت ً
الح�ات وسط مناخ ي
ِّ
ف
ف
ش
كوال ي� كينيا،
 ،Oyeska Greensوهي �كة ناشئة ،تركز عىل الزراعة ي� مدينة ي
كب�ة من الغذاء باستخدام موارد قليلة،
تنتج كميات ي
وتؤسس أنظمة زراعية ِ
المزارع التقليدية ،ن
أخذت أدرك -بصورة ت ز
م�ايدة-
لكن�
ُ
مقارنةً بما تستهلكه َ
ي
جانب واحد -وإن كان أ
البرز -لخلق
أن إنتاج المحاصيل بكفاءة ما هو إال
ْ
غذائيا .وعىل سبيل تحقيق مصلحة طالب المؤسسات التعليمية،
عالَم ِآمن ًّ
وإنشاء نموذج لمعالجة المشكالت المهمة ،ينبغي عىل هذه المؤسسات أن
تضطلع بالمهمة الصعبة المتمثلة ف ي� التأكد من إتاحة طعام مغذ ألفرادها.
وقد أخذ بعض المؤسسات زمام المبادرة ..فالعديد منها يضم مخازن
للطعمة ،أو حدائق ف� أ
أ
الحرام الجامعية التابعة لها .وابتكرت جامعة
ي
ف
كاليفورنيا ي� سان فرانسيسكو تطبيقًا إلخطار الطالب بالوقت الذي يتوافر
ت
ال� ترعاها الجامعة .وقد قام ما
فيه طعام فائض من إحدى الفعاليات ي
يقرب من  %69من طالبها –جميعهم من طالب الدراسات العليا– بتسجيل
ت
جوهانس�ج
اش�اكهم ف ي� هذا التطبيق .وأنشأت جامعة ويتووتررساند ف ي�
ب
بجنوب أفريقيا مركزها للسيادة الغذائية ،وبرامج إعانة أخرى؛ لحث الطالب
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جوم� تعمل
ي
إست� ب ي
أستاذة مساعدة بجامعة
إلينوي ف ي� إربانا ي ن
شامب�.
ت ن
و�:
بال�يد إاللك� ي
est28@yahoo.com

أ
ت
زرع ف ي� حديقة الحرم
عىل ب
ال� تُ َ
الت�ع ،وتقديم وجبات الطعام والغذية ي
ين
المحتاج� إىل الطعام.
الجامعي لطالب الجامعة
وبالضافة إىل ذلك ،يجب أن ن
تتب� المؤسسات التعليمية نظرة طويلة
إ
أ
الجل ،ث
لكن كيف؟
وأك� شموالًْ ،
ً
أول ،يجب عىل الجامعات أن تجمع بيانات إحصائية عن مشكلة الجوع
وانعدام أ
ئ
الغذا� داخلها .ففي عام  ،2018عىل سبيل المثال ،وجد
من
ال
ي
التابع للحكومة أالمريكية -أدلة عىل أن هذه كانت مشكلة
مكتب المساءلة
لكن كانت هناك ندرة ف ي� البيانات .والطالب يخضعون بالفعل
متناميةْ ،
الستبيانات ،بعد إتمام المناهج الدراسية ،ف ي� نقاط زمنية مهمة خالل العام
اس .ويجب أن يُستغَ ّل بعض هذه االستبيانات ،أو ْأن يتم عمل دراسات
الدر ي
استقصائية جديدة؛ لمعالجة مشكلة أ
ئ
الغذا� ،بحيث تتمكن المعاهد
من
ال
ي
التعليمية من تقييم عدد الطالب ،وطالب مرحلة ما بعد الدكتوراة ،وأعضاء
هيئة التدريس ث
ين
التعي� الذين يساورهم القلق بسبب الجوع.
حدي�
ي
ت
عت� مفيدة؛ مثل تجميع قوائم بالموارد المتاحة
وح� الخطوات البسيطة تُ ب
أ
ئ
الغذا� ،والمشكالت المرتبطة بالصحة
للطالب الذين يواجهون انعدام المن
ي
تقدم جامعة كورنيل
وغ�ها من التحديات .وعىل سبيل المثالِّ ..
النفسية ،ي
ف� إيثاكا بنيويورك ،وجامعة أوريجون ف� ي ن
يوچ� هذه المعلومات ف ي� صورة
ي
ي
ال تن�نت للطالب .ويمكن أن تساعد البيانات الدقيقة عىل نقل
رسائل بع� إ
رسائل فعالة إىل الفئات أ
ال ثك� عرضة لهذا الخطر.

كما يجب أن تعمل الجامعات عىل ابتكار أفكار جديدة لمعالجة هذه
أ
أ ث �ض
ش
ت�كهم
فالقضايا .ول ّن الطالب هم الك� ت ف ًرا ،يجب عىل المعاهد أن ِ
وأتصور وجود أزمة ي� الحلول المبتكرة تمتد بع� بلدان
ي� ابتكار الحلول.
ُ
كيفية
العالم .ولذا ..يمكن أن تتحد الجامعات؛
لمشاركة ب
الخ�ات حول ٍ
َ
تمكِّ نها من حل مشكلة انعدام أ
ئ
وغ�ها من التحديات ،أو
المن
الغذا� ،ي
َُ
ي
حول كيفية تَ َمكُّ نها من التخفيف من حدة هذه المشكالت .كذلك يجب عىل
ت
ال� تعالج انعدام
ورصد ما يجعل ب
قادة التعليم تسجيل ْ
ال�امج الجامعية ي
أ
ئ
الغذا� مستدامةً عىل مر ي ن
السن�.
المن
ي
ف
و� النهاية ،فإن الحقيقة المؤلمة هي أن مكافحة الجوع تكلف ً
مال،
ي
ويجب عىل الجامعات تخصيص أموال؛ لمساعدة الطالب عىل مواكبة الحياة
ف
ئ
الغذا�
و� الوقت نفسه ،تحتاج الحكومات إىل تعزيز برامج الدعم
ي
الدراسية .ي
أ
للطالب ،وإنشائها ،أو التأكد -عىل القل -من أن الطالب مستحقون لالنتفاع
بب�امج الدعم القائمة بالفعل.
ف
التغي� يحدث بالفعل .فقد قام تحالُف
والنبأ السار ي� هذا الصدد هو أن ي
ف
يتألف من ث
بأن يأخذوا زمام
أك� من  100معهد ي�  29دولة بمطالبة الطالب ْ
أ
ئ
ن
الغذا�.
المسؤول�؛ لمحاربة الجوع وانعدام المن
المبادرة ،ويضغطوا عىل
ي
ي
ويشمل ذلك زيادة الوعي بهذه المشكلة ،وتنظيم حمالت بت�ع بالطعام،
وغ� ذلك من الجهود.
ي
بكث� ما يتوقعونه ،أو ما
ويستطيع الطالب أن يحققوا إنجازات تفوق ي
كنت
تتوقعه منهم مجتمعاتهم .ويجب عليهم أال يخشوا المحاولة ،فبينما ُ
ف
ف
قمت بتأسيس مدرسة ابتدائية
طالبة دراسات عليا ي� جامعة أوبورن ي� أالباماُ ،
أ
آ
ف
ث
الفق�ة.
ي� كينيا .وتخدم هذه المدرسة الن أك� من  100طالب من ال ُ َس ي
أ
ش
تعرفت حينئذ -بشكل مبا� -عىل مدى صعوبة تعلُّم الطفال عندما
وقد
ُ
يعانون الجوع .وبسبب اهتمامي بهؤالء أ
تمدهم
الطفال،
حرصت عىل أن ّ
ُ
زرع
المدرسة بوجبات ،يتم ي
توف�ها جز ًّئيا من خالل أربع صوبات زراعية تُ َ
فيها أ
الغذية؛ من أجل المدرسة والمجتمع .وعندما يصل هؤالء الطالب إىل
ث
مرحلة الجامعة ،وما بعدها من مراحل تعليمية ،سيكونون أك� استعدا ًدا
لمواجهة مشكالت العالم.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نظرة شخصية عالعلوم والمجتمع

رؤية عالمية
يجب على أفريقيا أن تضع
برامجها للبحوث الصحية
تقول فرانسيسكا موتابي إنه يجب على الخبراء
المحليين -وليس المانحين أ
الثرياء -تصميم
الدراسات ،ومراقبتها.
ف� جدال تحدثت التقارير عنه ف� شهر أكتوبر ض
معهدا
الما� ،اتهم نقا ٌد
ً
ي
ي
ي
ن
أفريقي� بطريقة يغ� سليمة،
بريطانيا باستخدام الحمض النووي ألشخاص
ي
ًّ
ف
قاسم المنافع مع المؤسسات ش
لكن
دون تَ
ال�يكة للمعهد ي� قارة أفريقياّ ،
الخفاق ُ أ
ال بك� الذي أالحظه ف ي� ش
ال�اكات العابرة للقارات يذهب مداه إىل ما
إ
هو أبعد من ذلك ،إذ ينطوي عىل عدم مساواة ف ي� التحكم ف ي� التمويالت،
ف
ف
والب ن َ� التحتية .ومن هنا ،ف ي�
و� إدارة
و� برامج البحوث ،ي
ي
النتائج والتدريبات ِ
ف
ف
اجتماع رأسته هذا العام ي� أكرا ي� غانا ،اتفق الممولون ،وواضعو السياسات،
والباحثون عىل أن "المعارف الصادرة عن ت
مغ� ي ن
ب� يقومون بما يشبه رحالت
ف
ش
الم ّرجح ْأن تُ ْح ِدث هذه ال�اكات يغ�
السفاري ي� أفريقيا" يغ� فعالة .ومن يغ� ُ
ت
ال� يُكلَّف فيها علماء أفريقيون بجمع البيانات لصالح برامج بحوث
المنصفة،
الفريقية ذات أ
غربية ،تغي�ا يفيما يتعلق بالمشكالت الصحية أ
الهمية الفعلية.
ًي
أ
عاما ،أَ َد ْر ُت
وقد رأيت هذا السيناريو يحدث منذ عقود .فل ثك� من ً 20
نامجا ف ي� زيمبابوي حول داء البلهارسيا الذي يصيب االنسان .وخالل معظم
بر ً
ذلك الوقت ،رك ّزت الجهات الدولية المانحة عىل عالج أطفال المدارس .وأ ّدت
مثابرة فريقنا إىل توسيع نطاق العالج والمتابعة ،ليشمل أ
الطفال ف ي� مرحلة ما
عتمدها اليوم منظمة الصحة
قبل التعليم
المدرس ،وهي سياسة صارت تَ ِ
ي
ف
ف
ممولة
و� عام ُ ،2017
بدأت المشاركة ي� إدارة ش�اكة جديدةّ ،
العالمية .ي
ت
ال� تُعرف
من المملكة المتحدة ،وهي «معالجة العدوى لصالح أفريقيا» ،ي
ن
تع� «عالج العدوى»).
ً
اختصارا بـ(( ،)TIBAوهي كلمة سواحيلية ي
ين
ال�اكة ي ن
وتضم هذه ش
عالمي� من بوتسوانا ،وغانا ،وكينيا ،ورواندا،
باحث�
وجنوب أفريقيا ،والسودان ،نز
زمالء
وت�انيا ،وأوغندا ،وزيمبابوي ،إضافة إىل ٍ
ش
إدن�ة بالمملكة المتحدة .ويدرس أحد الم�وعات يف�وس
من جامعة ب
«الشيكونجونيا»  ،Chikungunyaالذي يمثل مشكلة عالمية تواجه الصحة
كب� -ف ي� أفريقيا ،رغم اكتشاف أنها ترتبط
العامة ،ويجري تجاهلها -إىل حد ي
الحمى ف ي� أحد مستشفيات كينيا .ويدرس ش
م�و ٌع آخر
بحوال  %30من حاالت ُ
ي
ناقل مرض النوم ،الذين ال تظهر عليهم أعراض ،وهي مشكلة لم تخضع
ي
لبحوث كافية ،وقد تعرقل الجهود المبذولة للقضاء عىل المرض ف ي� أوغندا.
وتوجد أربعة مبادئ أساسية يرتكز عليها ش
م�وع «معالجة العدوى
لصالح أفريقيا» ،أولها :أننا ندير أ
النشطة البحثية من أفريقيا ،بحيث تعكس
أ
أ
ت
ال� تمليها هيئات خارجية .وأحد المثلة عىل
الولويات المحلية ،ال تلك ي
ذلك ،هو عملنا عىل مرض المناعة الذاتية «الذئبة الحمامية الجهازية» ،وهو
مرض يحدث بصورة ث
أك� شيو ًعا ،وبدرجة أشد وطأة عند المنحدرين من
معاي� التشخيص الدولية للمرض من أشخاص
أصل أفريقي .وقد اس ُتمدت ي
الساس -من أعراض التهاب المفاصل أ
أفريقي� ،يعانون ف �-أ
ين
والغشية
يغ�
ي
ُ
المخاطية ،بيد أن دراسة أجريت عىل أشخاص من زيمبابوي يعانون من
المرض ،استطاعت تحديد شكل مختلف منه عند أ
فريقي� ،ي ز
ال ي ن
يتم� ف ي� الغالب
ٍ
ٍ
بنشوء طفح جلدي ،وآفات جلدية (Sibanda, E. N. et al. BMJ Glob.
.)Health 3, e000697; 2018
ن
الثا� :هو أننا ننقل مركز ثقل صناعة القرارات المتعلقة بالبحوث
المبدأ أ ي
الصحية الفريقية إىل أفريقيا نفسها ،حيث ينبغي له أن يكون ،إذ ّإن الجانب
أ
وقفت شاهدة
ال بك� من عملنا –و %80من إنفاقنا– يحدثان ف ي� أفريقيا .وقد
ُ
أ
أ
ش
رصد فيها معظم الموال المخصصة للبحاث،
عىل م�وعات ي
كث�ة يُ َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب بواسطة
فرانسيسكا موتابي

االمعارف الصادرة
عن مغتربين
يقومون بما
يشبه رحالت
السفاري في
أفريقيا"

موتا� نائبة
فرانسيسكا ب ي
مدير وحدة البحوث
الصحية العالمية لمعالجة
العدوى لصالح أفريقيا
ف
إدن�ة بالمملكة
ي� جامعة ب
المتحدة ،وهي وحدة
ن
الوط�
تابعة للمعهد
ي
للبحوث الصحية.
ت ن
و�:
بال�يد إاللك� ي
f.mutapi@ed.ac.uk

لمخت�ات تقع ف� دول النصف الشمال من الكرة أ
الرضية ،أو تنفق عىل
ب
ي
ي
ين
الباحث� من خارج أفريقيا.
رواتب
ين
منصف� ،حيث يشكل
المبدأ الثالث :هو أننا نسعى جاهدين لنكون
الخ�اء أ
الفريقيون معظم مجلس إدارتنا ،ولجنة التوجيه ،والفريق االستشاري
ب
ف
ف
ن
ن
المقيم� ي� أفريقيا هم الباحثون الرئيسون ي� 9
الباحث�
الخارجي .كما أن
ي
ي
ين
ين
الماضي�.
العام�
بحوث من أصل  14بح ًثا شن�ناها ف ي�
نسعى إىل الشمولية ،إذ يقوم كل ش�يك �ف
أما المبدأ الرابع ،فهو أننا
ي
م�وع ش
بداية كل ش
بإ�اك أصحاب المصلحة ،بد ًءا من المجتمعات المت�ض رة،
ش
إىل وزارات الصحة الوطنية .ويتمتع جميع �كائنا بالقدرة عىل االستفادة
من أنشطة التدريب ،وبناء القدرات الخاصة بنا .وهنا ،نسأل بوضوح :كيف
ستوجه نواتج ش
م�وع ما عملية صنع القرار المحلية ،وكيف ستعود بالنفع
ِّ
المحلي�.ن
عىل السكان
ي
هذه المبادئ تكون ف� أ
الغلب مادة للحديث ،وال تُ ت� َجم إىل أفعال .وقد
ي
بنفس لجانًا تُر ِاجع طلبات التمويل المتعلقة بالصحة العالمية ،أو
شهدت
ُ
ي
البحوث الطبية ف ي� أفريقيا ،من دون أن تتضمن أي شخص من بلد مت�ض ر.
ت
الخ�ا ُء المحليون مسؤوليات مالئمة ،فإن ش�وط التوثيق
وح� عندما يُعطَى ب
ف
مو يل�ن
غالبا ما تتجاوز ي
بكث� ما هو مطلوب ي� بلدان أ ُ
الم ِّ
ومكافحة الفسادً ،
أ
ال ي ن
فريقي�،
الصلية .واالنخفاض الواضح ف ي� مستوى التوقعات من العلماء
أ
الب�وقراطية
والمؤسسات البحثية الفريقية ،ل ُه َو عبء يماثل بالضبط هذه ي
ف
التغ� ،لكن ببطء.
الزائدة عن الحد.
وقد بدأ هذا النمط ي� ي ّ
أ
لكن تفرض
تنطبق المبادئ الربعة ً
أيضا عىل بناء القدرات المؤسسية ،أ ْ
غالبية جهات التمويل نُ ُهجها الخاصة عىل قضايا مثل المراجعة الخالقية،
والدارة المالية ،وأمن البيانات .ومن ثم ،فإن معرفة أ
النظمة القائمة بالفعل،
إ
ث
وتعزيز المؤسسات البحثية حسب الحاجة ،سيكونان أك� فعالية .وتُعد أداة
الكاديمية أ
ال� أطلقتها أ
ت
الفريقية للعلوم
«الممارسات
الجيدة للمنح المالية» ،ي
خالل العام ض
ت
ش
المنتجة ،القائمة عىل االح�ام.
الما�،
نموذجا ممتا ًزا لل�اكة ِ
ً
ي
ومن آ
الدول أن يركز عىل ما تقدمه
فصاعدا ،يجب عىل المجتمع
الن
ً
ي
الجهود البحثية بقيادة أفريقية ،أال وهو ثقافة عمل مختلفة ،تتمحور حول
التأث� المنشود ،وهي ثقافة يجد العلماء
الفجوات المعرفية ،وتحقيق ي
الغربيون ف �-أ
الغلب -صعوبة ف ي� إرسائها .وتثمر هذه العقلية بطبيعة
ي
ن
عمل عىل
الحال عن ُ
تعاون ،وإنتاج علوم عالية الجودة .ويتطلب ِم ِّ ي� ي
ين
ين
َ
ومسؤول�
محلي�،
العمل مع علماء
مرض البلهارسيا -عىل سبيل المثال-
ن
ين
ين
وأمهات،
معلم�،
وعامل� ف ي� مجال الصحة بالريف ،وكذلك مع
حكومي�،
ي
ٍ
وغ�هم من مقدمي الرعاية.
ي
وبالضافة إىل ذلك ..تؤسس البحوث ذات القيادة أ
الفريقية كذلك لعنرص
إ
االستدامة .ويجب أن يفوق الدعم المحل أي خطة ش
م�وع أو تمويل بعينها.
ي
عمل ف ي� زيمبابوي .وأنا أشعر باالمتنان لها
وقد دعمت جهات تمويل عديدة ي
ن
تأث� يتطلبان ت ز
ال� ًاما
لكن� أدرك أن االستمرارية ،وتحقيق أفضل ي
ً
جميعا ،ي
محليا .ولحسن الحظ ،تُ َع ِّزز هذه العملية نفسها بنفسها .فقد أثمر النهج
ًّ
ن
دعوات للإسهام ف� مبادرات ت
اس�اتيجية ،مثل صياغة
التعاو� الذي تب ّنيناه عن
ٍ
ي
ي
ت
«اس�اتيجية البحوث واالبتكار ف ي� مجال الصحة»  ،HRISAالتابعة لالتحاد
أ
ت
ت
ن
نوفم�
ال
ال� جرى إطالقها خالل ب
فريقي ،للف�ة ما يب� عامي  ،2030 -2018ي
ض
الما�ً ،
فضل عن وضع خرائط طرق؛ لتعزيز النظم الصحية الوطنية،
ي
وسياسة اللقاحات عىل مستوى القارة.
إن ش
ال�اكات ذات القيادة المحلية مسألة ض�ورية للحصول عىل المعارف
ّ
ف
وتعتمد الصحة ي� أفريقيا
المهمة ،وكذلك للوصول إىل
ي
التغي� المستدامِ .
والعالَم عىل تحقيق ذلك.
الطبعة العربية
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

تؤدي قلة النوم إلى حدوث تغييرات
في نشاط الدماغ ،لها عالقة بالقلق.
ففي دراسة مختبرية أجراها كل من
إيتي بن سيمون ،وماثيو ووكر مع عدد
من زمالئهما من جامعة كاليفورنيا في
بيركلي ،وجد أن المتطوعين أ
الصحاء
ُ
الذين تم إبقاؤهم مستيقظين لمدة
 24ساعة كانت مستويات القلق لديهم
في صباح اليوم التالي أعلى من
أن ناموا طوال
مستوياته لديهم بعد ْ
الليل .وفي الواقع ،حين تم حرمان
المشاركين في الدراسة من النوم ،أُفاد
نصفهم ببلوغه مستويات من القلق
تالحظ عاد ًة لدى أ
الشخاص الذين
ُ َ
يعانون من اضطرابات قلق َم َر ِضية.
وقد أظهرت استطالعات أُجريت عبر
النترنت ،شارك فيها عدد أكبر من
إ
المتطوعين ،أن التفاوت العادي في
جودة النوم ً
ليل ينبئ بمستويات القلق
في اليوم التالي.
وفي معمل أبحاث النوم الخاص
أيضا
بالدراسة ،قام الفريق البحثي ً
بالتقاط صور ألدمغة المشاركين
في أثناء مشاهدتهم مقاطع فيديو
مصممة بحيث تثير مشاعر سلبية في
َّ
المتلقي .وقد تبين أن معدالت النشاط
ُ
في القشرة أمام الجبهية ()PFC
وهي منطقة مسؤولة عن السيطرةعلى المشاعر -لدى أ
الشخاص الذين
شاهدوا هذه المقاطع بعد حرمانهم
من النوم ،أقل من معدالتها لديهم
عندما شاهدوها بعد قسط جيد من
الراحة ،وأن هؤالء الذين أُفيد بأنهم
سجلوا أكبر انخفاض في نشاط القشرة
أيضا أنهم سجلوا
أمام الجبهية ،ذُكر ً
أكبر ارتفاع في مستويات القلق ،بعد
أن ظلوا مستيقظين طوال الليل.
وثمة عالقة طردية بين طول فترة نوم
حركة العين غير السريعة ،ذي الموجة
كثيرا ما يُسمى بالنوم
البطيئة –الذي ً
العميق– وجودته من ناحية ،وبين القدرة
على استعادة معدالت نشاط القشرة أمام
الجبهية ،وانخفاض مستويات القلق في
اليوم التالي من ناحية أخرى.

حين تصل رائحة القهوة الطازجة إلى
ستقبالت الرائحة بإرسال
أنفك ،تقوم ُم ِ
إشارات إلى منطقة في الدماغ تُسمى
«البصلة الشمية» ،تقوم بعد ذلك بنقل
هذه المعلومات إلى مناطق أخرى في
الدماغ ،بيد أن بعض الباحثين عثروا
على أشخاص يستطيعون االستمتاع
برائحة القهوة ،رغم عدم امتالكهم
بصالت شمية.
وكان العلماء يعتقدون سابقًا أن
أ
الشخاص الذين ليس لديهم بصالت
شمية ال يستطيعون تمييز الروائح،
لكن في دراسة لحاسة الشم ،فيما كان
ْ
كل من تالي وايس ،وناعوم سوبيل،
مع زمالئهما من معهد وايزمان للعلوم
بمدينة رحوفوت في إسرائيل ،يقومون
بمراجعة عدد من الصور ألدمغة
مشاركين ُع ْسر أصحاء ،وجدوا امرأتين
ليس لديهما -فيما يبدو -بصلة شمية،
ومع ذلك ..تستطيعان شم الروائح.
قام فريق البحث بعد ذلك بتحليل
بيانات صور أدمغة أكثر من 1000
شخص ،من بينهم  606نساء ،ووجدوا
عموما،
أن حوالي  %6.0من النساء ً
و %4من النساء العسراوات ليس لديهن
بصالت شمية ،ويتمتعن -رغم ذلك-
بحاسة شم طبيعية.
وليس من الواضح كيف تستطيع
لكن من
هؤالء النساء تمييز الروائحْ ،
المحتمل أن خالياهن العصبية متصلة
بشبكات َش ِّمية في منطقة أخرى من
الدماغ ،حسب ما أدلى به الباحثون.
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 | 14ديسمبر | 2019
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تصميم ُع َقد
تنحل من
ّ
كَ ِّمية
تلقاء نفسها
ال تتكون العقد في أ
الدوات
ُ
المستخدمة في حياتنا اليومية فقط،
َ
كأسالك سماعات أ
الذن ،بل تتشكل
وضوحا ،بد ًءا
أيضا في مجاالت أقل
ً
ً
من خطوط الحقول الكهرومغناطيسية،
وانتها ًء بالحاالت الكمية للإ لكترونات
في الجوامد ،بل إن علماء الفيزياء
تمكنوا من تكوين " ُعقد كمية" داخل
غاز فائق البرودة .والحظ العلماء
مؤخرا أن مثل هذه التراكيب تتحلل
ً
تلقائيا إلى أشكال معقودة أكثر بساطة.
ًّ
فقد عمد باحثون بقيادة توماس
أوليكاينن –من جامعة آلتو الفنلندية–
استنا ًدا إلى جهود فريقهم السابقة
في تكوين ُعقَد كمية إلى تبريد غاز من
ذرات الروبيديوم إلى درجة تربو على
الصفر المطلق بآحاد قليلة من المليار.
وقام العلماء بعدها -مستعينين
بحقل مغناطيسي -بمحاذاة المحور
ليمتد على طول
المغناطيسي للغازّ ،
منحنيات تلتف ،مثل حزمة ملتوية من
السباجيتي حول سلسلة من
مكرونة إ
السطوح الشبيهة بحلقات الدونات،
بعضا (في الصورة،
التي تطوق بعضها ً
تَ َص ُّور الفنان) .وسرعان ما تفككت
هذه ِالب ْنية في غضون ِملّي ثوان قليلة،
واصطفت الذرات على طول شكل
دائري أبسط ،يُسمى "دوامة".
ويفترض الباحثون إمكانية وجود
مثل هذا السلوك عبر طائفة من
العقَد الكمية من
الظواهر التي تشبه ُ
ناحية الخصائص الطوبولوجية الخاصة
بها .والطوبولوجيا هي أحد فروع علم
العقد
الرياضيات التي تُعنى بدراسة ُ
ونظائرها متعددة أ
البعاد.
)Phys. Rev. Lett. 123, 163003 (2019

)Neuron http://doi.org/dds9 (2019

الموسيقي
المفضلة للدماغ
البشري
يفضل الدماغ البشري أ
الغنيات التي ال
تتميز بالبساطة المفرطة ،وال بالتعقيد
المبالغ فيه.
فقد اتجه فريق بحثي ،بقيادة بنجامين
جولد –من جامعة ماكجيل في مدينة
مونتريال الكندية– إلى إنشاء نموذج
أ
كميا؛ في
حاسوبي لتحليل الغنيات ًّ
مسعاهم لتحديد أكثر أنواع الموسيقى
إمتا ًعا للدماغ .وقام الفريق بتلقيم
النموذج بمخزون ضخم من المؤلفات
الموسيقية ،يتضمن أغنيات شعبية كندية
وألمانية ،ومقطوعات موسيقية لباخ.
وسمح هذا التدريب للنموذج بقياس
ِس َمة ،يُط ِْلق عليها الباحثون "التعقيد"،
وهي سمة تشمل خواص معينة؛ مثل
مدى إثارة أ
الغنية لدهشة المستمعين
المعتادين على الموسيقى الغربية.
وطلب الباحثون من المشاركين تقييم
مدى إعجابهم بمقطوعات موسيقية
متنوعة ،تتضمن مقتطفات من أوبرا
«كارمن»  ،Carmenمن تأليف جورج بيزيه،
أ
والغنية اليابانية التراثية «ساكورا» .Sakura
فضلوا
وتبين للباحثين أن المشاركين َّ
أ َّ
الغنيات متوسطة التعقيد على نظيراتها
ذات النغمات البسيطة ،أو بالغة التعقيد.
إلى جانب ذلك ..عندما كان المشاركون
غير متيقنين من كيفية تطور مسار أ
الغنية،
ُّ
قد ًرا أقل من
فإنهم َّ
فضلوا أن يواجهوا ْ
المفاجآت .ومع ذلك ..فعندما اعتقدوا
أنهم يعرفون ما سيحدث تاليا في أ
الغنية،
ً
فإنهم استمتعوا بما واجهوه من مفاجآت.
إن مثل هذه النتائج تدعم النظريات القائمة،
التي تنص على أن درجة التعقيد المتوسطة
في كثير من ألوان الفن تحقق أقصى درجات
المستقبل.
الفضولواالستمتاعلدى
ِ
)J. Neurosci. http://doi.org/dc6f (2019
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ذلك عن أسئلة تدور حول مسؤولية
أ
الفراد العاديين من المسلمين –كشخصية
"فاطمة" االفتراضية ،وهي مالكة مخبز في
فرنسا -عن الهجمات واسعة النطاق التي
يرتكبها متطرفون مسلمون.
والحظ الباحثون أنه بعد عام وشهر
وجه المشاركون
من برنامج التدخلَّ ،
قدرا أقل من اللوم
الذين أتموا البرنامج ً
ً
إجمال ،مقارنةً بالمشاركين في
للمسلمين
المضبطة ،كما أعربوا عن دعم
المجموعة ُ
المناهضة للمسلمين.
أقل للسياسات
ِ
ً
وفضل عن ذلك ..أبدى المشاركون
اجعا في المشاعر
في مجموعة التدخل تر ً
المعادية للمسلمين ،حتى بعد مقتل 16
شخصا في إسبانيا على أيدي متطرفين
ً
مسلمين (موضح في الصورة احتجاج
نساء مسلمات على الهجمات).
Nature Hum. Behav. http://doi.org/dcjg
)(2019

اجتاز المحيطات -والحواجز بين أ
النواع-
المعدي ،الذي يصيب
نوأ ٌع من السرطان ُ
السماك الصدفية ،ليهدد بذلك بلح
البحر في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
وهذا السرطان الذي ينتقل بالعدوى
يتمثل في سالالت من الخاليا المارقة
تنتشر بين أفراد أ
النواع .وقد ُعثر عليه
في حيوان شيطان تسمانيا (Sarcophilus
 ،)harrisiiوفي بعض ذوات المصراعين،
ومنها بلح البحر ()Mytilus trossulus
الذي يعيش في نصف الكرة الشمالي.
ومنذ عام  ،2014ظهرت في فرنسا
حاالت نفوق جماعي لفصيلة قريبة
سالليا من بلح البحر سالف الذكر ،هي
بلح ًّالبحر أ
الزرق ( .)Mytilus edulisوقد
انطوت تلك الحاالت على دالئل تشير
إلى أنها قد نتجت عن نوع من أ
الورام
المعدية.
ُ
ومن هنا ،قام فريق بحثي ،تحت
قيادة مايكل ميتزجر من معهد بحوث
شمال غرب المحيط الهادئ في سياتل
في واشنطن ،بتعيين تسلسل الحمض
النووي الذي وجد في بلح البحر أ
الزرق
ُ
في فرنسا وهولندا ،واكتشف وجود خاليا
سرطانية تحتوي على عدد من البصمات
ميزة لبلح بحر الخلجان.
الجينية ُ
الم ِّ
أيضا أن بلح البحر
كما وجد الباحثون ً
التشيلي (- )Mytilus chilensisوهو فصيلة
توجد في أ
الرجنتين وتشيلي -مصاب بنوع
من أ
الورام ذات تكوين جيني يكاد يتطابق
أ
مع التكوين الجيني للورام المصاب بها
الزرق أ
بلح البحر أ
الوروبي ،إذ نشأت
تلك أ
الورام في نوع واحد من بلح بحر
أ
الخلجان ،ثم انتقلت منه إلى النواع
أ
الخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية ،ربما
عن طريق سفن النقل البحري الدولي،
على حد ما أشار إليه الباحثون.
)eLife 8, e47788 (2019

D. G. MOORE ET AL./NATURE MATER.

سرطان األسماك
الصدفية ينتشر
عبر النقل البحري

اضا على هجمات  2017التي ارتكبها متطرفون مسلمون في إسبانيا.
نساء مسلمات يتظاهرن اعتر ً

مناهض للتحيز
قد يسهم برنامج قصير ِ
في التخفيف من حدة العداء الذي يكنه
بعض أ
الفراد تجاه المسلمين ،وذلك لفترة
ال تقل عن عام ،حيث درس إميل برونو
–من جامعة بنسلفانيا في فيالدلفيا–
وزمالؤه المواقف المعادية للمسلمين
بين ما يزيد على  1200شخص من غير
المسلمين البالغين في إسبانيا ،بعضهم
شارك في أحد برامج التدخل المعنية
بتسليط الضوء على التناقض المنطقي
المتمثل في إلقاء اللوم على مجموعات
غير مألوفة ،بسبب تصرفات أفراد من
أعضائها ،مع عدم انتهاج الفعل نفسه
مع المجموعات المألوفة.
قرأ المشاركون في مجموعة التدخل في
البرنامج عن أعمال عنف واسعة النطاق،
مارسها أفراد عنصريون من أ
الوروبيين
البيض ،ثم وصفوا مدى تحميلهم
أ
ً
إجمال مسؤولية تلك
للوروبيين البيض
الحوادث .وأجاب هؤالء المشاركون بعد

لالطالع على آخر أ
البحاث المنشورة
في  Natureقم بزيارة
www.nature.com/latestresearch

وداعا للبالستيك..
ً
طابعة ثالثية
األبعاد تسخِّ ر الزجاج
طابعة عادية
جعل
تَمكَّن باحثون من ْ
ٍ
ثالثية أ
ً
أشكال معقدة من
البعاد تطبع
بخليط مبتكر
الزجاج ،وذلك عند تغذيتها
ٍ
من المكونات ،دون الحاجة إلى نفث
زجاج مصهور.
ٍ
تتطلب عملية تشكيل الزجاج عاد ًة
تسخينه إلى درجة حرارة تزيد على ألف
درجة مئوية .ولتجنب تلك الحرارة الحارقة
في أثناء الطباعة ،عمل الباحثان كونال
ماسانيا ،وأندريه شتودارت ،وزمالؤهما في
المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا
وصفة لصناعة
بزيورخ ،على تطوير
ٍ
الزجاج ،تتضمن مواد أولية غير عضوية،
تدخل في تصنيع الزجاج ،ومركبات
عضوية تستجيب للضوء .ويُضاف هذا
الخليط إلى طابعة عادية ثالثية أ
البعاد،
تستخدم الضوء ٍلتحويل أ
الحبار السائلة
َ ِ
إلى مواد صلبة.
وخالل عملية الطباعة ،يحفز الضوء
معا في
المركبات العضوية على الترابط ً
سالسل طويلة ،أو بوليمرات ،وهذه تدفع
–بدورها -المواد أ
الولية غير العضوية
إلى االنتقال إلى المناطق الخالية من
البوليمرات.
عرض الشكل المطبوع
ي
ُ
بعدهاَّ ،
للحرارة إلحراق البوليمر العضوي ،فتتبقى
ماد ٌة مسامية مكونة من المركبات غير
العضوية فقط ،ثم تزيل الخطوة أ
الخيرة
المحتجز داخل المسام ،وذلك
الهواء
َ
بضغط القطعة ،وإتمام تحويلها من
زجاج شفاف.
ٍ
خزف معتم إلى ٍ
وقد استخدم الباحثون تلك العملية
لتصميم أشكال معقدة مختلفة ،منها
عدد من العروق
ورقة شجر تحتوي على ٍ
المتفرعة (كما في الصورة).
)Nature Mater. http://doi.org/dd7j (2019
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية
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سحابة كونية تكشف
النقاب عن البدايات
األولى للنجوم
تتسم واحدة من أقدم ُس ُحب الغازات
المجرية التي تم العثور عليها
بين آ ِّ
الن ِببنى حديثة في تكوينها إلى
إلى
حد يثير الدهشة ،وهو ما يشير إلى
أن النجوم أ
الولى التي تكونت بعد

االنفجار العظيم عاشت وماتت بأسرع
مما كان يُعتقد.
ففي مرحلة مبكرة من تاريخ الكون،
تمخضت ُس ُحب الغازات عن أولى
المجرات والنجوم (الصورة من خيال
الفنان) ،بيد أن تفاصيل هذه العملية
ال يزال يكتنفها الغموض.
وعثر فريق بحثي ،بقيادة إدواردو
بانيادوس من معهد ماكس بالنك
لعلوم الفلك في هايدلبرج بألمانيا،
في أثناء رصده ألجسام شديدة
اللمعان ،تُسمى النجوم الزائفة ،على
سحابة غاز غريبة الشكل ،تكونت بعد
االنفجار الكبير بـ 850مليون سنة
فحسب .وقد أظهر التحليل الطيفي
لهذه السحابة احتواءها على كمية من
كثيرا من
الكربون وعناصر أخرى أقل ً
تلك التي توجد في النجوم حديثة
النشأة ،وهو ما يشير إلى أنها تتكون
من مادة تعود إلى المراحل المبكرة من
تاريخ الكون.
ويُذكر أن ِن َسب تلك العناصر ال
أيضا مع ال ِّنسب المتوقعة،
تتطابق ً
لو أن هذه السحابة تحتوي على بقايا
من الجيل أ
الول للنجوم ،بل على
العكس ..تشير مالحظات الباحثين إلى
جيل ثانيا -على أ
القل -من النجوم
أن ً ً
كان قد ظهر واختفى بالفعل ،حتى في
تلك المرحلة المبكرة من تمدد الكون.
)Astrophys. J. 885, 59 (2019
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ROBERT D. GOLDMAN

عقد علماء الفيزياء مقارنةً بين ثالث
استراتيجيات نموذجية ،للعثور على
مكان لركن السيارات ،وذلك من أجل
توفيرا للوقت ،على
تحديد أيها أكثر
ً
أ
القل في تصور مبسط للغاية لعملية
ركن السيارات.
فقد وضع كل من بول كرابيفسكي
–من جامعة بوسطن في والية
ماساتشوستس– وسيدني ريدنر
–من معهد سانتا فيه بوالية نيو
قائما على أفضل
ميكسيكو–
نموذجا ً
ً
السيناريوهات ،يصور موقف سيارات
ُخ ِّططَت داخله المساحات المخصصة
لركن السيارات في صف واحد ،بين
مدخل الموقف والوجهة النهائية
لقائدي السيارات ،التي كانت ،على
سبيل المثال ،بناء.
وتتمثل االستراتيجية الـ"متفائلة"،
التي تهدف إلى تقليل الزمن المستغرق
في السير على أ
القدام للوصول إلى
ً
وصول إلى الوجهة
السيارة ،في القيادة
النهائية ،ثم العودة إلى الوراء؛ إليجاد
موضع لركن السيارة .أما بالنسبة
إلى قائدي السيارات الذين يتبعون
استراتيجية "قنوعة" ،فيحاولون تقليل
المستغرق في القيادة ،وذلك
الوقت
َ
باختيار المكان الذي يسبق مباشر ًة
أول سيارة مركونة يصادفونها .وفي
االستراتيجية الوسطية ،أو "الحكيمة"،
يركن السائق سيارته في أول فراغ يجده
بين سيارتين.
حسابيا أن
البحث
مؤلفو
وقدر
َّ
ًّ
االستراتيجية "الحكيمة" ،في المتوسط،
أكثر كفاءة بقليل من االستراتيجية
المستغرق
المتفائلة ،من حيث الوقت
َ
في السير والقيادة ،في حين جاءت
االستراتيجية "القنوعة" في المركز
الثالث بفارق كبير .وبالرغم من هذه
النتائج ،إال أن االستراتيجية الحكيمة
كثيرا من مواقع الركن
قد أغفلت ً
الجيدة بالقرب من الوجهة النهائية.

اسة لمبيعات كافيتريات إحدى
وفقًا لدر ٍ
تقدم
فإن المنشآت التي ِّ
الجامعاتَّ ،
الطعام يمكنها أن تدفع المستهلكين
كميات أقل من اللحوم ،وذلك
إلى تناول ٍ
بتقديم المزيد من الخيارات النباتية ،إذ
جمعت الباحثة إيما جارنيت وزمالؤها -من
جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة-
بيانات عن أكثر من  94ألف وجبة مبيعة
ٍ
في ثالث كافيتريات بالجامعة في عام
 .2017وعندما تضاعفت خيارات أ
الطعمة
خيار إلى خيارين،
الخالية من اللحوم من ٍ
من بين إجمالي أربعة خيارات ،لم تتغير
لكن تراجعت
تقريبا المبيعات إالجماليةْ ،
ً
مبيعات الوجبات المحتوية على اللحوم،
في حين زادت -بنسبة تتراوح من  40إلى
 -%80مبيعات الوجبات النباتية.
وكانت الزيادة في استهالك أ
الطعمة
النباتية أعلى بين من كانوا أ
القل استهالكًا
للوجبات النباتية في بداية الدراسة .ولم
أن زيادة مبيعات
أي أدلة على َّ
يُعثر على ّ
الوجبات النباتية وقت الغداء أ ّدت إلى
العشاء.
انخفاضها وقت َ
ووجدت متغير ٍات أخرى أثّرت على
ُ
خيارات الطعام ،منها أسعار الخيارات
النباتية في مقابل غير النباتية ،ودرجة
الحرارة خارج الكافيتريات.
ويشير مؤلفو البحث إلى َّأن زيادة
الخيارات النباتية (موضحة في الصورة)
يمكن أن تشجع المستهلكين على االبتعاد
عن أ
النظمة الغذائية المليئة باللحوم ،وهو
ما قد يخفض انبعاثات الغازات الدفيئة
المستمد من الحيوانات.
المرتبطة بالطعام
َ

غالف فقاعي
ٌ
يحمي نواة
الخلية
بغالف
تحمي الخلية نواتها بإحاطتها
ٍ
ألياف بروتينية
مكون من ٍ
متناهي الصغرَّ ،
رخوة ،لكنها تتسم بالمرونة ،إذ تحتاج
الخاليا -في بعض أ
الحيان -إلى المرور
أن تلك الممرات
عبر
مساحات ضيقة ،بيد َّ
ٍ
الملتوية قد تسحق نواتها الثمينة ،التي
تحوي معظم حمضها النووي .ولدراسة
الطريقة التي تحمي بها الخاليا نويّاتها،
عكف ٌّكل من روبرت جولدمان -من
جامعة نورثويسترن في مدينة شيكاغو
بوالية إلينوي أ
المريكية -وبول جانمي
من جامعة بنسلفانيا في والية فيالدلفيا-وزمالؤهما على دراسة الدور الذي
يؤديه البروتين الخلوي المعروف باسم
كون أليافًا تصبح أكثر
«فيمنتين» ،والذي يُ ِّ
صالبة تحت الضغط.
وقد كشفت متابعة الباحثين
قفص من
لخاليا الفئران عن وجود ٍ
بروتين الفيمنتين حول النواة (موضح
أن هذا القفص لم
بالصورة) ،غير َّ
يكن موجو ًدا في الخاليا الخالية من
جين الفيمنتين ،التي كانت نويّاتها أكثر
عرضةً بكثير للتمزق في أثناء الحركة من
النويّات في الخاليا الطبيعية.
وحين مرت الخاليا الخالية من
ات ضيقة ملتوية،
الفيمنتين عبر ممر ٍ
أن مقدار الضرر الذي أصاب
ُوجد َّ
حمضها النووي أكبر بنسبة  %50من
مقداره في الخاليا التي تحتوي على
أن
الفيمنتين .وتثبت هذه النتائج َّ
دور في تحديد مصير
الفيمنتين له ٌ
الخلية ،والجينوم الخاص بها.
J. Cell Biol. http://doi.org/dd7k
)(2019
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االستراتيجية
المثلى لركن
ُ
السيارة

كيف يمكن
لعشاق اللحوم أن
يصيروا نباتيين؟

nature.com

ميكروب
ينظف الفوضى
النووية
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أ
الساس -من خالل االختبارات والحوادث
النووية ،وتبلغ فترة عمر النصف الخاصة
أن كليهما يشكالن
عاما .ويُعتقد َّ
به ً 29
خطورة على البيئة ،وعلى صحة البشر.
ً
أبحاث سابقة قد درست قدرة
وكانت
ٌ
أنواع شتى من الميكروبات ،والفطريات،
ٍ
والكائنات أ
الخرى على امتصاص هذه
لكن مقارنةً بالكائنات التي ُدرست
النظائرْ ،
سابقًا ،أبدت بكتيريا Gloeomargarita
 vlithophoraأعلى معدالت االمتصاص
ٍّ
لكل من الراديوم،)226Ra( 226-
والسترونتيوم .)90Sr( 90-وهذه القدرة
مرتبطة -على أ
بعملية تستمد بها
الرجح-
ٍ
هذه البكتيريا موا َد من بيئتها ،لتكوين
كتل داخلية من كربونات الكالسيوم.
ٍ
Environ. Sci. Technol. http://doi.
)org/dcpp (2019

بإمكان إحدى بطاريات الليثيوم أن تزود
سيارة بالطاقة الالزمة لرحلة تبلغ 320
كيلومترا ،بعد أن تُشحن لمدة  10دقائق
ً
فقط ،بشرط أن تُرفع درجة حرارتها إلى
 60درجة مئوية في أثناء عملية إعادة
الشحن.
تعتمد بطاريات الليثيوم ،التي يشيع
استخدامها في السيارات الكهربائية،
وتلك التي تستخدم أكثر من مصدر
واحد للطاقة ،على أيونات الليثيوم؛
لتوليد تيار كهربائي .وتستغرق عملية
شحنها في درجة حرارة الغرفة مدة
تتراوح بين ساعتين ،وثالث ساعات .ومن
هنا ،فإن الحاجة إلى إعادة شحنها في
أثناء رحلة طويلة قد يجعل هذه الرحلة
تستغرق وق ًتا أطول مما ينبغي.
وللتغلب على هذه المشكلة ،قام
تشاو يانج وانج ،مع زمالئه في جامعة
والية بنسلفانيا بمدينة يونيفرسيتي بارك،
بتسخين بطارية ليثيوم إلى درجة حرارة
مقدارها  60درجة مئوية ،وهو ما َمكَّ نهم
من شحن البطارية بمعدل مرتفع في 10
دقائق فقط.
إن الشحن بمعدل مرتفع يحفز عاد ًة
ّ
على تكوين طبقة من الليثيوم فوق أحد
قطبي البطارية ،وتُسمى هذه العملية
بـ"الطلي" ،وتتسبب في وقف تدفق
الطاقة ،وهو ما يؤدي في النهاية إلى
توقف البطارية عن العمل ،وجعلها
عديمة النفع ،بيد أن تسخين البطارية
قبل شحنها يتيح شحنها بسرعة كبيرة،
دون أن تحدث عملية الطلي.
وحين جرى شحن بطارية تجارية
باستخدام النظام عالي الحرارة ،وعالي
طوره الباحثونُ ،وجد أنه
السرعة ،الذي ّ
بعد  1700دورة من الشحن وتفريغه،
ظلت البطارية محتفظة بـ %80من
سعتها أ
الصلية ،في حين أن البطارية
التي تم شحنها في درجة حرارة الغرفة
تحمل  60دورة فقط من
تمكنت من ُّ
الشحن السريع ،قبل أن تبدأ طبقة من
التكون على قطبها.
الليثيوم في ُّ
)Joule http://doi.org/ddmh (2019

BRIAN STETSON/ALAMY

تقنية لشحن
بطاريات الليثيوم
في لمح البصر

ميكروب قادر على امتصاص النظائر السامة.
كتل معدنية داخل
ٍ

المعتمدة
لنوع من البكتيريا
ِ
يمكن ٍ
في غذائها على التمثيل الضوئي أن
تساعد في امتصاص الملوثات المشعة
الموجودة في الممرات المائية الملوثة،
إذ اكتشف ٌّكل من بنجامين كوكار -من
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في
مدينة كامبريدج أ
المريكية -وكريم بن
زرارة -من جامعة السوربون في باريس-
أن بكتيريا Gloeomargarita
وزمالؤهما َّ
 vlithophoraتتسم بقدرة عالية على
امتصاص اثنين من النظائر المشعة ،هما:
الراديوم ،226-والسترونتيوم .90-ومن
الجدير بالذكر أن فترة عمر نصف العنصر
أ
الول تبلغ  1600عام ،ويمكن أن يوجد
في المياه الجارية السطحية التي تتخلف
عن مواقع التعدين ومحطات توليد
واحدا من أكثر النظائر
الطاقة ،كما يُ َعد ً
المشعة شيو ًعا في المياه الجوفية .ومن
جهة أخرى ،فإن عنصر السترونتيوم90-
يصل إلى الممرات المائية -في

لالطالع على آخر أ
البحاث المنشورة
في  Natureقم بزيارة
www.nature.com/latestresearch

غزو الحشائش
يعزز مخاطر اندالع
الحرائق
إن غزو الحشائش الدخيلة يعزز -بشكل
ّ
حاد -خطر اندالع الحرائق في مختلف
النظمة البيئية بالواليات أ
أ
المريكية
الواقعة في أمريكا الشمالية ،من الغابات
وصول إلى أ
ً
الراضي
النفضية شرقًا،
الصحراوية في الجنوب الغربي.
واستعانت إيميلي فوسكو -من جامعة
ماساتشوستس في أمهرست -مع زمالئها
بالسجالت الحكومية ،وبيانات الحرائق التي
جمعتها أ
القمار الصناعية ،ونماذج حاسوبية،
لتحليل تأثير  12نو ًعا من الحشائش الدخيلة
على أنماط اندالع الحرائق في  29منطقة
بيئية في الواليات المتحدة ،ثم قارنوا بين
تلك أ
النماط في المناطق التي تعرضت لغزو
حشائش دخيلة ،وتلك التي لم تتعرض لها.
وقد أظهرت النتائج أن في الموائل التي
اندلعت بها النيران (صورة من مدينة جوليتا
بكاليفورنيا) كانت المساحات المحترقة في
أ
الراضي المليئة بواحد من ثمانية أنواع من
الحشائش أكبر منها في أرض من النوع
لكن خالية من الحشائش.
نفسهْ ،
وعلى سبيل المثال ..في أراضي
الشجيرات الجافة ،أتت النيران على مساحة
أكبر بـِ 2.3ض ْعف عندما اجتاحت هذه
أ
الراضي حشائش ،Schismus barbatus
أ
مقارنة بالراضي التي خلت من هذا النوع
من الحشائش .ومن بين أنواع الحشائش
الثمانية التي تساعد على اندالع الحرائق،
توجد ستة أنواع زادت من وتيرة اندالع
الحرائق في أ
النظمة البيئية التي اجتاحتها.
ومن ثم ،اقترح الباحثون وجوب أن
الغازية
يحظى وجود هذه الحشائش
ِ
ً
مستقبل عند َو ْضع
بمزيد من االهتمام
خطط إدارة أ
الراضي.
Proc. Natl Acad. Sci. USA http://doi.
)org/ddwd (2019
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موجز األخبار
اتفاقية
تحظر غازات
النوفيتشوك
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ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻃﺮح ﻋﻘﺎر أدوﻛﺎﻧﻮﻣﺎب ،ﺑﻌﺪ
إﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب

ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮﺟﻴﻦ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

تَق ََّرر ْأن تُضاف مجموعة غازات
أ
العصاب -المعروفة باسم «غازات
نوفيتشوك» -إلى قائمة المواد المحظورة
بموجب اتفاقية حظر أ
السلحة الكيميائية،
أ
احد من التعديالت الكبرى الُولى
في و ٍ
على االتفاقية منذ إبرامها في التسعينيات.
وقد اشتهرت تلك المركبات ،التي
طورها االتحاد السوفيتي في أثناء الحرب
الباردة ،بعد أن اس ُتخدمت في محاولة
اغتيال حظيت باهتمام واسع ،كانت
ٍ
قد استهدفت ضابطًا سابقًا في الجيش
الروسي ،يُدعى سيرجي سكريبال ،في
سالزبري بالمملكة المتحدة في
مدينة ِ
شهر مارس عام .2018
وقد أعلنت «منظمة حظر
أ
السلحة الكيميائية» المعنية بتطبيق
فصل بحظر غازات
االتفاقية قرارها ُ
الم َّ
«النوفيتشوك» في السابع والعشرين من
اجتماع لممثلي
نوفمبر الماضي ،في أثناء
ٍ
الدول أ
العضاء باالتفاقية ،البالغ عددها
 193دولةً  ،في مدينة الهاي بهولندا ،من
أجل إجراء المراجعة الدورية لالتفاقية.
حيز التنفيذ في
وسيدخل هذا التحديث ّ
يوما.
غضون ً 180
وجدير بالذكر َّأن هذه االتفاقية،
ٌ
مادة كيميائية
التي تحظر استخدام أي ٍ
ضمنيا بالفعل
كسالح ،كانت تشمل ًّ
أي غازات
غازات «النوفيتشوك»( ،و ً
أيضا ّ
أعصاب ،أو مواد كيميائية مميتة أخرى)،
لكن إالشارة إلى هذه المواد -على وجه
َّ
التحديد -في االتفاقية ،والمعلومات حول
تركيبها الكيميائي ،من شأنه أن ينشر الوعي
بحظر استخدامها في أوساط الكيميائيين
في جميع أنحاء العالم.

مراقبة
االتجاهات

300

200
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ربما يحصل دواء لعالج مرض ألزهايمر على فرصة جديدة إلثبات فاعليته،
حيث كانت شركة التكنولوجيا الحيوية «بيوجين»  Biogenقد تخلّت عن
فكرة إنتاجه في شهر مارس الماضي.
ففي الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي ،أعلنت شركة «بيوجين»
بكامبريدج في والية ماساتشوستس أنها ستطلب اعتماد «إدارة الغذاء
أ
المستخدم
والدواء المريكية»  FDAلدوائها «أدوكانوماب»  ،Aducanumabأ َ
العالن الخير،
في عالج المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر .وعقب هذا إ
عاد سعر سهم شركة «بيوجين» لالرتفاع مرة أخرى ،بعد أن كان قد انخفض
في شهر مارس ،2019عقب أنباء عن فشل الدواء.
وكانت الشركة قد أوقفت تطوير عقار أدوكانوماب؛ وهو جسم مضاد
يستهدف ترسبات بروتين الـ«أميلويد بيتا»  amyloid-ßفي الدماغ ،بسبب ما
أشار إليه تحليل مبكر لنتائج تجارب إكلينيكية من عدم وجود تأثير ملموس
أ
الكلينيكية ،مثل فقدان الذاكرة ،وال َّت ْو ِه ،غير أنه منذ
له على العراض إ
تقييم لبيانات جديدة جاءت
ذلك الوقت ،أجرت شركة «بيوجين» عمليات ٍ
من الدراسات نفسها .وأظهرت تلك البيانات أنه في مجموعة فرعية من
المرضى ،استطاعت الجرعات العالية من عقار أدوكانوماب إبطاء التدهور
الدراكي بشكل واضح عند تناوله لفترة زمنية طويلة.
إ
أن موافقة إدارة الغذاء والدواء على العقار
ويحذر العلماء ِمن ّ
ليست مضمونة.
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NASA

انسحاب الواليات
المتحدة من
اتفاقية المناخ

فضيحة
لـ«جوجل» تثير
ذعر الباحثين

قدم
في الرابع من نوفمبر الماضيَّ ،
وزير الخارجية أ
المريكي مايكل بومبيو
الوثائق الالزمة النسحاب الواليات
رسميا من اتفاقية باريس
المتحدة ًّ
للمناخ ،الموقَّعة في عام .2015
كانت تلك الخطوة متوقَّعةً  ،إذ
أعلن الرئيس أ
المريكي دونالد ترامب
في شهر يونيو من عام  2017عن
نيته سحب الواليات المتحدة من
بأن
هذه االتفاقية العالمية،
محاججا َّ
ً
االستمرار كطرف في االتفاقية من شأنه
أن يضر بالقدرة التنافسية القتصاد
الواليات المتحدة.
وقد انتقد العلماء وأنصار حماية
الطبيعة هذه الخطوة بشراسة ،إذ
صرح ألدن ماير ،مدير السياسات
َّ
واالستراتيجيات في جماعة الضغط
«اتحاد العلماء المعنيين بالبيئة
والعلوم» Union of Concerned
 Scientistsبمدينة كامبريدج في والية
أ
بأن "قرار
ماساتشوستس المريكيةَّ ،
الرئيس ترامب باالنسحاب من اتفاقية
باريس غير مسؤول ،وضيق أ
الفق".
وقدم بومبيو الوثائق في أقرب
َّ
أ
دولة فيه أن تقدم
موعد يمكن لي ٍ
ٍ
إخطارا باعتزامها االنسحاب من
ً
االتفاقية إلى الجهات القائمة على
أ
الطارية بشأن
اتفاقية المم المتحدة إ
تغير المناخ ( .)UNFCCCوسيدخل
االنسحاب حيز التنفيذ في الرابع من
يوم واحد
نوفمبر عام 2020؛ أي أبعد ٍ
المريكية ،التي
من انتخابات الرئاسة
ستحدد ما إذا كان ترامب سيستمر
لمدة ثانية
في تولي منصب الرئاسة ٍ
تمتد إلى أربع سنوات .ووفقًا لمعهد
الموارد العالمية ،وهو مؤسسة بحثية
معنية بالبيئة في العاصمة أ
المريكية
فإن الدول تستطيع أن
واشنطنَّ ،
تنضم مجد ًدا إلى االتفاقية خالل
يوما من إخطار الجهات القائمة
ً 30
أ
الطارية
على اتفاقية المم المتحدة إ
باعتزامها االنسحاب.

تورطت «جوجل» وواحدة من كبرى
شبكات الرعاية الصحية أ
المريكية في
واقعة مثيرة للجدل ،متعلقة بسرية بعض
البيانات ،مما أثار مخاوف الباحثين من
زعزعة ثقة الجمهور في ممارسات مشاركة
البيانات ،وربما الدراسات أ
الكاديمية.
ومثار الجدل سالف الذكر هو اتفاقية
سمى «مشروع نايتينجيل» ،تمنح شركة
تُ َّ
«جوجل» حق الوصول إلى معلومات
الرعاية الصحية لعشرات الماليين من
أ
الشخاص ،دون علمهم ،بما في ذلك
المحددة
أسماؤهم ،وبيانات أخرى
ِّ
لهويتهم .وقد خضع هؤالء أ
الشخاص
ّ
للعالج في َمرافق تديرها شبكة الخدمات
الصحية «أسينشن».
وصرحت «جوجل» بأن المشروع
يهدف إلى تطوير تكنولوجيا ،من شأنها أن
تمكِّن شبكة «أسينشن» من تحسين الرعاية
الصحية التي تقدمها.
وتصرح الشركتان بأنهما التزمتا
بالقوانين أ
المريكية الخاصة بحماية بيانات
الرعاية الصحية للمرضى ،بيد أن وزارة
الصحة والخدمات البشرية في الواليات
حاليا "هذه
المتحدة تصرح بأنها تدرس ًّ
المجموعة الهائلة من السجالت الطبية
لبعض المرضى فيما يتعلق بتأثيراتها على
خصوصيتهم" .ويخشى الباحثون ِمن ْأن
يتكشف في هذه المسألة الثقةَ
يزعزع ما ّ
ِ
في الدراسات على نطاق أوسع .وتحذِّ ر
إفي فايينا ،المتخصصة في أخالقيات علم
أ
الحياء من المعهد الفيدرالي السويسري
للتكنولوجيا في زيورخ ،قائلة" :بحدوث
نقوض ثقة الجمهور
وقائع كهذه ،فنحن ِّ
في هذا المشروع بالكامل .وفي مرحلة ما،
ستحظى أ
البحاث جميعها بسمعة سيئة".

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مسيرة تاريخية
لسيدتين في
الفضاء
في الثامن عشر من أكتوبر الماضي،
نفّذت رائدتا الفضاء :كريستينا كوتش،
وجيسيكا مائير -من وكالة ناسا -أول
سير نسائية بالكامل في الفضاء،
عملية ٍ
إلصالح وحدة بطاريات معطوبة
بمحطة الفضاء الدولية .وعملية السير
تقريبا
التي استغرقت سبع ساعات ً
هي الرابعة لكوتش (في أعلى الصورة
إلى اليمين) ،التي تعمل مهندسة
كهرباء ،وفي طريقها أل ْن تسجل الرقم
القياسي ألطول رحلة فضائية تجريها
امرأة وحدها في الفضاء .وإذا سارت
أ
المور كما ينبغي ،سوف تقضي كوتش
يوما في الفضاء ،قبل العودة إلى
ً 328
أ
الرض في شهر فبراير .أما مائير (في
أعلى الصورة إلى اليسار) ،فهي عالمة
أحياء ،ولم يسبق لها السير في الفضاء.
وقد قالت مائير أثناء سيرها في
الفضاء ،الذي كانت وكالة ناسا تبث
النترنت" :كل ما
وقائعه مباشرة على إ
في أ
المر هو أننا نؤدي عملنا".
وخالل العملية ،تلقّت رائدتا الفضاء
اتصال من الرئيس أ
ً
المريكي دونالد
ترامب ،قال لهما فيه" :ما تقومان به
مذهل .وإنني أشعر بالفرح الشديد،
ألنني أتحدث مع رائدتَي فضاء
أمريكيتين شجاعتين تصنعان التاريخ".
ورائدتا الفضاء أ
المريكيتان هما
المرأتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة
اللتان تسيران في الفضاء .وكانت رائدة
الفضاء الروسية سفيتالنا سافيتسكايا أول
امرأة تسير في الفضاء في عام ،1984
وتبعتها  14رائدة فضاء أمريكية.

EZRA ACAYAN/GETTY
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الحصبة تمحو
«ذاكرة» الجهاز
المناعي
إن إصابة أ
الطفال بالحصبة يمكن أن
ّ
تتسبب في محو ذاكرة الجهاز المناعي
عن أمراض أخرى .ويمكن لذلك
أن يترك أ
الطفال عرضةً ُلم ْم ِرضات
محصنين ضدها قبل
أخرى ،ربما كانوا َّ
إصابتهم بالحصبة.
تأتي هذه النتائج -التي نُشرت في
الواحد والثالثين من أكتوبر الماضي
في دوريتي «ساينس» ،Science
و«ساينس إيميونولوجي» Science
 -Immunologyبالتزامن مع تزايد
الصابة بالحصبة .وحسب ما
حاالت إ
صرحت به منظمة الصحة العالمية،
الشهر الستة أ
فإن أ
الولى من عام
ُ
 2019قد شهدت عدد حاالت إصابة
بالحصبة على المستوى العالمي ،يفوق
أي عام آخر منذ عام .2006
ّ
وعلى ما يبدو ،فإن فيروس الحصبة
تعرض
يُ ِّ
دمر الخاليا المناعية التي "تتذكر" ُّ
الجسم لبكتيريا أو فيروسات معينة (V.
N. Petrova et al. Sci. Immunol.4,
 .)eaay6125; 2019كذلك أشارت نتائج
أن بإمكان فيروس
من فريق مستقل إلى ّ
الحصبة تدمير الخاليا البالزمية في
النخاع الشوكي ،وهي خاليا تستطيع
أجساما
في حالتها الطبيعية -أن تنتجً
مضادة ُلم ْم ِرضات محددة ،ولمدة تصل
إلى عشرات أ
العوام (M. J. Mina et
.)al.Science 366, 599–606; 2019
وتقول فيليسالفا بيتروفا -من معهد
«وي ْلكَم سانجر» في هينكستون بالمملكة
ِ
المتحدة ،التي قادت الدراسة المنشورة
بدورية «ساينس إيميونولوجي» Science
 -Immunologyإن النتائج تؤكد أن
لقاحات الحصبة ال يقتصر دورها على
الحماية من الحصبة فحسب.
الطبعة العربية
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الجديد حول العالم

أخبار في دائرة الضوء
MARK MACEWEN/NATURE PICTURE LIBRARY

يوما.
قام فريقان في الصين بإنماء أجنة قردة من فصيلة المكاك طويل الذيل لمدة ً 20

نمو أجنة من الرئيسيات
في المختبر لفترة أطول
من أي وقت مضى

أجنة لقردة ،عمرها  20يوما ،قد تعيد إشعال الجدل حول الفترة الزمنية التي ينبغي فيها السماح أ
للجنة
ً
البشرية أن تنمو في المختبرات.

ديفيد سيرانوسكي
يوما في المختبر ،إذ اع ُتبرت
قضت أجنة قردة مدة قدرها ً 20
هذه المدة هي أطول مدة تقضيها أجنة من الرئيسيات خارج
الجسم ،وذلك بفضل تقنيات ابتكرها فريقان يعمالن في
الصين .يسلط هذا البحث الضوء على أحد أ
الطوار المبكرة
أ
لكن يشوبها -مع ذلك -شيء من
المهمة للغاية لنمو الجنةْ ،
الغموض .وسوف يعيد هذا البحث -في الغالب -إشعال
الجدل حول طول الفترة الزمنية التي ينبغي أن يُسمح فيها
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
بأن تنمو في المختبر.
للجنة البشرية ْ
أ
والغرض من قيام الباحثين بإنماء الجنة هو ف ْهم
المراحل المبكرة من النمو .ففي عام  ،2016قام علماء
البيولوجيا في الواليات المتحدة أ
المريكية بإنماء أجنة بشرية
ولكن توقفت التجارب بعد ذلك؛
في المختبر لمدة  13يوما،
بسبب قانون متفق عليه ًدوليا ْيحظر استمرار نمو أ
الجنة بعد
ُ
أ ًّ
ونظرا إلى أن القردة
أخالقية.
سباب
ل
وذلك
يوما،
مرور 14
ً
ًأ
جدا للبشر ،تمنح أجنتها الفرصة
تُعتبر من النواع القريبة ًّ
ولكن العلماء قاموا بإنمائها في
لفهم النمو البشري المبكرّ ،

السابق لمدة تسعة أيام فقط.
أفاد الفريقان الصينيان في دورية «ساينس» Science
عن خضوع أ
الجنة التي نَ َمت في مختبر من قردة المكاك
طويل الذيل ( )Macaca fascicularisللعديد من العمليات
الم َع َيدة ،تبدأ
المهمة .وفي واحدة منها ،أوهي عملية تَك َُّون ُ
الساسية التي ينشأ عنها مختلف
في الظهور أنواع الخاليا
أ
تقريبا.
عشر
العضاء في اليوم الرابع
ً
وعن هذا ..تقول ماجدالينا زيرنيكا جوتز ،عالمة بيولوجيا
النمو في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا" :أفضل ما

2،1
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أ
الم َع َيدة
تكون ُ
في المر أنه أمسى لدينا نظام لدراسة عملية ُّ
جدا للإنسان" ،وتستطرد قائلة:
مشابه ًّ
في المختبر في نموذج ِ
الثارة".
"يا له من أمر شديد إ
وعلى الرغم من أن الدراسات تُظ ِْهر أن النمو المبكر للقردة يشبه
عديدة أول أسبوعين من النمو البشري ،أورد الفريقان
في جوانب
ٍ
وجود اختالفات طفيفة بين النوعين .ويعني هذا أن أجنة القردة
نموذجا موفقًا لدراسة بعض المراحل المتقدمة من
قد ال تكون
ً
النمو البشري ،حسب قول بيير سافاتييه ،عا ِلم بيولوجيا الخاليا
الجذعيةفيمعهدبحوثالخالياالجذعيةوالمخفيبرونبفرنسا.
وهو يتوقع أن تأجج أ
الوراق البحثية ممارسة الضغوط من أجل
أ
يوما من جديد.
تمديد سياسة الربعة عشر ً
قد تعزز كذلك القدر ُة على إنماء أجنة القردة لفترة أطول
البحوث في مجال آخر مهم ومثير
من أي وقت مضى
َ
للجدل؛ أال وهو توليد أجنة هجينة من البشر والقردة ،تُعرف
تقصي كيفية تَمايُز الخاليا البشرية
باسم «كيميرات» ،بهدف ّ
إلى أعضاء .هذا ،وقد توقفت هذه النوعية من البحوث
لعدم قدرة الباحثين على إنماء أجنة القردة لفترة كافية إلى
حين مشاهدة كيفية تصرف الخاليا البشرية المحقونة .يقول
سافاتييه إنه سوف يلجأ إلى تقنية االستنبات؛ إلنماء أجنة
قردة تُحقن مع الخاليا الجذعية البشرية .ويضيف ً
قائل:
"إن نظام االستنبات مهم للغاية بالنسبة إلى تجارب أجنة
«الكيميرات» الهجينة".

مصدر ثمين أ
للجنة

قام كال الفريقين بإنماء أجنة القردة بداخل حاضنة هالمية ،من
شأنها أن تمنح ِن َسب أكسجين أعلى من تلك التي تمنحها الخاليا
في الرحم .وقد وضع تقنية االستنبات هذه فريق زيرنيكا جوتز،
الذي كان أحد الفريقين 4،3اللذين قاما بإنماء أجنة بشرية لمدة
يوما في عام  2016في الواليات المتحدة.
13
فيً إحدى الورقتين البحثيتين أ
الخيرتين ،أفاد فريق بقيادة
خوان كارلوس إزبيزوا بيلمونت ،وهو عا ِلم بيولوجيا النمو
في معهد سولك للدراسات البيولوجية في الهويا بوالية
كاليفورنيا ،وجي ويزي ،الذي يعمل في مختبر يونان الرئيس
لبحوث الرئيسيات الطبية الحيوية في كونمينج في الصين،
بأن  46من أجنة القردة ،البالغ عددها  ،200عاشت لمدة
تصل إلى  20يوما .ويقول مؤلفو الورقة البحثية أ
الخرى،
ً
بقيادة لي الي ،عا ِلم بيولوجيا النمو في معهد علم الحيوان
أ
بالكاديمية الصينية للعلوم في بكين ،إنهم قاموا بإنماء ثالثة
أجنة طوال هذه المدة.
تابع الفريقان تطور أ
الجنة التي ُولدت باستخدام التلقيح
ُّ
في المختبر ،للتحقق مما إذا كانت تنمو كما لو كانت في
الرحم ،أم ال .كما درسا توقيت تكون الهياكل في أ
الجنة،
ُّ
والب َنى التي تدعم النمو الجنيني ،وأنواع البروتين
وتَشكُّلهاِ ،
التي تعبر عنها الخاليا في أطوال مختلفة ،والخاليا الجرثومية
البدائية ،التي تصبح فيما بعد إما بويضات ،أو حيوانات
منوية ،ثم قارنا هذه المالحظات بالمعلومات المتوفرة من
التجارب السابقة عن نمو هذا النوع ،التي فيها أُخذت أجنة
يوما.
الح ْبلَيات في مر
احل مختلفة تصل إلى ً 17
من القردة ُ
الفريقين بأن أ
ستنبتة في طبق في
الم
جنة
ال
أفاد كال
ّ
ُ
َ
تنمو بها أ
الجنة في
المختبر تنمو بالطريقة نفسها التي
أن نفترض أن ما
الرحم .يقول إزبيزوا بيلمونت" :ال بأس من ْ
الحظه الباحثون هو تمثيل لما يحدث في الجسم الحي".
وقد أوقف الفريقان تجاربهما في اليوم العشرين ،عندما
تغَ ير لون أ
الجنة إلى لون غامق ،وانفصل بعض خالياها؛
َّ
وهي إمارات على انهيار هياكلها .ويشير لي إلى عدم وضوح
سبب حدوث ذلك .وهو يتفق مع إزبيزوا بيلمونت في أن
زراعة الخاليا في بيئة حاضنة غير خلوية تُحاكي الرحم على
نحو كبير قد تساعد على بقائها على قيد الحياة لفترة أطول.
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وفي الخطوة التالية ،يأمل جي في إنماء أجنة إلى الطور
تكون الجهاز العصبي البدائي في حوالي
الذي يبدأ عنده ُّ
اليوم العشرين.

فروق طفيفة

يقول سافاتييه إن أحد الفروق بين أجنة القردة ،أ
والجنة
ّ
البشرية الموصوفة في الورقة البحثية الخاصة بجي ،وإزبيزوا
بيلمونت ،هو أن الجينات الموجودة في خاليا القردة التي
تشكل المشيمة تختلف عن تلك الموجودة في البشر ،غير
أنه لدراسة هذه العمليات في مراحل الحقة من مراحل النمو
في أ
الجنة البشرية ،يتعين على الهيئات التشريعية أن ترفع
أ
يوما.
حظر الربعة عشر ً
المريكية بإنماء أ
قامت الفرق أ
الجنة
هذا ،وبعد أن
حث بعض العلماء والمتخصصين في
يوماّ ،
البشرية أإلى ً 13
الخالقيات على تغيير هذه السياسة .وأفاد استطالع
مجال

للرأْي ،أُجري في المملكة المتحدة في عام  2017عن دعم
قوي من الجماهير؛ لتمديد الحد أ
القصى إلى ما يزيد على
يوما .ويرى سافاتييه وآخرون أن أحدث النتائج التي تُظ ِْهر
ً 14
السمات الفريدة للنمو الجنيني البشري سوف يعزز الحجج
الرامية إلى تغيير السياسة المتبعة.
ويأمل الباحثون أن تُستخدم الحاضنة الهالمية إلنماء أجنة
تقدما ،إذا تغيرت القوانين .ويقول جي
بشرية إلى مرحلة أكثر ً
ً
بروتوكول
إن فريقًا آخر في المعهد الذي يعمل به قد وضع
أ
سينشر عما قريب .ويضيف ً
قائل:
ً
خصيصا للجنة البشريةُ ،
أ
مناسبا لجنة بشرية تُستنبت لمدة تصل
يكون
قد
النظام
"هذا
ً
يوما ،ولكننا ال ننوي القيام بذلك".
إلى ً 20
Niu, Y. et al. Science http://doi.org/ddn3 (2019).
Ma, H. et al. Science http://doi.org/ddn4 (2019).
Deglincerti, A. et al. Nature 533, 251–254 (2016).
Shahbazi, M. N. et al. Nature Cell Biol. 18, 700–708 (2016).
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سد عمالق على
ٌّ
نزاعا
نهر النيل يثير ً
بين مصر وإثيوبيا
الثيوبي خالفًا حول احتياجات إثيوبيا التنموية،
أشعل مشروع «سد النهضة» إ
وتغير المناخ.
التي تقابلها من جهة أخرى مخاوف مصر بشأن ندرة المياهُّ ،
الكسنر ماكجدونالد
يضطلع علماء بيئة يمثلون دول مصر ،وإثيوبيا ،والسودان
يوما بعد يوم،
بدور أساسي في ٍ
خالف مرير ،تزداد حدته ً
ٍ
تشيده
الذي
أفريقيا،
في
الكهرومائية
يتعلق بأكبر السدود
ّ
حاليا على نهر النيل.
إثيوبيا ًّ
بشح الموارد،
تُ َح ِّرك هذا الخالف قضايا عدة ،تتعلق ُ
ومواجهة تغير المناخ ،والنزاعات حول المياه ،التي تبدو
عصية على الحل.
السبوع أ
اجتمع باحثو الدول الثالث في أ
الول من
شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم،
قُبيل المؤتمر الذي جمع وزراء مياه البلدان الثالثة،
في يومي الرابع والخامس من الشهر نفسه .وعلى رأس
أجندة االجتماع جاءت آ
الثار البيئية الشاملة للسد ،ال
سيما تلك المتعلقة بموارد المياه في مصر .وانتهى اجتماع
آ
بتدخل
وتناشد مصر الن ُّ
الوزراء دون التوصل أإلى حلِ .
محادثات حكومية
المريكية .وكانت
الواليات المتحدة
ٌ
سابقة ،انعقدت في القاهرة في السادس عشر من سبتمبر
أيضا دون التوصل إلى اتفاق.
الماضي ،قد انتهت ً
وتتخوف مصر من السرعة الكبيرة التي تسعى بها إثيوبيا
أن
إلنهاء عملية بناء سد النهضة إ
الثيوبي الكبير ،ومن ْ
الطار الزمني الذي حددته إثيوبيا لتشغيل السد
يتسبب إ
في ندرة المياه والغذاء في مصر ،والقضاء على وظائف
ماليين المزارعين المصريين .وتأتي نسبة قوامها %90
من المياه العذبة في مصر من نهر النيل ،الذي يجري
من الجنوب إلى الشمال ،من مرتفعات إثيوبيا ،التي تُ َعد

المصدر الرئيس لمياه الرافد المسمى «النيل أ
الزرق»،
ُ َّ
(انظر الشكل «نهر يتدفق عبر المنطقة»).
إن المشروع  -الذي اكتمل
وتر ّد إثيوبيا على ذلك بالقول َّ
وأن
بنسبة  - %60ضروري لتوفير احتياجاتها من الكهرباءَّ ،
بناءه مسألة سيادة وطنية؛ ال يحق لمصر التدخل فيها .ووفقًا
فإن  %66من سكان إثيوبيا يعيشون
لما ذكره البنك الدوليّ ،
دون كهرباء .وتُ َعد تلك ثالث أعلى نسبة محرومة من الوصول
إلى الكهرباء في العالم .ومن المتوقع أن يُ ِنتج السد 6.45
جيجاوات من الكهرباء عند الوصول إلى ذروة إنتاجه.
أيضا أن خطتها س ُتمكِّن البلدان
الثيوبية ً
وتزعم الحكومة إ
بفعالية أكبر.
الواقعة شمالها من مواجهة آثار التغير المناخي
ٍ
سهم تقلبات الطقس غير المتوقعة بين
ففي الوقت الراهن ،تُ ِ
تغير
عن
ا
ئي
ز
ج
–الناتجة
النيل
حوض
الجفاف والرطوبة في
ُّ
ًّ
ونقص في المياه.
المناخ– في حدوث
فيضانات متقطعةٍ ،
ٍ
ويقول سيليشي بيكيلي -وزير المياه والري والطاقة إالثيوبي-
إن خطة إثيوبيا ستؤدي إلى انتظام تدفق مياه النيل ،وهو
َّ
ما يقلل احتمالية وقوع مثل هذه أ
الحداث.
وقد أنشأت البلدان الثالثة المعنية لجنة خبراء مستقلة،
تسمى «المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة»،
َّ
حل أ
للمساعدة في إيجاد ّ
للزمة.

الجدول الزمني لبدء تشغيل السد

يتوقف موعد بدء تشغيل السد على مدى السرعة التي يمكن
بها ملء خزانه الرئيس من مياه النيل .وهنا ،يكمن جوهر
ستخدم في
سي َ
الخالف ،إذ يوفر الخزان مخزون المياه الذي ُ
تشغيل التوربينات المولدة للكهرباء .وترغب إثيوبيا في ملء
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

شالالت مرتفعات إثيوبيا ،التي ينبع منها النيل أ
الزرق.

الخزان خالل خمس سنوات ،مع السماح بتدفق  35مليار متر
مكعب من المياه سنويًّا إلى الدول الواقعة في اتجاه مجرى
إن مواردها من
لكن مصر تقول َّ
النهر خالل فترة ملء السدّ ،
المياه ستقل خالل هذه الفترة ،وتطالب بزيادة فترة ملء
كمية أكبر من المياه،
الخزان إلى  7سنوات ،والسماح بتدفق ٍ
مقدارها  40مليار متر مكعب كل عام.
اتفاقيةٌ
لتقاسم
رسمية
الجدير بالذكر أنَّه ال توجد
ومن
ُ
ٌ
المياه تجمع بين مصر وإثيوبيا .وبموجب اتفاقية مياه النيل
الم َبرمة بين مصر والسودان ،تحصل مصر على
لعام ُ ،1959
 55.5مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًّا ،فيما تحصل
السودان على  18.5مليار متر مكعب .وقد ُوقعت هذه
وقت قصير من بدء مصر في بناء
االتفاقية بين البلدين قبل ٍ
سدها العمالق؛ السد العالي بمدينة أسوان.
ّ
هذا ،غير أن إثيوبيا لم تكن طرفًا في هذه االتفاقية،
وبالتالي ال تعترف بها .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية
مؤتمر صحفي يوم العشرين
الثيوبيةِ ،نبيات جيتاتشو ،في
إ
ٍ
اح ال يحترم "سيادة إثيوبيا،
ر
اقت
أي
إن
الماضي
سبتمبر
من
َّ
ٍ
ً
مقبول.
وحقّها في استخدام سد النيل" لن يكون
وقال بيكيلي في تصريح أدلى به لدورية " :Natureتتوقع
تقدم في المحادثات ،دون
إثيوبيا إجراء
مناقشات ،وإحراز ٍ
ٍ
دولة على البقية" .ويضيف" :القضايا المثارة
فرض رؤية أي ٍ
قابلة للحل من الناحية الفنية ،ويمكننا أن نضع إطار العمل
المناسب لعمليات التشغيل طويلة أ
الجل ،استنا ًدا إلى
العلم ،وأفضل الممارسات المتبعة".
وإضافة إلى ذلك ،علَّق كيفين ويلر ،الباحث في علم
التغير البيئي التابع لجامعة أكسفورد
الموارد المائية بمعهد ُّ
قائل إنه في أ
العوام التي
في المملكة المتحدة ،على ذلك ً َّ
تتساقط فيها أ
المطار بالمعدالت المعتادة ،يُتوقع أال تشهد
زيادة بسيطة في ندرة المياه ،أو قد ال تشهد أي
مصر سوى ٍ
الطالق ،وذلك في حال ملء الخزان خالل فترة
زيادة على إ
ٍ
تتراوح من  5إلى  7سنوات ،مع السماح بتدفق  35مليار متر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مكعب من المياه -على أ
القل -في مجرى النهر.
ورقة بحثية في عام
وأضاف ويلر -الذي شارك في كتابة ٍ
 2016عن طرق ملء السدً -
قائل إنه يحق لمصر أن تقلق
بشأن زيادة الشح المائي في سنوات الجفاف ،والسنوات
التي تقل فيها معدالت تساقط أ
المطار.
َّأما هاري فيرهوفن ،وهو باحث مقيم في قطر،
أن مصر
ومتخصص في شؤون حوض النيل ،فيرى َّ
ليس بوسعها أن تفعل الكثير في هذا الصدد في نهاية
المطاف ،وأنَّه سيتعين على صناع السياسات في القاهرة
التكيف مع نقص كميات مياه النيل خالل فترة ملء
السد .وأضاف ً
قائل" :نقص تدفق المياه على مدار عدة
أن الخيارات المتاحة ستكون صعبةً  ،ولن
سنوات يعني َّ
تتعلق فقط َبمن ستكون له أولوية الحصول على المياه،
أيضا باختيار المحاصيل التي ينبغي زراعتها ،وبما
وإنَّما ً
إذا كانت أ
الولوية ستصبح إلمدادات الغذاء المحلية،
أم أسواق التصدير".
أن مصر يمكنها إحالة النزاع إلى
وتابع فيرهوفن
موضحا َّ
ً
محكمة العدل الدولية في الهاي بهولندا ،لكن ذلك سيتطلب
موافقة كال الطرفين على التحكيم .ويتوقع أنه حتى إذا وافق
المستبعد أن يكون قرار المحكمة
الطرفان على ذلكِ ،فمن
َ
لصالح مصر .وأضاف" :إثيوبيا لها الحق في تطوير الموارد
المائية داخل أراضيها".
لطلبات متكررة
ولم تستجب وزارة المياه والري المصرية
ٍ
بيان صدر
من دورية  Natureبالتعليق على القضيةْ ،
لكن في ٍ
وقت سابق من هذا الشهر ،صرحت الوزارة أنّها ترى
في ٍ
مفاوضات
الثيوبي أن يشارك في
أنَّه "من المهم للجانب إ
ٍ
اتفاق يحقق "المصالح المشتركة
فنية جادة" ،للتوصل إلى ٍ
للدول الثالث".
نائب سابق لرئيس
ويقول إسماعيل سراج الدين – وهو ٌ
بأن حروب القرن
البنك الدولي ،كان قد تنبأ في عام َّ 1995
اعات على المياه– إنَّه
الواحد والعشرين ستندلع بسبب نز ٍ

بالرغم من أن كال الطرفين لم يبديا استعدا ًدا للتزحزح عن
آ
أن البلدين سيصالن إلى
موقفهما حتى النِ ،فمن المرجح َّ
تسوية ما .وأضاف ً
قائل" :ترغب إثيوبيا في ملء السد في
ٍ
فترة
أقصر فترة ممكنة ،وترغب مصر في ملئه في أطول ٍ
تسوية ما.
ممكنة ،وسيتفاوض الطرفان حتى الوصول إلى
ٍ
أن يتباحث الطرفان".
وأعتقد أنَّه من الجيد ْ
علميا
ا
مستشار
بعد
فيما
أصبح
الذي
وأضاف سراج الدين،
ً
ًّ
لكن
لرئيس الوزراء المصري" :ال يزال احتمال الحرب ً
قائماْ ،
َمن يدري؟ ربما يتبين في نهاية المطاف أنَّنا نتحلى بالحكمة
قلت ما قلته".
كنت أظنه ممك ًنا حين ُ
بدرجة أكبر مما ُ
ﻧﻬﺮ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺤﺎول إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،وﻣﺼﺮ ،واﻟﺴﻮدان
ﺧﻼف ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ٍ
ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻟﺒﻨﺎء أﻛﺒﺮ ﺳﺪ ﻛﻬﺮوﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎرة
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺼﺮ
اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻮان

ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ
اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﺨﺮﻃﻮم

اﻟﺴﻮدان
اﻟﻨﻴﻞ اﻷﺑﻴﺾ

اﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق

ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ

أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
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أخبار في دائرة الضوء

تتكون رقاقة «سيكامور» من  54كيوب ًتا ،يتكون كل منها من حلقات فائقة التوصيل.

«جوجل» تزعم إحراز
تفوق كَ ِّمي يشكل
لحظة فارقة
تقول الشركة إن حاسوبها الك َِّمي هو أول حاسوب يجري عملية
عمليا بالنسبة إلى حاسوب كالسيكي.
حسابية تُعتبر مستحيلة ًّ
إليزابيث جيبني
كميا،
صرح علماء من شركة «جوجل» بأنهم أحرزوا تفوقًا ًّ
ّ
وهو إنجاز بارز طال انتظاره في مجال الحوسبة الكمية.
العالن -المنشور في عدد من دورية  ،Natureصدر
وهذا إ
في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي -جاء عقب تسريب
النجاز قبل خمسة
لنسخة مبكرة من ورقة بحثية تفيد بهذا إ
أسابيع ،وهو تسريب لم تعلِّق «جوجل» عليه آنذاك.
أ
صرح فريق بقيادة جون
ففي السابقة الولى من نوعهاَّ ،
مارتينيز -عا ِلم الفيزياء التجريبية في جامعة كاليفورنيا في
سانتا باربرا ،وفي شركة «جوجل» بماونتن فيو في كاليفورنيا-
بأن حاسوبه الك َّمي قد أجرى عملية حسابية معينة ،تعجز
ّ
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عن إجرائها أ
الجهزة "الكالسيكية" المعتادة (F. Arute et
 .)al. Nature 574, 505–510; 2019وحسب تقديرات
شركة «جوجل» ،فإن إجراء هذه العملية الحسابية نفسها،
حتى باستخدام أفضل الحواسيب الفائقة الكالسيكية ،قد
يستغرق  10آالف عام.
ولطالما كان يُنظر إلى التفوق الك َّمي باعتباره لحظة فارقة؛
ألنه يثبت أن الحواسيب الكمية يمكن أن تتفوق في أدائها
على نظائرها الكالسيكية ،حسب ما يقوله مارتينيز .ورغم أن
هذا التفوق قد ثبت في حالة محددة للغاية ،إال أنه يظهر
للفيزيائيين أن ميكانيكا الك َّم تحقِّق المتوقَّع منها حين يتم
تسخيرها لحل مهمة حسابية معقدة.
يقول ميشيل سيمونز ،عا ِلم الفيزياء الكمية من جامعة

نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا" :يبدو أن «جوجل»
قد أعطتنا أول دليل تجريبي على أن التعجيل الك َّمي ممكن
في أ
النظمة الفعلية".
أ
النجاز -لول مرة -في سبتمبر في
الفصاح عن إ
وقد تم إ
جريدة «فاينانشيال تايمز»  ،Financial Timesوفي قنوات
أخرى ،وذلك بعد تسريب نسخة مبكرة من الورقة البحثية
سجلته على إالنترنت على موقع وكالة ناسا ،التي تتعاون
التي ّ
مع شركة «جوجل» في مجال الحوسبة الكمية .ومن هنا،
سريعا .وحينئذ ،لم تؤكد الشركة أنها هي التي
جرى توثيقه ً
كتبت الورقة البحثية ،وكذلك لم تعلِّق على أ
النباء التي
جرى تداولها.
ورغم أن العملية الحسابية التي اختارتها «جوجل» –وهي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

التحقق من مخرجات مولِّد أرقام عشوائية ك َّمي– لها تطبيقات
عملية محدودة ،فإن سكوت آرونسون ،عا ِلم الحوسبة
النظرية بجامعة تكساس في أوستن يقول" :إنه إنجاز علمي
هائل ،بافتراض صحته .وأنا أعتقد أنه صحيح".
ويحاول باحثون من خارج شركة «جوجل» بالفعل تطوير
المستخدمة لحل هذه المعضلة
الخوارزميات الكالسيكية
َ
الحسابية؛ لتقليص فترة العشرة آالف سنة ،التي ق ََّد َرتها
الشركة لحلها .وقد أفادت شركة «آي بي إم» - IBMوهي
منافسة لـ«جوجل» في تصميم أفضل حواسيب كمية
شركة ِ
في العالم -في نسخة ما قبل النشر لورقة بحثية بتاريخ 21
بأن المهمة الحسابية يمكن حلها في يومين ونصف
أكتوبر ّ
يوم فقط باستخدام تقنية كالسيكية مختلفة (E. Pednault
;et al. preprint at https://arxiv.org/abs/1910.09534
أن هذه الورقة البحثية لم تخضع لمراجعة
 .)2019ويُذكر ّ
أ
القران ،فإذا كانت مزاعم شركة «آي بي إم» صحيحة ،فإنها
قد تقلل من شأن إنجاز «جوجل» ،المتمثل في إحراز "تفوق"
ك َّمي؛ وهو ما يعني إجراء عملية حسابية بشكل أسرع بكثير
من حاسوب كالسيكي ،دون أن يكون هذا بمثابة إجراء يفوق
لكن سيظل هذا حدثًا بار ًزا،
إمكانيات الحاسوب الكالسيكيْ ،
حسب ما يقوله سيمونز ،إذ يقول في هذا الصدد" :حسب
معلوماتي ،فهذه هي المرة أ
الولى التي تتم فيها البرهنة على
النجاز ،وبالتالي فهو يمثل -بال شك -نتيجة مهمة".
هذا إ

حلول سريعة

تعمل الحواسيب الكمية بطريقة مختلفة اختالفًا جذريًّا عن
أ
الجهزة الكالسيكية؛ فوحدة البت الكالسيكية هي  ،1أو صفر،
لكن البت الكمي ،أو الكيوبت ،يمكن أن يوجد في حاالت
متعددة دفعة واحدة .وحين تكون الكيوبتات مترابطة بصورة
معقدة ،يمكن للفيزيائيين –نظريًّا -استغالل التداخل بين
حاالتها الكمية الشبيهة بالموجات؛ إلجراء عمليات حسابية
قد تستغرق ماليين السنوات إذا أُجريت بطريقة أخرى.
يوما
ويعتقد الفيزيائيون أن الحواسيب الكمية ربما تستطيع ً
ما تشغيل خوارزميات ثورية يمكنها ،على سبيل المثال،
البحث في قواعد بيانات معقدة ،أو تحليل أ
الرقام الكبيرة
إلى عواملها ،بما في ذلك –وهذا مهم– أ
المستخدمة
الرقام
َ
لكن الوصول إلى تلك التطبيقات ما زال تفصلنا
في التشفيرّ ،
عنه عقود .وكلما زاد ترابط الكيوبتات ،زادت صعوبة الحفاظ
على حاالتها الهشة أثناء تشغيل الحاسوب الكمي .ويجري
تشغيل خوارزمية «جوجل» على رقاقة كمية مكونة من 54
لكن هذا
كيوب ًتا ،كل منها مكونة من حلقات فائقة التوصيلّ ،
يمثل جز ًءا ال يكاد يُذكر من المليون كيوبت التي يمكن أن
مصمم لالستخدام العام.
تكون مطلوبة لجهاز َّ
ّإن المهمة التي حددتها «جوجل» لحاسوبها الك َّمي "غريبة
نو ًعا ما" ،حسب ما يقوله كريستوفر مونرو ،وهو فيزيائي من
جامعة ميريالند في جامعة كوليج بارك ،إذ ابتكرها فيزيائيو
أ
وصممت بحيث يكون
«جوجل» لول مرة في عام ُ ،2016
صعبا للغاية بالنسبة إلى حاسوب عادي .وتحدى
حلها
ً
الفريق حاسوبه ،الذي يُطلق عليه اسم «سيكامور»ْ ،أن يصف
احتماالت النتائج المختلفة المنبثقة من نسخة كمية من مولِّد
تمرر 53
خرج ً
أرقاما عشوائية .وينفذون هذا بتشغيل دارة ِّ
يُ ِ
كيوب ًتا خالل سلسلة من العمليات العشوائية .ويؤدي هذا
إلى توليد سلسلة مؤلَّفة من الرقمين؛ واحد ،وصفر ،تضم
دم  53كيوب ًتا
53
رقما ،بإجمالي  253توليفة محتملة (اس ُت ِخ َ
فقط؛ ً ألن كيوبتا من كيوبتات «سيكامور» أ
الربعة والخمسين
ً
ً
معطل) .وهذه العملية الحسابية معقدة للغاية ،لدرجة
كان
أن النتيجة من المستحيل حسابها باتباع المبادئ أ
الولية،
نظرا إلى التداخل بين
فعلياْ ،
وبالتالي تكون عشوائية ًّ
لكن ً
بعض تسلسالت أ
الرقام
الكيوبتات ،تكون احتماالت صدور
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أعلى من غيرها .يشبه هذا رمي نَ ْرد مغشوش ،ليظل يعطي
أن يَظهر،
رقما
وإن كان بعض النتائج أرجح ْ
عشوائيا ،حتى ْ
ً
ًّ
مقارنةً بغيره.
توزيع االحتماالت باختبار
وقد َح َسب جهاز «سيكامور»
َ
المخرجة
التسلسالت
وقياس
الدارة ،عبر تشغيلها مليون مرة،
َ
المرصودة .وهذه الطريقة مماثلة لرمي النرد؛ لمعرفة الرقم

"إنه إنجاز علمي هائل ،بافتراض صحته.
وأنا أعتقد أنه صحيح".
الذي يظهره بدرجة أكبر من غيره .وكان التحقق من الحل
تحديًا آخر .وللنجاح في هذا التحدي ،قارن الفريق النتائج
بتلك الصادرة من عمليات محاكاة لنسخ أصغر وأبسط من
الدارات ،أجريت على حواسيب كالسيكية ،منها الحاسوب
الفائق «سوميت»  Summitبمختبر أوك ريدج الوطني في
أ
قدر فريق «جوجل» أن
تينيسي .وباستقراء هذه المثلةَّ ،
محاكاة الدارة بالكامل يستغرق  10آالف عام ،حتى إذ أجريت
العملية على حاسوب به مليون وحدة معالجة (وهو ما يوازي
حوالي  100ألف من حواسيب سطح المكتب) ،بينما استغرق
«سيكامور»  3دقائق ،و 20ثانية فقط.

تطبيقات محدودة

يقول مونرو ّإن إنجاز «جوجل» ربما سيفيد الحوسبة الكمية،
عن طريق جذب المزيد من علماء الحاسوب ومهندسيه إلى
أيضا من أن هذا النبأ يمكن أن يخلق
المجال ،لكنه يحذر ً
انطبا ًعا بأن الحواسيب الكمية صارت أقرب إلى االستخدام
في التطبيقات العملية الشائعة ،منها في الحقيقة .ويقول:
تجاوز
أخيرا ُ
"القصة المتداولة هي أن حاسوبًا عاديًّا تم ً

إمكانياته .ومن ثم ،تكون هذه هي البداية ،وسيكون لدينا
أحد هذه أ
الجهزة في المنزل بعد سنتين".
أيضا إن العلماء -في الحقيقة -ما زال عليهم
ويقول مونرو ً
إثبات أن الحاسوب الكمي القابل للبرمجة قادر على حل مسألة
حسابية مفيدة ،ال يمكن إنجازها بأي طريقة أخرى ،وعلى سبيل
المثال ،بحساب ِالب ْنية إاللكترونية لجزيء محدد ،وهي مهمة
عسيرة تتطلب نمذجة تفاعالت كمية متعددة .ويقول آرونسون
أيضا إظهار التفوق الكمي في
إن من الخطوات المهمة ً
ّ
خوارزمية تستخدم عملية معروفة باسم "تصحيح أ
الخطاء"،
َ
ِ
وهي طريقة لتصحيح أ
الخطاء الناتجة عن التشويش الكمي،
التي يمكن -بخالف ذلك -أن تفسد عملية حسابية .ويعتقد
الفيزيائيون أن هذا أمر أساسي لدفع الحواسيب الكمية إلى
العمل على المستوى المطلوب .وتعمل «جوجل» لتحقيق
هذين إالنجازين البارزين -كما يقول مارتينيز -وسوف تكشف
عن نتائج تجاربها في أ
الشهر القادمة.
ويقول آرونسون إن التجربة التي صممتها «جوجل»
إلظهار التفوق الكمي قد تكون لها تطبيقات ،فقد قام
بوضع بروتوكول الستخدام هذه العملية الحسابية؛ كي
للمستخدم أن البتات المولَّدة بواسطة مولِّد كمي
يُ ِثبت
ِ
أرقاما عشوائية هي عشوائية بالفعل .وقد يكون هذا
يُ ْخ ِرج ً
مفيدا -على سبيل المثال -في التشفير ،وفي بعض العمالت
ً
الرقمية المشفرة ،التي يعتمد تأمينها على مفاتيح عشوائية.
كان على مهندسي «جوجل» إدخال مجموعة كبيرة من
التحسينات على المكونات المادية لحاسوبهم؛ لتعمل
خوارزميتهم ،بما في ذلك تصميم أجهزة إلكترونية جديدة؛
للتحكم في الدارة الكمية ،وابتكار طريقة جديدة لتوصيل
بعضا ،حسب ما يقوله مارتينيز .ويضيف
الكيوبتات ببعضها ً
ً
قائل" :هذا في الحقيقة هو أساس ما نقوم به لتوسيع نطاق
استخدام هذه أ
الجهزة في المستقبل .ونعتقد أن هذه ِالب ْنية
أ
الساسية هي الطريق نحو تحقيق ذلك".

يتفوق حاسوب «جوجل» الكمي في إجراء عملية التحقق من مخرجات ُمولِّد أرقام عشوائية.
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تحقيقات
1869

1869

1940

1960

1960

اﻟﻤﺤﺘﻮى

1980

ﻋﺎﻣﺎ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ً
ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ،ﻧﺸﺮت دورﻳﺔ
أﺧﺒﺎرا
 Natureاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﻣﺮاﺟﻌﺎت
ورﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﻴﺮة
ًّ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﺘﺐ .وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ،
ﺗﻄﻮرت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﱠ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﻤﻴﻞ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻲ .وﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ .واﻟﻴﻮم،
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺞ ﺑﻬﺎ
اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.

رﺳﺎﺋﻞ وﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﻘﺎﻻت
أﺧﺒﺎر
أﻧﺒﺎء وآراء

2000
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮرﻗﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

30

0

%30
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ
أﻛﺒﺮ ﻣﺠﺎل ﻓﺮﻋﻲ

2019
 | 26ديسمبر | 2019

الطبعة العربية

2019

ﻋﻠﻮم اﻷرض

ﻣﺮاﺳﻼت
أﺧﺮى

ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻛﺘﺐ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت ،ﻣﻘﺎﻻت رأي

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ "أﺧﺮى":
اﻟﺰراﻋﺔ ،وﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ،
وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻹﻋﻼم ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻧﻮع اﻟﻤﺎدة

ﻣﺤﺎور اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ دورﻳﺔ  Natureﺗﺘﻨﺎول
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ،
رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻋﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ،وﻋﻠﻮم
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،وﻋﻠﻮم اﻷرض ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻮارزﻣﻴﺔ ﺗﺤﻠﱢ ﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻠﺨﺼﺎﺗﻬﺎ،
1980
وﺗﺪرج ًّ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺜﻲ
ً
ﺑﺤﺜﻴﺎ
ﻣﺠﺎﻻ
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 22
ًّ
ً
ﻓﺮﻋﻴﺎ.
ﻣﺠﺎﻻ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ،و157
ًّ
ًّ
ِﺴﺐ
وﻳﻌﻜﺲ اﺗﺴﺎع ﻛﻞ ﺧﻂ ﻧ َ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ أﺳﻔﻞ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
َ
ﻛﻞ ﻣﺠﺎل ،وأﻛﺒﺮ ﻣﺠﺎل ﻓﺮﻋﻲ.

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

2000

1920

ﻧﻮردن.
ِ
رﻳﺘﺸﺎرد ﻣﻮﻧﺎﺳﺘ ِﺮﺳﻜﻲ ،ورﻳﺘﺸﺎرد ﻓﺎن
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :ﻳﺎﺷﻚ ﺷﻴﺸﺘﻮﻓﻴﺎك.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺷﺮﻛﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﺎﻳﻨﺲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات.

:1963
 5551ﻣﺎدة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ

ﻋﻠﻮم اﻷﺣﻴﺎء

1940

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺨﻠﻮي

1920

ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ واﻟﺼﺤﺔ

ﺷﻬﺪت دورﻳﺔ  - Natureﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻋﺪدﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻛﺒﻴﺮا .وﻗﺪ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷرﺷﻴﻔﻲ ﻟﺮﺻﺪ
ﺗﻄﻮرا
- 1869
ً
ً
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪورﻳﺔ .ﻓﻤﻦ
َ
ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – اﻟﺘﻲ ﱠ
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻓﺘﺮة
ارﺗﻔﺎﻋﺎ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻘﺎﻻت – ارﺗﻔﻊ
ً
ً
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻊ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
ﺗﻮزﻳﻌﺎ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
ﻣﺘﻮازﻧً ﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أﺿﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺑﺮوزً ا ﺧﻼل
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﻮات ،اﺗﺴﻌﺖ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺆﻟﻔﻲ
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،وﻣﻦ اﻹﻧﺎث،
وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ دورﻳﺔ .Nature
اﻧﻈﺮ go.nature.com/2ng8trd :ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺻﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﱠ َﺒﻌﺔ.

ﻋﻠﻮم اﻷﻋﺼﺎب

ﺗﺤﻠﻴﻞ أرﺷﻴﻔﻲ

ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

1900

ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ دورﻳﺔ Nature
ً

1900

ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻠﻚ واﻟﻔﻀﺎء

150

1880

1880
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أﺑﺮز اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

2
1
ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﻤﺲ

3
ﻧﻴﺰك

5
أرض

4
ﻣﺎء

ﺟﻠﻴﺪ

ﺳﺤﺐ

ﻧﻮع

ﺷﻌﺎع ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺒﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﺧﻤﺲ ﻛﻠﻤﺎت
ﺗﻜﺮارا ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
ً
واﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ .وﻗﺪ
ﻗﺪﻣﺖ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﻔﺼﻼ
ﺷﺮﺣﺎ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ
ً
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت رﺻﺪ ﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة )ﻛﻤﺎ ُﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻛﻠﻤﺎت :اﻟﺸﻤﺲ ،واﻟﻤﺎء،
واﻷرض( ،ﺛﻢ ﺻﺎرت ﻫﺬه
ﺗﺨﺼﺼﺎ )ﻛﻤﺎ
اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت أﻛﺜﺮ
ً
ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎتِ :ﺟﻴﻦ،
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(
وﻛ ﱢَﻤﻲ،
ِ
ﻋﺪد اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

رادﻳﻮم

ﺷﻤﺲ

ﻫﻮاء

1,000

400

100

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ

أرض

ﻃﻴﻒ

إﺷﻌﺎع
ﻫﻴﺪروﺟﻴﻦ

ﺣﻤﺾ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ،
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل
ً

اﻣﺘﺼﺎص

ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
ﻋﻠﻮم اﻷﺣﻴﺎء
ﻋﻠﻮم اﻷرض
ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ واﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

1
ﺧﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺎع

ﺑﺮوﺗﻴﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺸﻮرة

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،واﻟﻤﻘﺎﻻت،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻌﺪد
ﺪرﺟﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤ َ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ُ
ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﺧﻼل
ﺗﺰاﻳﺪا
اﻷﺑﺤﺎث
ً
ً
اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮي ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻧﻤﻮا ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
ﻳﻌﻜﺲ
ًّ

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

407,189
146,330
ﺗﺒﻌﺎ
اﻹﺳﻬﺎم اﻟﺒﺤﺜﻲ ً
ﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ

ِﺴﺐ إﺳﻬﺎم اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﻧ َ

ازدادت ﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ-ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا
ﻳﺒﺪو-ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖّ ،
اﻻﺗﺠﺎه ﻏﻴﺮ واﺿﺢ ،ﻷن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺔ
َ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺠﻨﺲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺑﺤﺎث ً
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ إﻻ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﺳﻤﺎء
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ.
ﻓﻬﻨﺎك أﺑﺤﺎث ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ
اﻷﺣﺮف اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ .واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﻃﺎﺑﻌﺎ
اﻛﺘﺴﺒﺖ دورﻳﺔ Nature
ً
دوﻟﻴﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ًّ
اﻟﻌﻘﻮد ،وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮوا
أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺔ .واﺳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﺣﺜﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺼﻴﺐ
اﻷﺳﺪ ﻓﻲ أﺑﺤﺎث اﻟﺪورﻳﺔ ﺧﻼل
ﻋﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ،
اﻟﻤﺎﺋﺔ ٍ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة .واﻟﻴﻮم،
ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪورﻳﺔ.
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1943

ﺗﺒﻌﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﺒﺤﺜﻲ ً
ﻟﻠﻌﻘﺪ )اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻋﻠﻰ(
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

دم

ﻓﻴﺮوس أﻣﻴﻨﻲ

ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﺣﻤﺾ ﻧﻮوي

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

1960

ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ِ

أﺧﺮى
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت

ﺷﻌﺎع

0
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ﺟﻴﻦ
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1980

ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻛ ﱢَﻤﻲ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2000
اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ

اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺼﻴﻦ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ِ
أﺧﺮى

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻋﻠﻮم اﻹدراك

ً
ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻟﻜﻞ
16
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تحقيقات

سريعا باستخدام نظام إنتاج محمول صغير الحجم.
يتطلع جوفيند راو إلى إنتاج أدوية معقدة التركيب
ً
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الطبعة العربية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أدوية عند الطلب

ربما تتمثل الثورة الكبيرة القادمة في مجال الصناعات الدوائية في أنظمة إنتاج ُمصغَّ رة ،ضئيلة الحجم بما يكفي
لح ْملها في حقيبة يد .بقلم كاري أرنولد
َ
يلتقي جوفيند راو ُبز ّوار مختبره ،الذي يقع خارج مقاطعة
بالتيمور مباشرةُ ،م ً
ستقبل إياهم بشيئين :مصافحة حارة،
ورسم بياني .وقُبيل اكتمال التعارف مباشرة ،يصطحب راو
أي نوافذ في جامعة
الضيوف إلى داخل مكتبه الذي ال يحوى ّ
بيانيا
ا
رسم
ويعرض
ميريالند بمقاطعة بالتيمور(،)UMBC
ً
ًّ
المتها ِلك .وفي ذلك الرسم ،يَظهر خط
على حاسبه المحمول ُ
النفاق على الصحة
مائل شديد االنحدار ،يتتبع معدالت إ
في الواليات المتحدة على مدار السنوات أ
الربعين الماضية.
ويتساءل راو" :إن الخط يرتفع أكثر فأكثر ..فكم من
أ
الرواح يُكلِّفنا ذلك؟"
يكمن الحل الذي يطرحه راو في حقيبة أنيقة من الفوالذ
المقاوم للصدأ ،مستقرة فوق طاولة موجودة في الجهة
ِ
المقابلة لمكتبه .يدفع راو مزالج الحقيبة ،ويفتح غطاءها؛
ليكشف لنا عن سلسلة من الصناديق السوداءّ ،كل منها في
بعضا .وتمتلئ
حجم قبضة اليد ،متصلة جميعها ببعضها ً
َنانّ ،كل منها في حجم مشبك الورق ،وتُغذيها
الصناديق ِبق ٍ
محاقن ،وتصل بينها أنابيب بالستيكية شفافة ،ال يزيد ُسمك
مصدرا
كثيرا عن ُسمك شعرة آدمية ،فإذا أضفنا
ً
الواحدة منها ً
للكهرباء ،وبعض أجزاء الخاليا المجففة بالتجميدً ،
وقليل
من الحمض النووي ،فإن هذه أ
الجهزة المحمولة تُتيح ألي
شخص أن يبدأ في صنع أدوية متطورة ،مقابل بضعة دوالرات
فقط .ويحمل هذا النظام اسم "أدوية حيوية عند الطلب"
 .Bio-MODويقول راو إنه نظام لديه القدرة على تغيير اتجاه
المنحنى شديد االنحدار على شاشة حاسبه المحمول.
ال ينفرد راو بهذا العمل ..فهناك ِف َرق بحثية عديدة في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITفي كامبريدج،
وجامعة فيرجينيا كومنولث ( )VCUفي ريتشموند ،ومستشفيات
في أمريكا الالتينية وأوروبا تعكف منذ فترة على إجراء تجارب
لنتاج أدوية عند الطلب .وتمثل النظم أ
الولية التي تستخدمها
إ
ُ ِّ ُّ
أ
الف َرق ثورة شاملة في مجال صناعة الدوية.
تلك ِ
اعتمدت صناعة المستحضرات الصيدالنية -على مدار
تاريخها -على اقتصادات الحجم ،حيث تُمزج مئات اللترات
من الكواشف في غ َُرف تفاعل ضخمة ،إلنتاج ماليين الجرعات
من عقار واحد .وعلى صعيد آخر ..يعمل نظام "أدوية حيوية
عند الطلب" ،و أ
النظمة ذات الصلة على تمرير كميات صغيرة
من المواد الكيميائية عبر سلسلة من الغُ َرف ،كل منها في حجم
إصبع إالبهام ،يُمكنها أن تُ ِنتج مئات أو آالف الجرعات من
العديد من أ
الدوية ،ويحدث كل هذا في أقل من  24ساعة.
أ
وقد حظيت عدة ِف َرق بحثية بدعم من الجيش المريكي لهذه
الرؤية ،إذ ضخت وكالة مشروعات أ
البحاث الدفاعية المتطورة
ّ
( )DARPAأكثر من  15مليون دوالر أمريكي لدعم صانعي
أ
"ص ِّمم بنفسك".
الدوية الذين ينتهجون مبدأ َ
"المسألة تبدو جنونية ،لكنها -في الوقت ذاته -منطقية"،
مشروعات سابق بوكالة
حسبما يقول جيف لينج ،مدير
ٍ
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مشروعات أ
البحاث الدفاعية المتطورة ،الذي أسهم في
أ
المنح ،ويرى أن هذه النظمة ضرورية
تدشين بعض ِ
يعملون في بعض البيئات أ
أ
الكثر صعوبة في
للطباء الذين
أ
أ
شبه لينج هذه النظمة بالطابعات ثالثية البعاد،
العالم .ويُ
تعمل ِّعلى تجميع أ
الدوية ،مثل المضادات الحيوية،
التي
أو أ
الجسام المضادة لعالج أمراض المناعة الذاتية ،أو
أن تعزز سهولة
النسولين
إ
السكَّري .ويُفترض ْ
الالزم لمرضى ُّ
القدر َة على توصيل أ
حمل تلك أ
الدوية
الجهزة وسهولة نقلها
المطلوبة بشدة إلى من أُضيروا بسبب حروب ،أو كوارث.
ويقول المتشككون إن نظام "أدوية حيوية عند الطلب" فكرة
إصالحا ً
شامل للبيروقراطية
مثيرة لالهتمام ،لكنه سوف يتطلب ً
التنظيمية الخاصة بالعقاقير .وقد كافح فريق راو وفريق معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا كالهما من أجل تنقية منتجاتهما
أ
المن َتجة على ُدفعات .وإضافة
النهائية ،بحيث تضاهي آالدوية ُ
إلى ذلك ..تتكلف هذه الالت نفسها ماليين الدوالرات ،ولذا..
فهي ليست في متناول كثيرين ممن يحتاجون إليها ،على
أ
القل في الوقت الراهن .والسؤال المطروح هو :هل بإمكان
المهندسين ،من أمثال راو ،التغلب على هذه العقبات؟
تأمل كلوديا فاكا جونزاليس ،اختصاصية علم أ
الدوية
بجامعة كولومبيا الوطنية في بوجوتا ،أن يتمكنوا من ذلك.
الدوية العشرة أ
وتقول جونزاليس" :إن أ
الكثر تكلفة في بالدنا
أ
هي العالجات الحيوية للسرطان .وقد كانت هذه الدوية
نحو ال تُطيقه البلدان النامية ،أما
آً
دائما باهظة التكلفة على ٍ
أيضا".
الن ،فقد أصبحت فوق قدرة الدول الغنية ً

النفاق
العبقرية ،وترشيد إ

أيضا أن
لكن يروق له ً
يصف راو نفسه بأنه مهندس ومخترعْ ،
ينعت نفسه ً
يعرف نفسه وهو
هكذا
أسعارا".
قائل" :إنني أقل
ً
ِّ
يضحك بشعور من الكبرياء المختلط بالخجل ،كشخص تمكَّن
من االحتفاظ بشاحنته الصغيرة القديمة من طراز «تويوتا»،
حتى قطع بها حوالي  300ألف كيلومتر على الطريق.
ويبدو أن العبقرية واالقتصاد ضاربان بجذورهما في أسرة
جده يقتصد ويدخر المال على مدار عدة
راو ،فقد ظل ُّ
سنوات؛ للقيام برحلة طويلة إلى لندن من بلدته التي كانت
عرف في ذلك الحين باسم ِ«مدراس» في الهند ،وذلك من
تُ َ
أجل خوض امتحان الخدمة المدنية البريطاني في عام
 .1927وعلى الرغم من نجاحه في ذلك االمتحان ،إال أن
حصتها من الموظفين
المملكة المتحدة كانت قد استوفت ّ
الجد
الهنود؛ ولذا تم استبعاده.
ً
وعوضا عن ذلك ..التحق ُّ
بكلية لندن الجامعية ،من أجل دراسة الهندسة .وكان يملك
سجل دخله ونفقاته في
القليل من المال ،وقد اعتاد أن يُ ِّ
دفتر يوميات صغير ،ال يزال راو يحتفظ به في ُدرج مكتبه
العلوي .وقد فتح راو بعناية هذا الدفتر ،الذي فقد غالفه
الجلدي أ
السود ،ليكشف عن صفحات قديمة اصفَّر لونها،

درجة كل
نصا مكتوبًا بخط أنيق .وتشمل البنود ُ
الم َ
تتضمن ًّ
شيء ،بد ًءا بتكلفة الكتب ( 5جنيهات إسترلينية) ،وانتها ًء
بتكلفة الحصول على حمام ساخن ،وهي ِ(ش ِلنان).
الجد في النهاية إلى الهند ،ونقل إلى ذُريته
عاد
َّ
ذلك الحرص والوعي بالتكاليف المالية ،وكذلك شغفه
بالهندسة .فعندما كان راو ال يزال في سن المراهقة في
أواخر السبعينيات من القرن العشرين ،صنع أول مذياع
من ابتكاره ،عن طريق تجميع القطع المكونة للمذياع من
سعرا
متاجر إال
لكترونيات ،وقد َّ
تبين أن ذلك الجهاز كان أقل ً
وأكثر ثقةً فيه من أ
النواع التجارية السائدة حينذاك .وعندما
التحق راو بالمعهد الهندي للتكنولوجيا ( )IITفي مدراس
أمرا مفروغًا منه أنه
(المعروفة ًّ
حاليا باسم تشيناي) ،بدا ً
مهندسا.
سوف يصبح
ً
وسواء في المعهد الهندي للتكنولوجيا ،أو أثناء السعي
للحصول على درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية من
جامعة دريكسل في فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا ،ازدهر راو
هيأت له أسباب النجاح ،وامتلك فيها الموارد
في ظل بيئة ّ
ستشعر ٍات؛ من أجل إجراء التفاعالت
الالزمة لتصميم ُم ِ
أي محاولة
أيضا أن
الكيميائية ،لكنه وجد ً
عمله لم ينطو على ّ
للتعامل مع مسألة تكلفة تلك أ
الجهزة .فلما عاد بذاكرته إلى
حياة الفقر المدقع ،التي شهدها في الهند ،أدرك أنه ال
إن لم يكن بمقدور المرء أن يتحمل
طائل من التكنولوجياْ ،
تكلفتها .وبعد حصوله على درجة الدكتوراة في عام ،1987
ُع ِّين في مركز تكنولوجيا االستشعار المتطورة (،)CAST
التابع لجامعة ميريالند بمقاطعة بالتيمور (،)UMBC
الذي ال يزال يعمل به منذ ذلك الحين .وعلى مدى العقود
الثالثة الماضية ،وهب راو نفسه لقضية ابتكار مستشعرات
كيميائية منخفضة التكلفة ،واستخدام تلك أ
الجهزة وغيرها
البداعات البسيطة في حل مشكالت الحياة الواقعية.
من إ
ومن بين اختراعات راو :ابتكار حضانة أ
للطفال المبتسرين،
َّ
قوى ،تُستخدم لمرة واحدة ،وهو
مصنوعة من الورق ُ
الم َّ
حاليا في تجربة إكلينيكية في الهند ،وكذلك ابتكار
يختبرها ًّ
السكَّري
لمريض
يمكن
الدم،
كر
س
لقياس
تألقي
ستشعر
ُم ِ
ُ
ُ
ارتداؤه في الفلبين.
وحول ذلك ،تقول لياه تولوسا ،زميلة راو ،والمدير
المساعد لمركز تكنولوجيا االستشعار المتطورة" :يمتلك راو
في جعبته كل هذه أ
الفكار المجنونة .ولذا ،فالعمل معه
أيضا مريح للغاية".
مليء بالمفاجآت ،لكنه ً
وحتى فيما يخص مساحة مختبر المركز ،نجدها تعكس
يضم مجموعة
روح ترشيد إ
النفاق به ،إذ يقع في حي سكني ُّ
من البيوت الخفيضة المبنية من الطوب ،التي تعود إلى
فترة ما بعد الحرب العالمية ،ويشغل المركز سرداب مبنى
صغير ،كان يستخدم كمقر الحتجاز أ
الحداث في أوائل
ُ
القرن العشرين .ويقع مختبر راو في المطبخ السابق للمبنى،
الطبعة العربية
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تحقيقات
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻳﺪ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎم »أدوﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ«
 Bio-MODﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﺎري ﺻﻐﻴﺮ اﻟﺤﺠﻢ ،اﻟﻐﺮض
ﻣﻨﻪ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﺟﺴﺎم
اﻟﻤﻀﺎدة ،واﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ .وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺼﻤﻤﺔ
ً
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺟﺎﻫﺰة ،وأﺧﺮى ُﻣ ﱠ
ﺳﻮاء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﻈﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ،ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ دواء ﻣﻌﻴﻦ.
1
ﺤﺘﻀﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
َ
ﺗُ
ﺣﻤﺾ ﻧﻮوي ،وﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺧﻠﻮي ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺌﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ داﺧﻞ ﻫﺰﱠ از ُﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ؛ ﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ.
2
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ..ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ ،ﺗُ ﺴﺘﺨﻠﺺ ﻓﻴﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﺠﺮي ﺧﻠﻂ ﻫﺬه
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻤﺤﺎﻟﻴﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺪواء.
3
ﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ
ﺤﻘﻦ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ُﻣ ﱢ
ﺗُ َ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻗﻦ؛ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ وﻏﺴﻞ
اﻟﺪواء أﺛﻨﺎء ﻣﺮوره ﻋﺒﺮ
أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺗﻨﻘﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ.
4
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺣﺎﺳﺐ ﻟﻮﺣﻲ ﻓﻲ
وﻣﺴﺘﺸﻌﺮاﺗﻪ؛
ﻣﻀﺨﺎت اﻟﻨﻈﺎم ُ
ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ درﺟﺔ ﻧﻘﺎء اﻟﺪواء
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ويكتظ بمعدات عتيقة ،وتصميمات غير مكتملة .وفي هذه
المساحة الصغيرة ،نجح راو في اختراع الجهاز الذي يزهو به
أكثر من أي ابتكار آخر له ،وهو اختراع كان ثمرة محادثاته مع
لينج ،الذي التقى به للمرة أ
الولى في عام .2012
طبيبا لدى الجيش
أ ففي عام  ،2003وبحكم عمل لينج ً
كثيرا ما يواجه
المريكي في باجرام أفي أفغانستان ،كان ً
الدوية للجنود والمدنيين الذين كان
مشكلة تتعلق بتوفير
أمريكيا كان
ا
ي
جند
الخصوص-
وجه
علىيعالجهم .ويذكر
ًّ
ًّ
ونبضا غير
قد أصيب بجرح في الرأس ،وعانى ضغط دم ً
مستقريْن .وكانت حالته -في الواقع -بسيطة ،يمكن عالجها
َّ
سمى «بروموكريبتين»،
بسهولة باستخدام عقار
َ
متداول يُ َّ
متوفرا في المستشفى .ولكي ينقذ
لكن ذلك العقار لم يكن
ّ
لينج مريضه ،طلب من سالح ً الجو أ
المريكي جلب العقار
جوا من الندشتول في ألمانيا.
ًّ
ويقول لينج" :كان الدواء رخيص الثمن ،لكنه تكلَّف مبلغً ا
باهظًا ،بالنظر إلى تكلفة وقود الطائرة التي حملته".
وكان لينج ،الحاصل على درجة الدكتوراة في علم الصيدلة،
على اقتناع بأنه ال شك أن هناك طريقة أفضل لتوصيل أ
الدوية
إلى جبهات القتال .وأدرك أنه لو توفرت الوصفة الطبية السليمة
والمكونات ،فلربما أمكنه تحضير عقار البروموكريبتين بنفسه.
وظلت الفكرة عالقة في ذهنه ،حتى عندما انتقل إلى وكالة
مشروعات أ
البحاث الدفاعية المتطورة في عام  .2004وفي
عام ،2012عندما ُكلِّف برئاسة قسم التكنولوجيا الحيوية الجديد
قرر أن ينفذ تلك الفكرة على أرض الواقع؛ فشرع في
بالوكالةَّ ،
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2
ﺟﻬﺎز
اﺳﺘﺨﻼص
 /ﺧﻼط

1

أﺳﻄﻮاﻧﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺔ

ﺣﺎﻓﻈﺔ

ﺣﺎﺿﻨﺔ

ِﻣﺤﻘﻦ
3

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻣﺘﺼﺎص
أﺷﻌﺔ ﻓﻮق ﺑﻨﻔﺴﺠﻴﺔ

ﺣﺎﺳﺐ
ﻟﻮﺣﻲ

4

أﺳﻄﻮاﻧﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻒ

اﻟﺪواء
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

التواصل مع المختبرات؛ بهدف استيفاء طلب بالغ الصعوبة،
هو :إنشاء صيدلية محمولة ،يمكنها إنتاج ألف جرعة من أ
الدوية
عالية الجودة في غضون  24ساعة.
وقسم لينج التحدي إلى قسمين :أحدهما يتعلق
َّ
بالعقاقير القائمة على جزيئات صغيرة ،يتم إنتاجها
باستخدام الكيمياء العضوية التقليدية ،آ
والخر يتعلق
أ
بالدوية الحيوية التي تُص َنع في المعتاد باستخدام خاليا
حية .وتولَّى فريق من المهندسين في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا زمام المبادرة بابتكاره نظاما لتصنيع أ
الدوية
ً
القائمة على جزيئات صغيرة ،وهو نظام جرى تسليمه الحقًا
إلى مختبر توماس روبر ،عا ِلم الكيمياء العضوية التخليقية
في جامعة فيرجينيا كومنولث .ووجد روبر ،الذي انتقل
عاما أمضاها في شركة «جالكسو
إلى ذلك المختبر بعد أً 22
الدوية ،أن العقد المطروح من وكالة
سميثكالين» لصناعة
مشروعات أ
البحاث الدفاعية المتطورة يُ َعد فرصة إلحداث
تغيير جذري في صناعة تتميز في العادة بطابعها المحافظ.
تعين علينا معرفة
كبيرا .فقد َّ
فيقول روبر" :كان هذا تحديًا ً
مناسبا لصناعة أدوية للبشر ،أم ال".
ما إذا كان النظام
ً
وكان لذلك المسعي بُعد شخصي فيما يخص راو ،الذي كان
مؤخرا ً
زميل له يواجه خطر إالفالس في سعيه لدفع
قد شهد ً
ثمن دواء تتلقاه زوجته المصابة بالسرطان ،وكان الدواء من عامل
حببة(،)GCSF
عرفبعاملتحفيز ُمستعمراتالخاليا ُ
الم َّ
بيولوجييُ َ
وهو يساعد على تجديد مخزون الجسم من خاليا الدم البيضاء.
أن بإمكانه أن
مهندسا
وقد اعتقد راو -بوصفه
كيميائياّ -
ًّ
ً

يجد طريقة أفضل وأقل تكلفةً لصناعة أ
الدوية التي تُعطى
بوصفة طبية .لذا ..بعدما علم من قراءاته باهتمام وكالة
البحاث الدفاعية المتطورة بفكرة أ
مشروعات أ
الدوية الحيوية
لكن راو كان
واصل أمع لينج؛ لمعرفة المزيدّ ،
عند الطلب ،تَ َ
الجزاء المتحركة التي يجب أن تعمل
أيضا؛ فعدد
مترد ًدا ً
جنبا إلى جنب دون أدنى خلل في كل مرة ،لكي ينجح مثل
ً
حد أصابه بالحيرة.
كبيرا للغاية إلى ّ
هذا النظام ،كان ً
ولما استشعر لينج مخاوف راو ،أشركه في رؤيته الثانوية
للمشروع ،أال وهي توفير مصدر بديل منخفض التكلفة
أ
المنقذة للحياة.
للدوية ِ
اعتدل راو في جلسته وقد بدا عليه االهتمام .فقد أشبع
المشروع ًّكل من نزوعه إلى المثالية ،وميله الفطري نحو
خيم عليه آنذاك وهو يفكر
ترشيد إالنفاق .ويذكر أ أن الصمت ّ
حددتها شركات أ
الدوية ،ثم
في صراع زميله مع السعار التي َّ
أردف ً
قائل" :هيا بنا نزيحهم عن هذا العمل".

خطوط التجميع

تتطلب فكرة أ
الدوية عند الطلب إعادة النظر في مسألة
أ
صناعة أ
الدوية من اللف إلى الياء .فمنذ أن بدأت عمليات
أ
المص ِّنعون على كيمياء
النتاج الضخم للدوية ،اعتمد
إ
النتاج على دفعات .وفيما يخص ُ أ
الدوية الشائعة التي
إ
تمتاز بالثبات واالستقرار في درجة حرارة الغرفة ،وذات فترة
الصالحية الطويلة ،كانت تلك -وما زالت -الطريقة أ
النجح
من الناحية االقتصادية في إنتاج أ
الدوية.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ولتلك االستراتيجية بعض العيوب ،فهي ً
مثل تستهلك
وق ًتا ً
نظرا إلى أن الشركات تقوم
طويل ،وتتميز بالمركزيةً ،
بتخليق أو شراء السالئف الكيميائية ،وشحنها إلى مصنع
كبير ،وإجراء عدد كبير من التفاعالت في أحواض ضخمة ،ثم
معالجة المن َتج النهائي ،وتنقيته ،وتحليله .وحينئذ فقط يمكن
أن يفي الدواء بمعايير الجودة والنقاء التي وضعتها هيئات
بعينها ،مثل إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية (ً ،)FDA
فضل
عن أن إدارة التقلبات التي تتعرض لها سالسل التوريد العابرة
للقارات ،واللوائح التنظيمية تعني أن الدواء قد يستغرق
شهرا للوصول إلى رفوف المتاجر .كما أن زيادة
أكثر من ً 12
للمساعدة خالل أ
الزمات قد ال تسنح على الدوام.
النتاج؛
إ
وفوق ذلك ..يكون النظام ُعرضة لالضطراب في حال عجز
لكن على مدار العقد
حلقة واحدة من السلسلة عن العملْ ،
الماضي ،ظل الكيميائيون المتخصصون في المستحضرات
سعيا إليجاد بديل.
الصيدالنية ينفقون الجهد والمال؛ ً
المعروفة بتخليق أ
الدوية
وتتضمن هذه االستراتيجية
بالتدفق المستمر َض ّخ اثنين أو أكثر من الكواشف خالل
بعضا بواسطة
سلسلة من الغرف الصغيرة المتصلة ببعضها ً
أنابيب رفيعة مرنة .ويخلق هذا سلسلة متواصلة من
تحرك المواد الكيميائية عبر النظام .وتعمل
التفاعالت مع ُّ
ستشعرات متنوعة على مراقبة سير التفاعالت ودرجة
ُم ِ
نقائها ،مع إدخال تغييرات على التدفق ،وكميات الكواشف،
شبه تيموثي
بهدف تهيئة الظروف ُ
المثلى لتخليق الدواء .ويُ ِّ
لُو ،اختصاصي البيولوجيا التخليقية والمهندس بمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،تلك العملية بخطوط التجميع
التي أحدثت ثورة في عالَم الصناعات التحويلية قبل قرن.
وحول ذلك ،يقول لُو" :إنها محاولة لتجاوز حدود السرعة
أ
أيضا
التي نفعل بها الشياء .وتمتاز تقنية التدفق المستمر ً
بقدرتها على مراقبة الجودة على مدار الوقت".
وكانت معالجة التدفق المستمر هي الطريقة الوحيدة لتلبية
رغبةوكالةمشروعات أ
البحاثالدفاعيةالمتطورةفيمايخصتوفير
أنظمة محمولة وقادرة على إنجاز العمل في غضون  24ساعة.
وبحلول عام  ،2016كان فريق متخصص في تخليق
الجزيئات الصغيرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
قد أنشأ منظومة في حجم الثالجة ،تضم وحدتين ،تحتوي
الوحدة أ
الولى على مكونات يمكن فصلها وتركيبها بسهولة،
البن بماكينات القهوة ،لتخليق واحد من أربعة
مثل حاويات ُ
أدوية مختلفة« :ديفينهيدرامين» ،وهو مضاد للهيستامين؛
و«ليدوكايين» ،وهو ُمخدر موضعي ،و«ديازيبام» ،وهو
مهدئ ،و«فلوكسيتين» ،وهو مضاد لالكتئاب .أما الوحدة
المركَّب ،ومعالجته ،وإعداده في
فمهمتها تنقية ُ
الثانيةُ ،
إعطاؤه أ
للفراد .ومن الجدير بالذكر أنه
صورة محلول يمكن
في عام  ،2018انضم روبر إلى الفريق ،وانتقلت عملية
تصنيع هذه المنظومة إلى جامعة فيرجينيا كومنولث؛
إلجراء مزيد من التحسينات .وبمجرد أن وصل الفريق
البحثي إلى فرجينيا ،نقل أفراده تركيزهم إلى إنتاج أقراص
«سيبروفلوكساسين» ،وهو من المضادات الحيوية.
ويقول روبر إن متطلبات وكالة مشروعات أ
البحاث
الدفاعية المتطورة جعلت المهمة صعبة من الناحية التقنية،
ويضيف ً
قائل" :كان يُشترط أال تتعدى نسبة الشوائب ،%0,1
وهو شرط يصعب للغاية استيفاؤه".
أما بالنسبة إلى مشروع أ
الدوية الحيوية عند الطلب ،فقد
منحت وكالة مشروعات أ
البحاث الدفاعية المتطورة عقو ًدا
َ
لكل من فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ويرأسه لُو،
والمهندس الكيميائي كريستوفر الف) ،ومختبر راو بجامعة
قرر لُو والف استخدام نوع
ميريالند بمقاطعة بالتيمور .وقد َّ
سمى  Pichia pastorisفي نظامهما .ويمكن
من الخميرة ،يُ َّ
فرز كميات كبيرة من
الخميرة
تعديل تلك
هندسيا ،بحيث ت ُِ
ًّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

العقاقير .ونظرا إلى أنها تتسم بالكثير من آ
الليات الخلوية
ً
مباشر ًة
المعقدة التي يمتلكها البشر ،فبإمكانها أن تُخلِّق ُ
فع ًال شبي ًها بالبروتين البشري .وبعد عدة أشهر من
بروتي ًنا َّ
نجاحا؛ دفع لُو إلى
الصالحات والتحسينات ،حقَّق
إ
النظام ً
أن يبدأ العمل في إنتاج العديد من أ
الدوية الحيوية في ٍآن
أ
ستخدمة
الم َ
واحد ،وذلك لتبسيط إنتاج أنواع خالئط الدوية ُ
في عالج فيروس نقص المناعة البشرية ،أو السرطان.
مؤ ِث ًرا
أما راو ،فقد قرر االستغناء عن الخاليا الحية ْ
االعتماد على ُمستخلصات خلوية ُمجفَّفة بالتجميد ،وهي:
والنزيمات،
الحمض النووي الريبي ،والحمض النووي ،إ
الندوبالزميةً ،
فضل عن شبكة أنابيب
وشظايا من الشبكة إ
رصعة بالريبوسومات ،تُصنع فيها البروتينات ("أي كل
ُم َّ

"كان الدواء رخيص
الثمن ،لكنه تَ كَ لَّ ف
نظرا
مبلغا ً
ً
باهظاً ،
إلى تكلفة وقود
الطائرة التي حملته.
شبه
شيء ،ما عدا الغشاء ،والنواة" ،على حد قول راو) .ويُ ِّ
راو نظامه بعملية َخبز الكعك باستخدام خليط الكعك
الجاهز ،الذي نشتريه من المتجر (انظر الشكل" :صناعة
أ
الدوية الحيوية في حقيبة يد") .ويقول مايكل جيويت،
اختصاصي البيولوجيا التخليقية من جامعة نورث ويسترن
في إيفانستون بوالية إلينوي ،إن النظام الخالي من الخاليا
قدرا
يتمتع بمدة صالحية تصل
إلى عامين ،وهذا يمنحه ً
أ
نموا .أما الميزة الرئيسة
من التميز ،حتى على الخاليا السرع ًّ
أ
المجففة بالتجميد
الخرى ،فتتمثل في أن مكونات الخاليا ُ
خرج من َت ًجا أكثر اتساقًا ،على حد قوله .ويضيف ً
قائل:
تُ أ ِ
"النظمة الخالية من الخاليا أقرب نو ًعا ما إلى الكيمياء منها
إلى البيولوجيا".
ومع ذلك ،لم يكن المشروع يسير بسالسة تامة،
فالمنهجية الخالية من الخاليا تتطلب خطوات تنقية
إضافية لزالة المخلفات ،كما أن أ
النابيب الرقيقة في
إ
النماذج أ
الولية لراو تعرضت لفقاعات هواء تداخلت مع
التفاعالت ،وأعاقتها .فكانت زيادة الضغط في النظام
إجراء مفيدا في ذلك الصدد .وقد ارتبط النجاح أ
الول الذي
ً ً
حببة،
الم
الخاليا
ات
ر
مستعم
تحفيز
عامل
بتحضير
حقَّقه راو
ُ
َّ
المعتمد على بروتين ،أوشك بسببه زميله على
وهو الدواء
ِ
الفالس ،إذ تمكَّن نظام راو من تحضير عامل تحفيز
إ
المحببة بدرجة النقاء نفسها ،التي تتسم
الخاليا
ات
ر
مستعم
َّ
بها المنتجات المتاحة تجاريًّاR. Adiga et al. Nature( .
 ،)Biomed. Eng.2, 675–686; 2018كما أظهرت االختبارات
نشر بعد،
الالحقة التي اُجريت على الحيوانات ،والتي لم تُ َ
أن عامل التحفيز الذي أنتجه كان بالفعالية نفسها.
ّ
هذه إالنجازات هي بمثابة عالمات بارزة على الطريق ،لها
تقدم لدى الهيئات التنظيمية الفيدرالية،
أهميتها في إحراز ُّ

وفقًا لما يراه لُو ،وراو ،وروبر .فال تزال المجموعات الثالث
تتحاور مع مسؤولين في إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية،
وتحمسها للتصنيع بنظام التدفق
التي أعربت عن اهتمامها ُّ
المستمر ،وللتصنيع عند الطلب .ومع ذلك ..لم تتضح بعد
المعايير التي ستستخدمها إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية في
تقييم تلك أ
الجهزة ،وكيف ستضمن استمرارية جودة الدواء.
وعلى الرغم من أن شركةً تُدعى «سوترو بيوفارما» Sutro
- Biopharmaيقع مقرها في جنوب سان فرانسيسكو بوالية
كاليفورنيا -قد بدأت في اتخاذ خطوات اعتماد أ
الدوية التي
تُن َتج بعملية تصنيع خالية من الخاليا ،لم تُطرح بعد في
أ
السواق أية أدوية ُصنعت بهذه الطريقة.
ومن بين العيوب الرئيسة لمنصة راو ،الخالية من الخاليا ،أنها
غير قادرة على إضافة جزيئات السكر وغيرها من المجموعات
الكيميائية إلى البروتينات والجزيئات الحيوية بالطريقة
المعقَّدة ِف ْعل ذلك ،حسبما
نفسها التي تستطيع بها الخاليا ُ
يقول جيمس كولينز ،اختصاصي الهندسة الحيوية بمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،الذي أسهم في ابتكار تقنيات خالية
من الخاليا في إطار عمله في مجال البيولوجيا التخليقية قبل
أكثر من عقد .وإلى أن يحين الوقت الذي يتحسن فيه أداء تلك
النظمة لهذه المهام ،سيظل عدد أ
أ
الدوية التي يمكن تخليقها
عن طريقها محدو ًدا ،على حد قول كولينز.
وعلى الرغم من أن وكالة مشروعات أ
البحاث الدفاعية
أ
النتاج عند الطلب فيما
قدمت التمويل لنظمة إ
المتطورة َّ
يخص أ
فإن
الدوية
َ
المستخدمة في ساحات المعاركّ ،
النسانية
لينج وراو
متحمسان للغاية بشأن االستخدامات إ
المحتملة لتلك ّ أ
النظمة ،فالنظام الذي يُ ِنتج أدوية عند
َ
الطلب بمقدوره أن يُقلل من الحاجة إلى سالسل التوصيل
والتخزين تحت التبريد ،التي تُستخدم عند نقل لقاحات
النسولين -إلى المناطق النائية ،أو
وعقاقير معينة -مثل إ
المناطق المتضررة أ
بالزمات .وإذا أمكن إتاحة نظام إنتاج
في حجم حقيبة اليد ،مثل نظام راو ،فسوف تتمكن
المستشفيات والصيادلة من تخليق ما يحتاجون إليه من
أدوية بالضبط ،ال أكثر ،وال أقل.
ويظل هناك تساؤل جوهري حول ما إذا كان بمقدور
النظمة تخليق كمية كافية من أ
تلك أ
الدوية؛ لمواجهة كارثة
ما ،أم ال .وحول ذلك ..يقول كولينز" :إن فرص نجاح هذه
النظمة مختبريا مبشرة للغاية ،لكن أ
أ
المر ما زال يتطلب
ًّ ُ ِّ
ّ
مزيدا من العمل".
ً
ويقر راو صراحةً بأن نظام «أدوية حيوية عند الطلب»
وغيره ّمن أ
المشابهة يحتاج إلى إدخال تحسينات
النظمة
ِ
عليه .وقد بدأ راو بالفعل إجراء تجارب؛ لتصميم وحدات
إضافية ،من شأنها إحداث بعض التعديالت الكيميائية التي
تشترطها شركات عديدة تنتج أ
الدوية الحيوية .كما يحاول راو
إيجاد طريقة لربط عدة وحدات تخليق «أدوية حيوية عند
النتاج ،على الرغم من أن هذا
معا؛ بهدف زيادة إ
الطلب» ً
شهورا من العمل ،قبل أن يصبح أي من
سوف يستغرق
ً
التعديلين جاه ًزا لالختبار.
وبينما يواصل راو جهوده ،لم يتزحزح عن ُحلْمه بتوفير
أدوية بأسعار يمكن أن يتحملها جميع أ
الفراد في أي وقت،
ّ
أ
وفي كل مكان .ويتخيل راو أن تنجح تلك الجهزة في عمليات
أ
وجعل المستحضرات الصيدالنية في متناول
تصنيع الدويةْ ،
أ
أ
الفراد .وحسب قوله ..فهو يريد أن يمنح الفراد "هيمنةً على
وسائل إالنتاج" .ويتوقف راو عن الكالم عندما تخطر تلك
الفكرة برأسه ،ثم يضحك ً
قائل" :أظن أنني بَ َد ْو ُت ِل َت ِّوي مثل
كارل ماركس ،أليس كذلك؟"
كاري أرنولد صحفية علمية تُ ِقيم خارج ريتشموند
بوالية فيرجينيا.
الطبعة العربية
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ٌ
مشكلة عويصة
تواجه تقنيات
التعلم العميق
تحقيقات

هيفن
باحثو الذكاء االصطناعي يحاولون إصالح عيوب الشبكات العصبية .بقلم دوجالس ِ

تخيل سيار ًة ذاتية القيادة تقترب من عالمة «توقَّف» المرورية ،لك َّنها ً
بدل من أن تبطئ
َّ
ليكشف تقرير الحادث الحقًا أنَّه كانت هناك أربعة
سرعتها ،تُسرع نحو التقاطع المزدحم،
ِ
مستطيالت صغيرة ملصقة على العالمة المرورية .وقد ض َّللَت هذه المستطيالت أ
الربعة
َ ْ
ُ َ
نظام الذكاء االصطناعي في السيارة ،وجعلته يُخطئ في قراءة كلمة «توقَّف» على العالمة
بدل من ذلك« ،الحد أ
المرورية ،ويظنهاً ،
القصى للسرعة .»45
لكن من الممكن بالفعل عرقلة عمل أنظمة الذكاء االصطناعي،
لم يقع هذا الحادث حقًّاْ ،
ذكاء اصطناعي؛ ُليخطئ في قراءة عالمة «توقَّف»
إذ أوضح الباحثون كيف يمكن خداع نظام ٍ
ملصقات عليها بعناية .1وتمكنوا من تضليل أنظمة التعرف على
المرورية ،وذلك بوضع
ٍ
الوجوه ،عن طريق لصق أشكال مطبوعة على النظارات أو القبعات .كما احتالوا على أنظمة
أنماط من
التعرف على الكالم
تخيل سماع عبار ٍات وهمية ،عن طريق إقحام ٍ
بدفعها إلى ُّ
البيض في أ
الضجيج أ
الصوات التي تسمعها.
أ
هذه مجرد أمثلة على مدى سهولة عرقلة عمل التقنية الرائدة للتعرف على النماط في الذكاء
االصطناعي ،المعروفة باسم الشبكات العصبية العميقة ( .)DNNsوقد أثبتت هذه الشبكات
بشكل صحيح ،بما في ذلك الصور،
قدرتها المذهلة على تصنيف جميع أنواع المدخالت ٍ
والكالم ،والبيانات المتعلقة بتفضيالت المستهلكين .وهي جزء من الحياة اليومية ،إذ تدير
تلقائيا ،حتى تقديم التوصيات إلى مستخدمي
كل شيء ،بد ًءا من أنظمة الهاتف المشغلة
ًّ
فإن تعديل المدخالت بتغيير ٍات بسيطة للغاية
خدمة البث «نتفليكس»  .Netflixومع ذلكَّ ..
ال يالحظها البشر عاد ًة يمكن أن يُ ِربك أفضل الشبكات العصبية.
وعلى حد قول دان هندريكس ،طالب الدكتوراة في علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا
أ
سمات غريبة وشاذة
فإن هذه المشكالت مقلقةٌ أكثر من أي
في مدينة بيركلي المريكيةَّ ،
ٍ
أن هذه
عديد من العلماء ،أصبح هندريكس يرى َّ
مثالية بعد كهذه .ومثل ٍ
تُظ ِْهرها تقنيةٌ غير ٍ
مثال على الطبيعة الواهية للشبكات العصبية العميقة؛ فهي تؤدي
المشكالت هي أوضح ٍ
بطرق غير متوقعة (انظر
خطئ
ت
و
فتتعطل
مألوف،
غير
ًا
ف
موق
تواجه
أن
ُ
مهامها ببراعة ،إلى ْ
ٍ
الشكل« :خداع الذكاء االصطناعي»).
نحو متزايد
يمكن أن يتسبب هذا في
ٍ
مشكالت كبيرة ..فأنظمة التعلم العميق تخرج على ٍ
من المختبرات لتنتقل إلى حيز التطبيق في العالم الفعلي ،بدايةً من أنظمة توجيه السيارات
ذاتية القيادة إلى تشخيص أ
المراض وتحليل أنماط ارتكاب الجرائم .وحسبما أفادت دراسةٌ
2
بكسالت ُم َضلِّلة إلى صور الفحوص الطبية
فإن إضافة
جديدة ّتمت خالل هذا العام َّ ،
ٍ
بالصابة بمرض
قد تخدع الشبكة العصبية العميقة ،وتجعلها تخلص إلى تشخيص خاطئ إ
أن نقاط الضعف تلك ربما يستغلها أحد قراصنة
السرطان .وقد أشارت دراسةٌ أخرى إلى َّ
مبن ّي على الذكاء االصطناعي بالشبكة ،بحيث يدفع
شبكة إ
نظام ِ
النترنت ،للسيطرة على ٍ
النظام إلى تشغيل خوارزمياته الخاصة.3
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وفي مسعى الباحثين إلى تحديد مواطن الخلل تلك ،اكتشفوا الكثير عن أسباب حاالت
إخفاق الشبكات العصبية العميقة في مهمتها .ويرى فرانسوا شوليه ،مهندس الذكاء
االصطناعي في شركة «جوجل» بمدينة ماونتن فيو في والية كاليفورنيا ،أنَّه "ال توجد حلول
تجاوز
للطبيعة الواهية للشبكات العصبية العميقة" .ويقول هو وآخرون ،إنَّه من أجل ُ
تلك العيوب ،يحتاج الباحثون إلى تعزيز الشبكات العصبية العميقة التي تتحرى التطابق
بين أ
النماط بقدر ٍات إضافية .وعلى سبيل المثال ..بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تستطيع
عتقد
استكشاف العالَم
بنفسها ،وكتابة أكواد برامجها الخاصة ،واالحتفاظ بالذكريات .ويَ ِ
بعض الخبراء أن هذه أ
النواع من النظم ستشكل مستقبل أبحاث الذكاء االصطناعي في
َّ
العقد القادم.

الحقيقة الصادمة

نظاما يمكنه التعرف على القطط في
كشفت شركة «جوجل» في عام  2011أنَّها طورت ً
فترة وجيزة ،ظهرت مجموعةٌ كبيرة
مقاطع الفيديو على موقع «يوتيوب»  .YouTubeوبعد ٍ
من أنظمة التصنيف المعتمدة على الشبكات العصبية العميقة .وعن ذلك يقول جيف كلون،
المريكية ،وأحد كبار مديري أ
من جامعة وايومينج في مدينة الرامي أ
البحاث في مختبرات
أوبر للذكاء االصطناعي بمدينة سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا" :كان الجميع يقولون :يا
أخيرا على ف ْهم العالم".
للمفاجأة! هذا رائع ،أصبحت الحواسيب قادر ًة ً
أن الشبكات العصبية العميقة ال تفهم العالَم
كان باحثو الذكاء االصطناعي يدركون َّ
عدد
فعليا ،فهي ِب ًنى برمجية مكونة من أعداد كبيرة من الخاليا العصبية الرقمية ،مرتَّبة في ٍ
ًّ
كبير من الطبقات لتشبه بنية المخ في بعض تفاصيلها .وتتصل كل خلية عصبية بخاليا أخرى
في الطبقات ،أعالها ،وأسفلها.
وتكمن فكرة عمل هذه الشبكات في أن بعضا من سمات المدخالت أ
الولية التي تصل إلى
َّ ً
بعضا من تلك الخاليا العصبية .وهذه
صورة ما -يحفِّز ً
الطبقات السفلية -مثل البكسالت في ٍ
العصبية في الطبقة أ
العلى ،وفقًا لقواعد رياضية
الخاليا ترسل بدورها إشار ًة إلى الخاليا
بسيطة .ويتضمن تدريب شبكة عصبية عميقة تعريضها لمجموعة ضخمة من أ
المثلة ،مع
ٍ
ٍ
تعديل الطريقة التي ترتبط بها الخاليا العصبية ببعضها البعض في كل مرة ،بحيث تصل
الطبقة العليا في النهاية إلى الجابة المطلوبة ،كأن تتعرف على صورة أ
السد في كل مرة ً
مثل،
إ
ْ
حتى لو لم تكن الشبكة العصبية العميقة قد رأت هذه الصورة من قبل.
لينبه بشكل كبير إلى الحقيقة الصادمة لهذه الشبكات في عام  ،2013عندما
جاء أول إنذار ِّ
لبحث
نشر كريستيان سيجيدي -الباحث في شركة «جوجل» -وزمالؤه نسخة ما قبل النشر ٍ
بعنوان «السمات المثيرة لالهتمام في الشبكات العصبية» ،4إذ أوضح الفريق أنَّه من الممكن
صورة تستطيع الشبكة العصبية العميقة التعرف عليها ،كصورة أسد على سبيل
استخدام
ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المثال ،وخداع الشبكة لتراها شي ًئا مختلفًا ،كمكتبة
عدد قليل
على سبيل المثال ،وذلك من خالل تغيير ٍ
من البكسالت .وقد أطلق الفريق على هذه الصور
المعدلة اسم أ
«المثلة الخادعة».
َّ
وبعد ذلك بعام ،أوضح كلون ،وآن نوين ،الذي
كان يدرس تحت إشرافه حينها ،ومعهما جيسون
يوسينسكي من جامعة كورنيل في مدينة إيثاكا بوالية
نيويورك أ
المريكية ،أنَّه من الممكن جعل الشبكات
أشياء غير موجودة
العصبية العميقة تتخيل رؤية ٍ
نمط من الخطوط
في الحقيقةْ ،
كأن ترى بطْريقًا في ٍ
المتموجة .5ويوضح يوشوا بنجيو ،من جامعة
ائدا في مجال التعلم
مونتريال الكندية ،ويُ َعد ر ً
العميق ،هذا ً
جرب أنظمة تعلُّم
شخص
قائل :أ ُّ
"أي ٍ َّ
آ
النظمة ترتكب أخطا ًء سخيفة
أن هذه
اللة يَعلَم َّ
حين إلى آخر .وقد تمثلت المفاجأة في نوع هذه
من ٍ
أ
مدهشا إلى حد كبير ،فهو نو ٌع
الخطاء .كان نوعها
ً
أ
من الخطاء لم نكن لنتخيل حدوثه".

سريعا ظهور عد ٌد كبير من أنواع
وتَوالَى بعدها ً
أ
الخطاء الجديدة .ففي العام الماضي ،أوضح نوين
حاليا في جامعة أوبورن بوالية أالباما
الذي يعمل ًمجرد تدوير أ
أ
صورة ما
الشياء في
أن
المريكيةَّ -
ٍ
بعض من أفضل أنظمة تصنيف
كافيا لتضليل ٍ
كان ً
الصور .6وهذا العام ،أفاد هندريكس وزمالؤه بأنَّه
المعدلة يمكنها خداع أحدث برامج التصنيف ،وإيقاعها في ّزل ٍت
حتى الصور الطبيعية غير
َّ
صورة ما على أنَّه قطعة من معجنات
محرجة ،ال يمكن التنبؤ بها ،مثل تصنيف فطر في
ٍ
البريتزل ،أو تصنيف حشرة يعسوب على أنَّها غطاء بالوعة.7
تتجاوز المشكلة مسألة التعرف على أ
الشياء ،إذ إن أي نظام ذكاء اصطناعي يستخدم
أيضا
الشبكات العصبية العميقة لتصنيف المدخالت ،مثل الكالم ،يمكن خداعه .ويمكن ً
عرقلة عمل برامج الذكاء االصطناعي التي تُستخدم في ألعاب الفيديو .ففي عام  ،2017على
سبيل المثال ،ركزت عالمة الحاسوب ساندي هوانج ،وهي طالبة دكتوراة في جامعة كاليفورنيا
بمدينة بيركلي أ
المريكية ،وزمالؤها على الشبكات العصبية العميقة التي ُد ِّربَت على الفوز في
8
تسمى «التعلم التعزيزي»  .وفي هذا
ألعاب الفيديو بأجهزة الـ«أتاري» ،من خالل ٍ
عملية َّ
وضع ٌ
هدف لنظام الذكاء االصطناعي .وعبر االستجابة لمجموعة من المدخالت،
النهج ،يُ َ
يتعلم النظام -من خالل التجربة ،والخطأ -ما ينبغي فعله للوصول إلى هذا الهدف .وهذه
هي التقنية التي تستند إليها برامج الذكاء االصطناعي الخارقة الممارسة أ
لللعاب ،مثل «ألفا
ِ
زيرو»  ،AlphaZeroوروبوت لعبة البوكر «بلوريباس»  .Pluribusومع ذلك ..استطاع فريق

"هناك طرق عديدة
مختلفة يمكنك استخدامها
نظام ما.
لمهاجمة
ٍ

هوانج أن يجعل برامج الذكاء االصطناعي تخسر في أ
اللعاب ،عن طريق إضافة بكسل
عشوائي أو اثنين إلى الشاشة.
وقت سابق من هذا العام ،أوضح آدم جليف -طالب الدكتوراة في مجال الذكاء
وفي
االصطناعي ٍ بجامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي أ
المريكية– وزمالؤه أنَّه من الممكن إقحام
صممة ل ُت ْر ِبك استجابات هذه
عنصر في بيئة نظم ذكاء اصطناعي ،لينفِّذ «سياسةً خادعة» ُم َّ
ٍ
النظم9؛ فعلى سبيل المثال ..في بيئة محاكاة ،في نظام ذكاء اصطناعي مخصص أللعاب
دربين على ركل الكرة لتستقر في مرمى يحرسه حارس مرمى
الم
كرة القدم ،نلحظ أن الالعبينُ ،
على َّتسجيل أ
الهداف عندما يبدأ حارس المرمى في التصرف
في النظام ،يفقدون قدرتهم
بطرق غير متوقعة ،مثل السقوط على أ
الرض.
ٍ
لمخترق
شبكة عصبية عميقة يمكن أن تسمح
هذا إ
بالضافة إلى َّأن معرفة نقاط الضعف في ٍ
ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بالسيطرة على برنامج ذكاء اصطناعي قوي .وقد شهد العام الماضي أحد أ
المثلة على ذلك،
ٍ
«أمثلة خادعة» ،ليس فقط
فريق من شركة «جوجل» أنَّه من الممكن استخدام
عندما أوضح ٌ
ٍ
أيضا إلعادة برمجتها بالكامل،
أخطاء محددة،
لدفع الشبكة العصبية العميقة الرتكاب
لكن ً
ٍ
ْ
أ
مهمة أخرى.3
فعليا؛ لداء ٍ
المدرب على ٍ
أي إعادة تهيئة برنامج الذكاء االصطناعي َّ
مهمة معينة ًّ
ويمكن -من حيث المبدأ -استخدام الكثير من الشبكات العصبية ،كتلك التي تتعلم ف ْهم
نامج حاسوبي آخر .و عن ذلك يقول كلون" :من الناحية النظرية،
اللغة ،لكتابة كود أي بر ٍ
يمكنك تحويل روبوت دردشة إلى أي برنامج تريده .وهذا هو المدهش" .ويتخيل كلون
شبكات عصبية في السحابة
موقفًا في المستقبل القريب ،يمكن فيه لقراصنة إالنترنت اختراق
ٍ
اللكترونية ،لتشغيل خوارزمياتهم الروبوتية المر ِاوغة ،وإرسال مواد غير مرغوب فيها إلى
إ
النترنت.
مستخدمي شبكة إ
وترى داون سونج ،عالمة الحاسوب في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي ،أن الشبكات
العصبية العميقة تمثل هدفًا ً
سهل ،وتضيف موضحةً " :هناك طرق عديدة مختلفة يمكنك
استخدامها لمهاجمة نظام ما .والدفاع عن هذه أ
النظمة صعب للغاية".
ٍ

نقمة في ثوب نعمة

أ
أن بإمكانها مالحظة
تتسم الشبكات العصبية العميقة بالفاعلية ،ل َّن طبقاتها الكثيرة تعني َّ
أ
سمات كثيرة مختلفة من سمات المدخالت عند محاولة تصنيف مدخل ما .فعلى
النماط في ٍ
أن
درب على التعرف على الطائرات َّ
سبيل المثال ..ربما يجد نظام الذكاء االصطناعي ُ
الم َّ
سمات مميزة بقوة للطائرات،
سمات معينة ،مثل الرقع الملونة ،أو التركيب ،أو الخلفية هي
ٌ
ٍ
أ
أ
لكن هذا يعني
تكافئ في داللتها السمات الخرى التي قد نعتبرها واضحة ،مثل الجنحةَّ ،
جدا في المدخالت يمكن أن يحولها إلى ما يعتبره نظام الذكاء
أن أي
ً
تغيير بسيط ًّ
أيضا َّ
ٍ
تماما.
االصطناعي حالةً مختلفةً ً
أحد حلول تلك المشكلة هو ،ببساطة ،تدريب نظام الذكاء االصطناعي على ق َْد ٍر أكبر
لحاالت إشكالية ،وتصحيح
من البيانات ،وعلى وجه التحديد ..تعريض النظام مر ًارا وتكر ًارا
ٍ
َ
أخطائه .وفي هذا النوع من «التدريب بالمدخالت الخادعة» ،بينما تتعلم شبكةٌ
التعرف
على أ
الشياء ،تحاول أخرى تغيير المدخالت؛ لخداعها ،وإيقاعها في الخطأ .وبهذه الطريقة
أ
تصبح المثلة الخادعة جز ًءا من بيانات تدريب الشبكة العصبية العميقة.
وقد اقترح هندريكس وزمالؤه تحديد مدى متانة أي شبكة عصبية عميقة ،وقدرتها على
الخطاء ،من خالل اختبار أدائها حين تتعرض لمجموعة كبيرة من أ
تجنب ارتكاب أ
المثلة
ٍ
لنوع واحد من الهجمات
أن تدريب
الخادعة .ومع ذلك ..فهم يرون َّ
أي ٍ
شبكة على التصدي ٍ
النواع أ
يمكن أن يضعف قدرتها على مواجهة أ
الخرى .ويحاول باحثون من شركة «جوجل ديب
ُ ِ
مايند»  Google DeepMindفي لندن ،بقيادة عالم الحاسوب بوشميت كولي ،أن يحصنوا
الخطاء .فالكثير من الهجمات المعتمدة على أ
الشبكات العصبية العميقة ضد ارتكاب أ
المثلة
أ
أ
كونة لحد المدخالت ،مثل
الخادعة يُ َنفَّذ عن طريق إجراء
ٍ
تعديالت دقيقة على الجزاء ُ
الم ِّ
بدرجة بسيطة غير ملحوظة ،حتى تُخطئ الشبكة العصبية
صورة ما
ٍ
تغيير لون البكسالت في ٍ
الطبعة العربية
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تحقيقات
ﺧﺪاع اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
اﻟﺼﻮرْ ،
ﺗﻮﻗﻒ
ﱠ

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ 45

ﻫﺬه اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت ﺟﻌﻠﺖ
ﻧﻈﺎم اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
»ﺗﻮﻗﻒ« ﻫﺬه
ﱠ
ﻳﻘﺮأ ﻻﻓﺘﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﱠ ﻬﺎ "اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ."45

ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ

ﺻﻮرا ﺗﺒﺪو
ﻃﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء
ً
ﱠ
ﻛﺄﻧﻤﺎط ﻣﺠﺮدة ،ﻟﻜﻦ
ٍ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﺗﺮاﻫﺎ أﺷﻴﺎء ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ.

ﻧﺠﻢ اﻟﺒﺤﺮ

ﺼﻤﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺻﻮرةٍ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘِ ﺞ ﺻﻮرةً ﺟﺪﻳﺪة ،ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮ
ٍ
إﺿﺎﻓﺔ
ﺗﺸﻮﻳﺶ ُﻣ ﱠ
ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
ﻟﻜﻦ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ً
ً
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔْ ،
ﻗﺮد اﻟﺠﺒﻮن

ﺣﻴﻮان اﻟﺒﺎﻧﺪا

+

ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﺻﻮرةٍ أوﻟﻴﺔ؛ ﻛﻲ ﺗﺨﻄﺊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ،وﺗﺮاﻫﺎ أي ﺻﻮرةٍ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ.
اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :ﺳﻴﺎرة ﺳﺒﺎق

ﺣﻴﻮان اﻟﻜﺴﻼن

ﺳﻴﺎرة ﺳﺒﺎق

+

ﻷن اﻟﺼﻮر ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ
ﺗﺪوﻳﺮ اﻷﺟﺴﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرةٍ ﻣﺎ ُﻳﺮﺑﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،رﺑﻤﺎ ﱠ
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ
ً
»ﺗﻮﻗﻒ«
ﱠ
ﻋﻼﻣﺔ

زوج أﺛﻘﺎل

ﻣﻀﺮب ﻛﺮة

ﻏﻄﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺔ

ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ ﺑﺮﻳﺘﺰل

فترض أال تغير
العميقة في تصنيفه .ويرى فريق كولي َّ
أن أي شبكة عصبية عميقة متينة يُ َ
حسابيا
دمجها
يمكن
ربما
الخاصية
هذه
وأن
مدخالتها،
نتائجها عند وجود تغير ٍات طفيفة في
َّ
ًّ
في الشبكة ،لوضع ضوابط آللية تعلمها.
ومع ذلك ..ال أحد في الوقت الحالي يملك ًّ
حل للمشكلة العامة المتمثلة في الطبيعة
أ
أن الشبكات العصبية
أن أساس المشكلة هو َّ
الواهية لنظمة الذكاء االصطناعي .ويرى بنجيو َّ
نموذج فعال تعتمد عليه في اختيار العناصر المهمة في المدخالت.
العميقة ليس لديها
ٌ
فعندما يصنف نظام الذكاء االصطناعي صور ًة معدلة ألسد على أنَّها صور ٌة لمكتبة ،تظل
مجموعة
عقليا للحيوان يستند إلى
صورة أسد بالنسبة إلى الشخص العادي ،أل َّن لديه
ٍ
ً
نموذجا ًّ
من السمات رفيعة المستوى ،مثل أ
الذنين ،والذيل ،واللبدة ،وما إلى ذلك .وهذا يتيح له
الع َرضية ،منخفضة المستوى .ويضيف بنجيو ً
قائل" :نعرف
تجاهل التفاصيل العشوائية ،أو َ
وضوحا .وهذا ينبع من ف ْه ٍم عميق ِلب ْنية العالم".
من التجارب السابقة أي السمات أكثر
ً
تتمثل إحدى المحاوالت الممكنة لحل هذه المشكلة في دمج الشبكات العصبية العميقة
مع ما يُعرف باسم «الذكاء االصطناعي الرمزي» ،الذي كان يُ َعد النموذج السائد في حقل
اللة .وفي أنظمة الذكاء االصطناعي الرمزي ،كانت آ
الذكاء االصطناعي قبل تعلُّم آ
الالت
تفكر باستخدام قواعد برمجية ثابتة تتعلق بطبيعة العالم ،منها ً
مثل أنَّه يحتوي على أشياء
بطرق عديدة .ويرى بعض الباحثين ،مثل عا ِلم النفس
مختلفة ،وأنَّها مر أتبطة ببعضها ٍ
أ
أن نماذج الذكاء االصطناعي الهجينة
جاري ماركوس ،الستاذ بجامعة نيويورك المريكيةَّ ،
زمن طويل" :التعلم
هي الحل .يقول ماركوس ،الذي ينتقد نهج التعلم العميق الحالي منذ ٍ
العميق مفيد للغاية على المدى القصير ،لدرجة َّأن الناس أصبحوا ال يضعون المدى الطويل
وجدير بالذكر أنَّه في شهر مايو الماضي ،شارك ماركوس في تأسيس شركة
في اعتبارهم".
ٌ
«روباست إيه آي»  Robust AIفي مدينة بالو ألتو بوالية كاليفورنيا أ
المريكية،
ناشئة ،تُدعى
وهي شركة تهدف إلى مزج التعلم العميق بتقنيات الذكاء االصطناعي القائمة على قواعد،
لكن ما تعمل عليه الشركة
جنبا إلى جنب مع البشرْ ،
لتطوير روبوتات يمكنها العمل بأمان ً
طي الكتمان.
بالضبط ما زال ّ
وحتى إذا أمكن تضمين القواعد في الشبكات العصبية العميقة ،فلن تكون مفيدة ،إال
إن أنظمة الذكاء
بقدر البيانات التي تتعلم منها هذه الشبكات .ويقول بنجيو عن ذلك َّ
بيئات أكثر ثرا ًء يمكنها استكشافها .وعلى سبيل المثال..
االصطناعي تحتاج إلى التعلم في ٍ
أن علبة الجعة أسطوانية الشكل ،ألنَّها
تفشل غالبية أنظمة الرؤية الحاسوبية في إدراك َّ
دربت على مجموعات بيانات مكونة من صور ثنائية أ
نوين وزمالؤه أنَّه
ال
ُ ِّ َ
َّ
بعاد .ولهذا ،وجد ِ
أ
شياء مألوفة من زوايا مختلفة.
من السهل خداع
الشبكات العصبية العميقة بتعريضها ل ٍ
والتعلم في بيئة ثالثية أ
البعاد قد يساعد على حل تلك المشكلة ،سوا ٌء أكانت تلك البيئات
ٍ
حقيقيةً  ،أم في صورة محاكاة.
أيضا بحاجة إلى التغيير .وحول ذلك..
إن الطريقة التي يتعلم بها الذكاء االصطناعي ً
ّ
يقول بنجيو" :العالقات السببية يجب أن تتعلمها كيانات فاعلة في العالم ،يمكنها التجربة
واالستكشاف" .ويتفق معه يورجن شميدهوبر ،أحد رواد مجال التعلم العميق ،الذي يعمل
أ
أن تقنيات
بمعهد دال مول لبحاث الذكاء االصطناعي في مانو بسويسرا .يرى شميدهوبر َّ
التعرف على أ
كات مثل «علي بابا»،
النماط فعالة للغاية ،وجيدة لدرجة أنَّها
جعلت شر ٍ
أ
و«تينسنت» ،و«أمازون» ،و«فيسبوك» ،و«جوجل» الشركات العلى قيمةً في العالم ،لك َّنه
يضيف ً
آالت تتفاعل مع العالم،
قائل ّ
إن "هناك موجةً قادمة أكبر بكثير ،ستتمحور حول ٍ
وتجمع بياناتها الخاصة من خالل تصرفاتها".
فإن أنظمة الذكاء االصطناعي التي تستخدم التعلم التعزيزي للفوز في
حد ماَّ ،
وإلى ٍ
بيئات اصطناعية ،فاعتما ًدا على التجربة والخطأ،
ألعاب
الحاسوب تفعل ذلك بالفعل في ٍ
تعالج هذه أ
بطرق معينة مسموح بها ،حتى تصل إلى الهدف
الشاشة
على
البكسالت
نظمة
ال
ٍ
لكن البيئات الحقيقية أكثر ثرا ًء بكثير من مجموعات البيانات المستمدة من محاكاة،
المطلوبَّ ،
أو المنسقة بعناية ،التي تتدرب عليها غالبية الشبكات العصبية العميقة اليوم.

روبوتات قادرة على االرتجال

ﺣﺘﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺨﺪع اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻷن ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﱠ
اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻟﻮن
اﻟﺼﻮرة ،أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،أو
ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎً ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎء
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن.
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الطبعة العربية

أ
كومة
آلي يفتش وسط ٍ
في أ ٍ
مختبر بجامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي المريكية ،راح ذرا ٌع ّ
فرن أزرق اللون بضعة
قفاز
لدفع
واستخدمه
أحمر،
ء
وعا
فالتقط
المبعثرة،
اض
من الغر
ً
ٍ
سنتيمترات إلى اليمين ،ثم ترك الوعاء ،والتقط بخاخةً بالستيكية فارغة .وبعدها ،أخذ
أيام من التمحيص المستمر،
غالف أ ورقي ،وشكله .وعلى مدار عدة ٍ
كتاب ذي ٍ
يستكشف وزن ٍ
الشياء الغريبة ،وف ْهم ما يمكن أن يفعله بها.
بدأ الروبوت في اعتياد هذه
أ
آ
عطي
لي التعلم العميق ليتعلم استخدام الدوات .فحين أُ َ
يستخدم هذا أالذراع ال ّ
صينيةً بها بعض الغراض ،راح يلتقطها ،ويفحص ٍكل منها على حدة ،ويرى ما يحدث عندما
يحركها ويصدم أحدها آ
بالخر.

كأن يعرضوا عليه ً
مثل صور ًة لصينية شبه فارغة،
وعندما يضع الباحثون للروبوت هدفًا ماْ ،
أ
لتطابق الحالة في الصورة ،فإنَّه يرتجل ،ويستطيع استخدام
ويطلبوا منه ترتيب الغراض ِ
أ
أغر ٍاض لم يسبق له أن رآها من قبل ،فيستخدم ً
مثل إسفنجةً إلزالة الغراض من على
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

طاولة .اكتشف الروبوت أيضا أن إزالة أ
الغراض من خالل إزاحتها بزجاجة مياه بالستيكية
ً َّ
أسرع من التقاطها مباشرةً .وفي هذا الصدد ..تقول تشيلسي فين ،التي عملت في مختبر
بيركلي ،وتستكمل آ
الن هذا البحث في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا" :مقارنةً بتقنيات تعلُّم
آ أ
فإن ما يمكنه تحقيقه -بوجه عام -ما زال يدهشني".
اللة الخرىَّ ،
أ
كسب الذكاء االصطناعي ف ْه ًما أعمق للشياء ،وللعالَم
وترى فين َّأن هذا النوع من التعلم يُ ِ
صور فوتوغرافية ،ربما يمكنك التعرف
في
فقط
إسفنجة
عموما .فلو رأيت زجاجة ماء ،أو
ً
ٍ
ماهيتهما ،أو استخداماتهما الممكنة .وتضيف:
ًّا
ق
ح
تفهم
لن
ك
ن
لك
أخرى،
صور
في
عليهما
َّ
"سيكون فهمك ٍ للعالَم أكثر سطحيةً بكثير مما ّلو كان بإمكانك التفاعل مع هذه أ
الغراض".
ْ
إن هذا النوع من التعلم يجري ببطء .ففي المحاكاة ،يستطيع برنامج الذكاء االصطناعي
ّ
أن يعالج أ
تدرب «ألفا زيرو»
المثلة بسرعة البرق .فعلى سبيل
ْ
المثال ..في عام َّ ،2017
أحدث إصدار من برامج التعلم الذاتي الممارسة ألللعاب ،الذي أنتجته شركة «جوجل ديب
ِ
العبا ذا مهار ٍات استثنائية في لعبة «جو»  ،Goثم لعبة الشطرنج ،وبعدها
مايند» -ليصبح ً
واحد فحسب .ولعب البرنامج
يوم ٍ
لعبة «شوجي» ( shogiوهي نو ٌع من الشطرنج الياباني) في ٍ
خالل هذا الوقت أكثر من  20مليون مباراة تدريبية بكل لعبة.
ويُذكر أنه ال يمكن لروبوتات الذكاء االصطناعي أن تتعلم بهذه السرعة .يقول جيف مالر،
الشريك المؤسس لشركة الذكاء االصطناعي والروبوتات «أمبيدكستروس» Ambidextrous
أ
تقريبا
بمدينة بيركلي في والية كاليفورنيا المريكيةَّ ،إن جميع النتائج الكبرى في التعلم العميق ً
كميات ضخمة من البيانات .وأضاف" :سيستغرق الروبوت
درجة كبيرة -على
ٍ
اعتمدت -إلى ٍ
سنوات؛ ليجمع عشرات الماليين
الواحد مدة طويلة غير منقطعة لتنفيذ المهمة تصل إلى
ٍ
أ
أن البيانات ربما ال تكون موثوقةً  ،أل َّن معايرة أجهزة
من نقاط البيانات" .والدهى من ذلكَّ ..
االستشعار يمكن أن تتغير بمرور الوقت ،وربما تتدهور حالة المكونات المادية للروبوت.
فإن غالبية أبحاث الروبوتات التي تعتمد على تقنية التعلم العميق
ولهذا السببَّ ..
ما زالت تستخدم بيئات المحاكاة لتسريع عملية التدريب .ويقول ديفيد ِكنت ،طالب
الدكتوراة في علم الروبوتات بمعهد جورجيا للتكنولوجيا في مدينة أتالنتا أ
المريكية:
"ما يمكن تعلُّمه يعتمد على جودة أجهزة المحاكاة" .وهذه أ
تطور مستمر،
الجهزة في
ٍ
وتزداد مع الوقت قدرة الباحثين على نقل الدروس التي يتعلمها الذكاء االصطناعي في
قادرة على مضاهاة
لكن تظل المحاكاة غير
ٍ
العوالم االفتراضية إلى العالم الواقعيْ ،
تعقيدات العالَم الحقيقي.
وترى فين َّأن توسيع نطاق التعلم باستخدام الروبوتات هو -في نهاية المطاف -أسهل من
أ
أياما
التعلم باستخدام البيانات االصطناعية ،إذ استغرق روبوتها الذي يستخدم الدوات ً
نسبيا ،لك َّنه لم يتطلب متابعةً مكثفة .وعن ذلك تقول" :عليك
قليلة لتعلم ٍ
مهمة بسيطة ًّ
حين إلى آخر" .وتتخيل أنَّها ذات يوم
من
ما
ا
ع
نو
عمله
وتتابع
فقط،
الروبوت
أن تشغل
ْ
ً
ٍ
ذاتيا على مدار الساعة ،دون
تتعلم
الخارجي،
العالم
في
الروبوتات
من
الكثير
لديها
سيكون
ًّ
تدخ ٍل ،أو مساعدة .ومن المفترض بهذا أن يكون ممك ًنا .ففي النهاية ،هذه هي الطريقة التي
ُّ
يفهم بها البشر العالَم .ويضيف شميدهوبر" :ال يتعلم الطفل عن طريق تحميل البيانات
من موقع «فيسبوك»".

بيانات أقل
التعلم من
ٍ

بيانات قليلة؛ فحتى لو لم ير الطفل
يستطيع الطفل ً
أمثلة جديدة من نقاط ٍ
أيضا التعرف على ٍ
زرافةً من قبل ،ما زال بإمكانه التعرف عليها بعد رؤيتها مرةً ،أو مرتين .ويرجع سبب النجاح
أ
وإن
أن الطفل قد رأى العديد من الكائنات الحية الخرىْ ،
السريع في تلك المهمة جز ًّئيا إلى َّ
لم تكن زرافات ،ولهذا ..فهو بالفعل على دراية بسماتها البارزة.
وثمة مصطلح شامل لتزويد الذكاء االصطناعي بهذه أ
النواع من القدرات ،وهو «التعلم
ٌ
تدريب سابقة
جوالت
من
بة
المكتس
المعرفة
نقل
في
بالنقل
التعلم
فكرة
وتتمثل
بالنقل»؛
َ
ٍ
جزء منها،
مدربة مسبقًا ،أو ٍ
مهمة أخرى .وإحدى وسائله لذلك هي إعادة استخدام ٍ
إلى ٍ
شبكة َّ
مهمة جديدة .على سبيل المثال ،إعادة
كنقطة بداية عند تدريب نظام الذكاء االصطناعي على ٍ
نوع من الحيوانات
استخدام أجز ٍاء من شبكة عصبية عميقة ُمدربة بالفعل
على التعرف على ٍ
تتعرف َّعلى الشكل أ
الساسي لجسم الحيوان– يمكنه أن
مثل تلك الطبقات من الشبكة التييمنح شبكةً جديدة أ
الفضلية عند تعلُّم التعرف على الزرافة.

شبكة جديدة من خالل
وهناك نو ٌع غير
معتاد من التعلم بالنقل ،يهدف إلى تدريب ٍ
عرض عدد قليل من أ
المثلة عليها ،وأحيانًا ٌ
مثال واحد فقط .يُعرف هذا النوع باسم «التعلم
ٍ
شبكات عصبية عميقة
بمثال واحد» ،أو «التعلم ببضعة أمثلة» ،ويعتمد بصورة مكثفة على
ٍ
ٍ
مثل أنك تريد تطوير نظام للتعرف على أ
الوجه ،يمكنه التعرف على
تخيل ً َّ
ٍ
ُم أ َّ
دربة مسبقًاَّ .
بيانات جنائية .إحدى الطرق السريعة لفعل ذلك هي استخدام شبكة
الشخاص في قاعدة ٍ
عصبية عميقة شاهدت بالفعل ماليين الوجوه (ليس بالضرورة تلك الوجوه الموجودة في
قاعدة البيانات) ،بحيث تكون لديها فكرة جيدة عن السمات البارزة أ
للوجه ،مثل أشكال
أ
لوجه جديد ،يمكنها
الُنوف ،والفُكوك .وبهذا ،عندما تنظر الشبكة إلى
صورة واحدة فقط ٍ
ٍ
سمات بارزة مفيدة منها ،ومن ثم مقارنة مدى التشابه بين هذه المجموعة
استخراج مجموعة ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

من السمات ،والسمات التي تميز صور قاعدة البيانات الجنائية ،والعثور على أقرب شبيه.
مدربة مسبقًا كهذه يمكن أن يساعد أنظمة الذكاء االصطناعي في التعرف
ذاكرة
ّ
إن أامتالك ٍ
الجديدةَّ ،دون الحاجة إلى رؤية الكثير من أ
سرع
ي
أن
الممكن
من
وهذا
نماط،
ال
مثلة
ال
على
ٍ
ُ
ِّ
لكن ربما ترتبك هذه الشبكات العصبية العميقة عندما
عملية التعلم باستخدام الروبوتاتْ ،

"ال يتعلم الطفل عن طريق
تحميل البيانات من موقع
«فيسبوك».

تواجه أي مثال بعيد للغاية عن نطاق ما اختبرته .وما تزال حدود قدرة تلك الشبكات على
التعميم غير واضحة.
طورتْه شركة «ديب مايند»،
وحتى أنجح أنظمة الذكاء االصطناعي ،مثل «ألفا زيرو» ،الذي َ
يُ َعد نطاق خبراتها ضيقًا للغاية ،إذ يمكن تدريب خوارزمية «ألفا زيرو» على ممارسة لعبة
نموذج
لكن ليس كلتيهما في الوقت ذاته .وإعادة تدريب شبكات
«جو» ،ولعبة الشطرنجْ ،
ٍ
ما واستجاباته ليتمكن من الفوز في لعبة الشطرنج تعيد أي خبر ٍات سابقة كانت لديه في
لعبة «جو» إلى نقطة الصفر .وعن ذلك ..تقول فين" :إذا فكرت في أ
بشري،
منظور
المر من
َ
ّ
ٍ
مثيرا للسخرية نو ًعا ما" .فالبشر ال ينسون ما تعلموه بهذه السهولة.
ستجده ً

تع ُّلم كيفية التع ُّلم

لم يكن نجاح «ألفا زيرو» في ممارسة أ
اللعاب يرجع فقط إلى فعالية تقنية التعلم التعزيزي،
خوارزمية ساعدته في تضييق نطاق خياراته من
أيضا إلى
لكن ً
ٍ
تدرب باستخدامهاْ ،
التي َّ
10
نوع من تقنية البحث المعروفة باسم «شجرة مونت
(باستخدام
المحتملة
التالية
الخطوات
ٍ
بتوجيه حول الطريقة المثلى للتعلم
كارلو») .وبمع ًنى آخر ،حظي نظام الذكاء االصطناعي
ٍ
أن الخطوة التالية المهمة في مجال الذكاء االصطناعي ستكون َم ْنح
من بيئته .ويعتقد شوليه ّ
الشبكات العصبية العميقة القدرة على كتابة الخوارزميات الخاصة بها كهذه الخوارزمية،
ً
بدل من استخدام كود وضعه البشر.
ويرى شوليه أنه ٍإذا جرى تعزيز القدرات أ
تحري التطابُق بين
اء
ر
و
تكمن
التي
ساسية
ال
ِّ
أ
النماط في أنظمة الذكاء االصطناعي بقدرات االستدالل والتفكير المنطقي ،فهذا من شأنه
أن يجعلها أفضل في التعامل مع المدخالت خارج نطاق خبراتها .وقد َد َرس علماء الحاسوب
لسنوات تقنيات «التصميم آ
أوتوماتيكيا.
نامج ما
اللي للبرامج» ،التي يُولِّد فيها
ٍ
ٌ
ًّ
حاسوب كو َد بر ٍ
شبكات
أن دمج هذا المجال مع التعلم العميق يمكن أن يُ ِنتج أنظمةً ذات
ويعتقد الباحث َّ
ٍ
المجردة ،التي يستخدمها البشر.
عصبية عميقة ،أقرب بكثير إلى النماذج الذهنية
َّ
ففي علم الروبوتات ً
كريستن جرومان ،من مركز أبحاث
مثل ،تعمل عالمة الحاسوب
ِ
المريكية أ
فيسبوك للذكاء االصطناعي بمدينة مينلو بارك في والية كاليفورنيا أ
والستاذة بجامعة
بيئات جديدة
تكساس في مدينة أوستن ،على تعليم الروبوتات أفضل السبل الستكشاف ٍ
بنفسها .وقد يتضمن هذا ً
وجد
مثل تحديد االتجاهات التي ينبغي لها أن تنظر فيها عندما تُ َ
جسم ما ل َف ْهم شكله ،أو غرضه ،على أفضل وجه.
بيئات جديدة ،وطريقة التعامل مع ٍ
في ٍ
اوية جديدة ستوفر له
أي
يتكهن
االصطناعي
الذكاء
جعل
في
هنا
الفكرة
وتتمثل
منظور أو ز ٍ
ّ
ٍ
أنفع البيانات الجديدة ليتعلم منها.
تقدما في إصالح عيوب التعلم العميق،
ويقول الباحثون في هذا المجال إنَّهم يحرزون ً
تقنيات جديدة للتغلب على
لك َّنهم يُ ِق ُّرون بأنَّهم ما زالوا يتلمسون طريقهم الكتشاف
ٍ
قدر بسيط من النظريات في
الطبيعة الواهية لهذا التعلُّم .وترى سونج أنَّه ال يوجد سوى ٍ
مجال التعلم العميق ،وتضيف قائلة" :إذا فشلت تجربة ماِ ،فمن الصعب معرفة السبب.
تجريبيا ،وما عليك سوى التجربة".
إن المجال بأكمله ما زال
ّ
ًّ
أن العلماء يدركون الطبيعة الواهية للشبكات العصبية العميقة ،واعتمادها على
ورغم َّ
إن استخدام التقنية
فإن معظمهم يقولون -في الوقت الحاليَّ -
كميات ضخمة من البياناتَّ ،
ٍ
سيستمر لفترة طويلة .وإدراك أن الشبكات العصبية يمكن تدريبها للتعرف على أ
النماط بهذه
َّ
ٍ
لكن كلون
كبيرا في هذا العقدّ ،
الكفاءة ،حين تُدمج مع موارد حوسبية هائلة ،يظل اكتشافًا ً
أي فكرة عن كيفية تحسينها".
يقول" :ال يوجد أحد لديه ّ
هيفن كاتب مستقل ،مقيم في لندن.
دوجالس ِ
الطبعة العربية
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قضايا ومقترحات

تعليقات
نطاق بصمة  :Natureالتأثير الواسع
لألبحاث المتخصصة
أ ِلكساندر جيه .جيتس ،وتشينج كي ،وأونور فارول ،وألبرت الزلو باراباشي

أوضحت دراسة تحليلية جديدة أجريت
ً
احتفال بالذكرى المائة والخمسين لتأسيس
أ
دورية  ،Natureأن البحاث العلمية تتأثر
اليوم بعدد كبير من التخصصات يفوق أي
وقت مضى.
ٍ
تُ َعد كيفية إسهام المعارف في إثراء الفروع العلمية المختلفة

كبير من التخصصات العلمية ،يفوق بكثير ما كان الوضع عليه
قبل مائة عام ،على الرغم من أن بعض التخصصات له تأثير
وتنشر دورية - Natureبصفتها دورية علمية -في
أوسع من غيرهُ .
العم أ
الغلب أ
أ
البحاث المتخصصة ،أو شديدة االرتباط بفرع
أ
علمي بعينه ،وتميل مثل هذه البحاث إلى االقتباس من نطاق
أضيق من التخصصات العلمية ،مقارنةً أ
بالبحاث العادية .ورغم
ذلك ..فإن أبحاث دورية  Natureيقتبس منها عاد ًة نطاق من
التخصصات العلمية أوسع من المتوسط.

ً
تثقيفيا وحيويًّا ،1في حد ذاتها .وهذا النوع من فيض من البيانات
وتغييرهامجال
ًّ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ دورﻳﺔ  Natureﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻘﻄﺔ .وﺗﺘﺼﻞ ﻧﻘﻄﺘﺎن إذا اﻗﺘﺒﺴﺖ ورﻗﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻮرﻗﺘﻴﻦ .وﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺎﻻت )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ( ﺗﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻘﺎﻻت أﺧﺮى )اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻮن( ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ) .ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻮرﻗﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،اﻧﻈﺮ.(go.nature.com/n150int :

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻓﻨﻮن
أﺣﻴﺎء
أﺑﺤﺎث اﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮي
ﻛﻴﻤﻴﺎء

ﻃﺐ إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
اﻷرض ،واﻟﻔﻀﺎء
ﻫﻨﺪﺳﺔ ،وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺻﺤﺔ
ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

رﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻓﻴﺰﻳﺎء
أﻋﻤﺎل ،وإدارة
ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛﻮﻛﺐ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻴﺎرات ﺣﻴﻮﻳﺔ
SOURCE DATA: WEB OF SCIENCE. ANALYSIS BY A. J. GATES ET AL.

أ
درس ما وراء العلوم ،ويتناول اكتشافات،
البحاث الذي يَ ُ
أ
مهما لطراف
وأطرا مجردة ،وتقنيات جديدة يُ َعد ًّ
ورؤىً ،
بتمويل أ
البحاث؛
عدة ،من بينها صانعو السياسات القائمون
ً
إلحاحا ،وهي
أمل في التصدي ألكثر مشكالت المجتمع
ً
حتما العديد من التخصصات.
مشكالت تشمل ً
كانت دورية - Natureمنذ تأسيسها في عام  -1869منصة
النجازات التي م َّثلت خطوات كبرى في الكثير من
لنشر إ
ً
واحتفال بذكرى تأسيسها ،نرصد هنا كيف
المجاالت.
تقتبس الورقات البحثية من غيرها ،وكيف يُقتبس منها عبر
مختلف التخصصات ،مستخدمين بيانات حول عشرات
درجة في شبكة العلوم
الماليين من المقاالت العلمية ُ
الم َ
التي تديرها شركة «كالريفات أناليتيكس» Clarivate
 .Analyticsوهذه الشبكة هي قاعدة بيانات لتحليل
االستشهادات المرجعية ،تضم عدة آالف من الدوريات
اهتماما
البحثية منذ عام  .1900ونولي في هذا المقال
ً
خاصا للمقاالت التي ظهرت في دورية  .Natureونرى أن
ًّ
هذا العرض السريع يكشف كيف أصبح البحث العلمي
وقت مضى.
مزيجا من تخصصات شتى ،أكثر من أي ٍ
ً
وثمة بعض المحاذير المهمةّ .إن ت َقلُّب قياساتنا في
مطلع القرن العشرين يمكن أن يُعزى ،بشكل جزئي على
أ
القل ،إلى أن المقاالت في ذاك الوقت كانت تحوى عاد ًة
مراجع واقتباسات أقل بكثير ،فحتى منتصف عشرينيات
القرن العشرين ،لم تضم مقاالت دورية  Natureفي
المعتاد أيّة مراجع ،أما اليوم ،فقد تصل هذه المراجع إلى
مرجعا .وثمة تنويه آخر ،أال وهو أن عدد التخصصات
ً 50
المعترف بها في شبكة العلوم سالفة الذكر ارتفع من 57
َ
تخصصا في عام ،1993
تخصصا في عام  1900إلى 251
ً
ً
إال أن هذا يُ َعد ً
الم ْس ِهمة في
عامل و ً
احدا فقط من العوامل ُ
اتجاهات المجاالت العلمية التي اكتشفناها.
وقد وضع كثير من الباحثين طرقًا ومعايير ،لقياس كيفية
إسهام النشر العلمي في المعرفة ،ولتقييم تأثيره هذا النشر.
تشير دراستنا التحليلية إلى أن المقاالت ،من مختلف
قطاعات أ
الدبيات العلمية ً
إجمال ،تستمد من ،وتؤثر في عدد

الشارات إلى الورقات البحثية الموجودة في
استخرجنا إ
قاعدة منشورات شبكة العلوم منذ عام  1900حتى عام
 ،2017راصدين ما يقرب من  700مليون عالقة اقتباسية.
ً
تحليل الحقًا لدراسة ما يقرب من 19
وخصصنا بعد ذلك
مليون مقال ،يحتوي كل منها على مرجع واحد ،واقتباس
أ
(لعطاء وقت
واحد على القل ،ونشرت قبل عام  2010إ

فضمنت مجموعة البيانات الناتجة
لالقتباسات كي تتراكم)َّ .
معلومات عن التخصص الذي ينتمي إليه  38مليون مقال.
نسبيا التي
اعتمدت الدراسة على التصنيفات الواسعة ًّ
تعتمدها شبكة العلوم ،وذلك بغرض تحديد تخصصات
المقاالت البحثية .وبالطبع ال تتسم تلك التصنيفات
أ
ونظرا
بالكمال ،لكنها تكشف مجتمعةً عن النماط البحثيةً .
تخصص معظم الدوريات ،تقوم شبكة العلوم بإدراج
إلى ّ
كل مقال تحت تخصص واحد أو أكثر ،طبقًا للمجلة التي تم
نشر المقال بها .فعلى سبيل المثال ..يتم تصنيف المقاالت
المنشورة في دورية «جورنال أوف باكتيريولوجي» Journal
 of Bacteriologyتحت فئة علم أ
الحياء الدقيقة.
وقد تتبعنا رحلة المفاهيم بكل ورقة بحثية من خالل
التعرف على مصادر إلهام المقاالت حسب مراجعها؛ أي
أ
البحاث التي نسب إليها المؤلفون مفاهيمهم ،وأساليبهم،
وتقنياتهم ،وأفكارهم .وبصورة مماثلة ..قمنا بتحديد تأثير
كل بحث من خالل االقتباسات التي ت َلقّاها في مجمل
البيانات .ومن الضروري توخي الحذر عند استخدام
القياسات القائمة على االقتباسات؛ لتقييم أهمية كل مؤلِّف
أو بحث على حدة .ومع ذلك ..فمن الجدير بالذكر أن كمية
تلك البيانات وسهولة الوصول إليها يوفران رؤية واحدة
ضمن رؤى عديدة -عن كيفية تراكم المعرفة العلمية.1وباستخدام أوسع تصنيفات للتخصصات المدرجة بشبكة
العلوم ،استطلعنا كيف أن مقاالت دورية  ،Natureالبالغ
عددها ً 88,637
مقال ،والموجودة ضمن مجموعة البيانات
التي استخدمناها ،تتوسط عملية تناول أ
فيالحظ
الفكار.
ُ
َ
ً
مثل أن أي مقال منشور في دورية  Natureويضم َمراجع

ﺛﻘﺐ اﻷوزون

اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻤﺰدوج

ﻣﻨﺎﺧﻞ ﺟﺰﻳﺌﻴﺔ

ﺿﻔﺎدع ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ
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اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت

ً
إﺟﻤﺎﻻ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ Nature
ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ  88,637ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

أﺑﺤﺎث اﻟﻄﺐ
اﻟﺤﻴﻮي

أﺑﺤﺎث اﻟﻄﺐ
اﻟﺤﻴﻮي

اﻟﻄﺐ
اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
اﻟﻄﺐ
اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ

ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء
ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء

ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻋﻠﻮم اﻷرض،
واﻟﻔﻀﺎء

ﻋﻠﻮم اﻷرض،
واﻟﻔﻀﺎء

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ

أﺧﺮى

مع مرور الزمن

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ

اﻟﻔﻨﻮن ،واﻷﻋﻤﺎل واﻹدارة ،واﻟﺼﺤﺔ،
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

تزايد عدد الورقات البحثية المنشورة في كل تخصص بصورة
تصاعدية على مدار القرن الماضي .1وتتفاوت المعدالت
المحددة لهذه الزيادة على مر الزمن ،بيد أنه منذ عقد
تقريبا ،كان  %48من الورقات البحثية المنشورة
الستينيات ً
ينتمي إلى مجال علوم الحياة (ينتمي  %42منها إلى مجال
العلوم "الصلبة" ،و %10إلى مجال العلوم السلوكية).

أﺧﺮى*

ويستخدم الباحثون طرقًا شتى لتحديد تأثيرات أ
الوراق
البحثية عبر التخصصات وقياسها .ويشير مصطلح تعدد
معا مع
التخصصات عاد ًة إلى تخصصات مستقلة تلتقي ً
نعرف هذا
بقائها متمايزة .وفيما يتعلق بالدوريات العلميةِّ ،
المصطلح بأنه تشكيلة التخصصات التي تلهم مقاالت الدورية
العلمية ،أو تتأثر بها .وفي المقابل ،يشير مصطلح تداخل
فنعرفه على أنه التنوع في مصادر
التخصصات إلى التكاملِّ ،
إلهام مراجع المقال العلمي ،والتنوع في كيفية انتشار تأثير
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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مأخوذة بشكل رئيس من البحوث الطبية الحيوية ،يجمع
عاد ًة النسبة أ
الكبر من اقتباساته من أبحاث أخرى في المجال
أ
نفسه (انظر" :تدفق المعرفة") .أما الوراق البحثية التي
تقتبس من مثل هذه المقاالت ،فسوف يتوزع حوالي نصفها
على فئات أخرى من المجاالت .وعلى النقيض ،فالورقة
البحثية ذات المراجع المستمدة -بشكل رئيس -من مجالَي
الهندسة والتكنولوجيا يرجح -بشكل أكبر -أن تقتبس منها
أبحاث في مجاالت أخرى ( )%72على أن تقتبس منها أبحاث
أخرى في المجال نفسه ( .)%28كما تشكل أبحاث الهندسة
والتكنولوجيا نسبة ضئيلة جدا من أ
البحاث التي تختار دورية
ًّ
 Natureأن تنشرها؛ وما تختار الدورية نشره منها ربما يرجع
إلى ما تحظى به من قبول واسع .وفي المقابل ،فالورقات
البحثية المتخصصة في علوم أ
الرض والفضاء يرجح ،بدرجة
أكبر ،أن تقتبس منها أبحاث من المجال نفسه ( )%72على أن
تقتبس منها أبحاث من تخصصات أخرى (.)%28
يُستخدم تحليل االقتباسات المشتركة 2كطريقة أخرى
للكشف عن المجتمعات داخل التخصصات المختلفة ،وفيما
بينها .ووفقًا لهذا النهج ،تتمثل كل ورقة بحثية على هيئة عقدة،
بحثيتين مرتبطتين
تظهر هنا مثل نقطة .وتُ َعد كل ورقتين ّ
ببعضهما البعض إذا اق ُتبست من كلتيهما ورقة بحثية أخرى،
ويعكس حجم العقدة عدد االقتباسات المشتركة للورقة
المستخدمة في الدراسة
وتعامل خوارزمية التصور
َ
البحثيةِ .
مور ًدا ،وتقوم بترتيب العقد للحصول
بصفتها
تباط
كل عالقة ار
ِ
على روابط قصيرة قدر إالمكان .يخلف ذلك مجموعات من
ورقات  Natureالبحثية التي تتنوع في درجة الترابط فيما بين
تخصصاتها (انظر.)go.nature.com/n150int :
تعبر ِب ْنية الشبكة ككل عن التصورات العلمية المتعلقة
ِّ
بكيفية ترابط المنشورات العلمية ببعضها البعض .وتميل
المقاالت إلى تكوين مجموعات مشتركة ،حسب ِق َدمها،
وموضوعها ،وذلك ألن المؤلفين يستخدمون عاد ًة مقاالت
كمراجع .3وينتمي أكثر من
حديثة ذات صلة بموضوع أبحاثهم َ
نصف الورقات البحثية المنشورة في  ،Natureعلى مدار تاريخ
الدورية الحديث ،إلى مبحث علوم الحياة .ونتيجةً لذلك..
المتناولة ألبحاث الطب
تظهر مجموعات الورقات البحثية
ِ
الحيوي في جميع أنحاء الشبكة .ومنذ عام ( 1930حينما أصبح
استخدام المراجع لسناد أ
البحاث إلى تخصصات بعينها
إ
موثوقًا به) ،تقلصت نسبة الورقات البحثية المنتمية إلى علوم
الفيزياء ،بينما ازدادت نسبة تلك المنتمية إلى علوم أ
الرض
والفضاء .كما تظهر أبحاث معينة -مثل اكتشاف أول كوكب
خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم شبيه بالشمس-4
مضمنة بصورة وثيقة في مجموعة من أوراق بحثية تنتمي إلى
َّ
المجال نفسه .وعلى النقيض ،يبدو أن اكتشاف ثقب أ
5
الوزون
يندرج في نطاق يحوى أبحاثًا من تخصصات متعددة ،مثل
الكيمياء ،والعلوم االجتماعية ،وعلوم أ
الرض (انظر" :شبكة
االقتباسات المشتركة") .ووفقًا لدراستنا التحليلية ،فإن مراجع
تلك الورقة البحثية أكثر تنوعا من  %95من أ
الوراق البحثية
ً
المنشورة في  ،Natureكما أن االقتباسات المأخوذة منها أكثر
تنو ًعا من  %99من أبحاث .Nature
وناتج تحليل شبكة االقتباسات المشتركة الخاصة بأي
دورية علمية من الدوريات أ
تخصصا سيبدو على
الكثر
ً
أ
لكن تَظهر سلسلة من النقاط البارزة المستقاة
الرجح مختلفًاْ ،
أ
جلي عند إلقاء نظرة ثالثية البعاد
من تاريخ العلوم بشكل ّ
على شبكة اقتباسات  Natureالمشتركة (انظرgo.nature. :
 .)com/2patumsوتشمل تلك النقاط دراسة العناصر المشعة
في ثالثينيات القرن العشرين ،وكيف أخذت دراسات المواد
فائقة التوصيل في تجربة تطبيقات متنوعة ،ليجري بعدها
توصيفها بصورة مكثفة ضمن فئة العلوم الفيزيائية في أواخر
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ﻳﻼﺣﻆ أن أوراق  Natureاﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت،
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮم اﻷرض ،واﻟﻔﻀﺎء)ُ .أﺳﻨﺪت ﻛﻞ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ  Natureإﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ،
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻮرﻗﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻬﺎ،
ً
َ
 Natureﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم(.
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اﺗﺴﺎع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﱡ
اﻟﻤ َﻤ ﱠﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ُ
وﺗُ ْﻈ ِﻬﺮ دورﻳﺘﺎ ﺳﺎﻳﻨﺲ ،وNature
ﺗﺄﺛﻴﺮا أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺠﻼت
ً
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﺗﺴﺎع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

1900

1920

1940

1960

1980

2000

اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت
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أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻠﱡ ﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  :1930ﻛﺎن ﻟﺪى اﻷﺑﺤﺎث آﻧﺬاك ﻋﺪد
اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ أﻗﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.
أﻗﻞ ﻣﻦ َ

اﻹﻟﻬﺎم ،واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت )اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ( واﻟﻤﺮاﺟﻊ )اﻹﻟﻬﺎم(
إن ﱡ
ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت
آﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ِ
ُ
إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى .وﻣﻘﺎﻻت  ،Natureوﺳﺎﻳﻨﺲ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ُ
ﻌﺪدﻫﺎ ،وﺗﻮازُ ﻧﻬﺎ داﺧﻞ
ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺪى ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،وﺗَ ﱡ
َﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻘﺎل واﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻪ .وﻳﺰداد اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻢ.
ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

Nature
اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم

1900
ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺳﺎﻳﻨﺲ

ﻓﻴﺰﻳﻜﺎل رﻳﻔﻴﻮ ﻟﻴﺘﺮز

1920

1940

1960

1980

2000

اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت
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ِألكساندر جيه .جيتس ،وتشينج كي ،وأونور فارول ،وألبرت
السلو بارباشي
هؤالء المؤلفون باحثون في معهد علم الشبكات بجامعة نورث
إيستيرن في مدينة بوسطن بوالية ماساتشوستس أ
المريكية.
اللكترونيa.barabasi@northeastern.edu :
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ُ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

المقال عبر التخصصات .وعلى الرغم من صعوبة تقييم
التكامل بين االقتباسات المأخوذة من مقال ما ،فإن هذا
المقياس قادر على رصد مدى تنوع البصمة المعرفية التي
ينقلها المقال .6ويشير هذا التحليل إلى حجم التفاعالت التي
تحدث فيما بين التخصصات ،لكنه ال يكشف عن التفاصيل
معا.
المحددة المتعلقة بكيفية تفاعل تلك التخصصات ً
ً
أول :استطلعنا تشكيلة التخصصات التي تعكسها المراجع
واالقتباسات في دورية علمية ما ،راصدين تعدد التخصصات في
"اللهام والتأثير") .كما َص ّنفنا كل ورقة بحثية في
الدورية (انظر :إ
أ
المس َند إلى َمراجعها
دورية علمية ما حسب التخصص الساسي ُ
(اللهام) ،أو االقتباسات المأخوذة منها (التأثير) ،ثم قمنا بقياس
إ
تعدد التخصصات على مقياس يتراوح من صفر إلى واحد.
يعني الصفر أن جميع مراجع المقال أو االقتباسات المأخوذة
منه كانت في التخصص نفسه ،ويعني الواحد أنها كانت موزعة
بالتساوي بين جميع التخصصات ،مستخدمين في ذلك مقياس
«النتروبيا» الموحد .وقد اكتشفنا أن هذا المقياس ال يعتمد على
إ
عدد المقاالت التي نشرتها كل دورية ،لكنه على أ
الرجح يعكس
خصائص أخرى للدورية ،مثل مجموعة المقاالت التي قدمتها،
ومعايير االختيار المعتمدة لدى المحررين.
ترتبط سعة التأثير واللهام ببعضهما آ
الخر ارتباطًا وثيقًا
إ
في معظم الدوريات العلمية .وينطبق هذا على الدوريات
«سل»  ،Cellو«فيزيكال ريفيو ليترز»
المتخصصة ،مثل ِ
 .Physicalوتنشر الدوريات التقليدية آ
الن
Review Letters
مقاالت تُستوحى من حوالي ستة تخصصات ،وتؤثر فيها.
وتتسم دوريتا العلوم العامة ،Nature ،وساينس ،بنطاق
تأثير ،وإلهام أكبر ،مقارنةً بـ  %99.7من الدوريات أ
الخرى.
وقد بلغ تعدد التخصصات في  Natureذروته في ستينيات
نسبيا منذ ذلك الحين ،ليعكس
القرن الماضي ،وظل مر ً
تفعا ًّ
توليفة من الورقات البحثية التي تختارها  ،Natureيُتوقع أن
يكون لها قبول واسع ،وشهرة في المجتمع العلمي.
ثانيا :استكشافنا ما تتسم به مقاالت مفردة من تداخل
ً
المراجع،
التخصصات ،وذلك بقياس تنوع التخصصات في َ
واالقتباسات .10-7وقد اق ُت ِرحت مقاييس عديدة لتقييم تداخل
التخصصات .ويمكن أن يكون لها نتائج غير متسقة (انظر -على
المرجعين  ،11و .)12ويتفق الباحثون ،رغم
سبيل المثال-
َ
ذلك ،على أن االكتفاء بإحصاء عدد التخصصات الواردة في
كاف .فعلى سبيل المثال ،تستند الورقة
المراجع واالقتباسات غير
َ
البحثية ،التي تعتمد بصفة ٍكبيرة على مراجع من أ
الحياء والعلوم
َ
إالكلينيكية ،إلى تنوع أقل من الورقة البحثية المستوحاة من
أ
كميا على
َ
علمي الحياء ،والفيزياء .ونقوم بقياس تلك السمة ًّ
مقياس (من صفر إلى واحد) باستخدام مؤشر راو -ستيرلنج
ٍ
الممثلة ،ومدى التوازن
للتنوع ،الذي يسجل عدد التخصصات َ
في توزيعها ،ودرجة اختالفها.13
تنوع التخصصات في َمراجع
وتُظ ِْهر دراستنا التحليلية أن ُّ
المقاالت العلمية واقتباساتها ِآخذ في الزيادة.
مرجعيا
ستند
وفي حين أن أي مقال تقليدي منشور اليوم يَ ِ
ًّ
ستند مقاالت
إلى مقاالت تنتمي إلى ما يعادل 11
تخصصا ،تَ ِ
ً
مرجعيا إلى مقاالت تنتمي إلى ما يعادل تسعة
Nature
ًّ
تخصصات فقط .ويتماشى هذا مع التحليالت السابقة ،التي
تشير إلى أن أ
العمال البحثية شديدة التأثير عا ًدة ما تقوم على
14
خبرات عميقة  .وعلى النقيض من ذلك ،نجد أنه لطالما كان
التنوع التخصصي القتباسات المقاالت في دوريات العلوم
العامة أعلى من نظيره بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في
المجاالت أ
الخرى ،وهو ما يشير إلى أن المحتوى في هذه
الدوريات العلمية يصل إلى قطاع من المجتمع العلمي أوسع
المستمد منه.
نطاقًا من القطاع
ِ
وتختلف أحيانًا المجاالت التي تلهم ورقة بحثية ما بشكل
ملحوظ عن المجاالت التي يكون لتلك الورقة تأثير عليها.

ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ُ
ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ درﺟﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت داﺧﻞ َﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ داﺧﻞ
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ
اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻪ .ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﻻﻧﺨﻔﺎض
َ
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

على سبيل المثال ..مقال "الشفرة الرقمية للحمض النووي"،
المنشور في  Natureفي عام  ،2003و َك َتبه متخصصا علم
أنظمة أ
الحياء؛ ليروي هود ،وديفيد جاالس ،15يستمد معظم
إلهامه من البيولوجيا الجزيئية ،ومع ذلك ..يُستشهد به في
مقاالت علوم الحاسب آ
اللي ،والطب إالكلينيكي ،والعلوم
نقيم تَقابُل التخصصات
االجتماعية .ومن الجدير بالذكر أننا ِّ
مقياس من صفر إلى واحد .وفي هذه الحالة ..يشير
كميا على ٍ
ًّ
الصفر إلى وجود تطابق بين جميع التخصصات التي ألهمت
ً
مقال ما ،وكذلك تلك التخصصات التي يؤثر فيها هذا المقال.
تماما (باستخدام
ويشير الواحد إلى أن هذه القوائم تختلف ً
توزيعين
يقيم التشابه بين َ
تباين جينسن شانون ،وهو مقياس ِّ
احتماليين؛ انظر :المعلومات التكميلية).
وما َّيتضح من الدراسة هو أنه في العقود أ
الخيرة تَر َاجع تَقابُل
ويالحظ انخفاضه في مجالت العلوم العامة
التخصصات ،أ َ
الدبيات العلمية بشكل كلي .ربما يكون السبب
بشكل أسرع من
في ذلك هو أن المقاالت التي تربط بين التخصصات وبعضها
تؤثر في مجاالت عديدة ،بما في ذلك تلك التي نشأت منها.
عموما عند وضعه
ويتم تقييم المجهود العلمي بشكل أفضل ً
ضمن سياق تخصصه المحدد .فعلى سبيل المثال ،تكون
عمليات إحصاء االقتباسات أكثر فاعلية عند مقارنة الورقات
البحثية في مجال الطب الحيوي بورقات بحثية أخرى في
المجال نفسهً ،
بدل من مقارنتها بورقات بحثية متخصصة في
ولكن إذا كانت التفاعالت بين التخصصات تتزايد ،فإن
الفيزياءْ ،
إالسناد الصارم والمحكم يصبح أقل منطقية .ونحن نرى أن
دراسة الكيفية التي تمتزج بها التخصصات ضمن مقاالت مفردة
قد تسمح بإجراء مقارنات أفضل عبر التخصصات ،أو تُ َح ِّسن
من عملية تقييم تأثير الورقة البحثية ،بل إن تدشين إدارات
بحثية وبرامج تمويلية صارمة الهيكلة يُ َعد أقل اتساقًا مع
وضوحا.
المنطق ،إذا أصبحت الحدود بين التخصصات أقل
ً
إن ما نرصده من زيادة في التفكير النابع من تخصصات
ّ
الحظ عبر التخصصات ،وال توجد أي عالمات
متداخلة يُ َ
على تباطؤ وتيرته .ومع التزايد المستمر في عدد الباحثين،
أ
والدبيات العلمية ،والمعارف ،يزداد تكامل المساعي
العلمية عبر الحدود الفاصلة بين التخصصات .لذا ..يجدر
بالمؤسسات البحثية والهيئات التمويلية أن تدرك أن تداخل
التخصصات في طريقه إلى أن يصبح القاعدة ،ال االستثناء.

العلم من منظور ثقافي

كتب وفنون
GRANGER HISTORICAL PICTURE ARCHIVE/ALAMY

مجلة أمريكية قرابة عام .1950
ٌ
إعالن ظهر في ٍ

حروب التبغ ..الصناعة والسياسة
استعراض لتاريخ عادة التدخين ،التي تودي بحياة ثمانية ماليين شخص كل عام .فيليسيتي لورانس
أن تاريخ صناعة التبغ قد تم َس ْبره بالكامل ،وكذلك
قد يبدو َّ
تشريعات تنظِّمها ،رغم وفاة
المشينة لتأجيل إصدار
ٍ
حملتها ُ
لكن المؤرخة ساره ميلوف تَ ُسوق،
الماليين بسبب منتجاتهاَّ .
بنجاح ،في كتابها التأريخي «السيجارة» The Cigarette
رؤية جديدة عن الطريقة التي تمكنت بها صناعة التبغ ،من
ٍ
خالل نفوذهاِ ،من كسب تأييد الخزائن الحكومية ،وشركات
العالنات ،والعلماء المأجورين ،لتواصل إفساد قطاع
إ
لسنوات طويلة .فقد أودى التبغ بحياة ما
الصحة العامة
ٍ
وإن
يُ َّ
قدر بحوالي  100مليون شخص في القرن العشرينْ .
اءات جذريةُ ،فيتوقع أن يودي بحياة ما يقارب
لم تُتخذ إجر ٌ
مليار شخص في القرن الواحد والعشرين.
وقد تناول الكثيرون من قبل هذا الموضوع البغيض .ومن
بين هؤالء الصحفي ريتشارد كلوجر ،الذي كشف النقاب في
كتابه «من الرماد إلى الرماد» ( Ashes to Ashes (1996عن
آلة إالنكار ،التابعة لصناعة التبغ ،من خالل مئات المقابالت
أيضا المؤرخ
دافعين عن الصناعة ،ونُقّادها .وهناك ً
الم ِ
مع ُ
تقصى في كتابه «قرن السيجارة»
الطبي آالن براندت ،الذي ّ
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الطبعة العربية

( ،The Cigarette Century (2007أ
الدلة الثقافية ،والعلمية،
والقانونية ،والسياسية ،ليوضح كيف تسببت صناعة التبغ
وباء عالمي .أما كتاب «الهولوكوست الذهبي»
في تفشي ٍ
( ،The Golden Holocaust (2011للمؤرخ العلمي روبرت
بروكتور ،فينقب في الماليين من وثائق صناعة التبغ ،التي
كُشف عنها أثناء دعوى قضائية ،وذلك بهدف إصدار الئحة
اتهام نارية تشمل شركات التبغ الخمس الكبرى ،ومؤامراتها،
ٍ
والمتعاونين معها .وهذه الكتب ،التي تتناول تلك المؤامرات
«السيجارة :التاريخ
السياسي لصناعة التبغ»
The Cigarette: A political
History
سارة ميلوف
دار نشر جامعة هارفارد
()2019

بالتفصيل ،تُسهم مجتمعةً
بدور كبير في توضيح أسباب
ٍ
استمرار عادة التدخين ،رغم مرور عشرات السنين على إثبات
المحتمل في أوائل ستينيات القرن الماضي.
تأثيرها المميت
َ
وما تضيفه ميلوف في كتابها هو سر ٌد دقيق للعالقة
المتبادلة بين مكائد الشركات ،والدعم الحكومي لصناعة
التبغ ،وهي عالقة تمتد منذ ثالثينيات القرن الماضي إلى
أ
آ
وتقدم الكاتبة ًّكل من الهيئات البيروقراطية
الونة الخيرةِّ .
الحكومية في مناطق زراعة التبغ ،والمنظمات التي تمثل
مزارعي التبغ في تلك الواليات ،مثل منظمة «مكتب
المزارع» ،على أنَّهم شركاء في المؤامرة .ورغم أنها تركز في
َ
كتابها على الواليات المتحدة ،فالحجج التي تطرحها تنطبق
أيضا
على صناعة التبغ العالمية .وهناك تشابهات واضحة ً
بين القضية التي تتناولها ،وقضايا أخرى ،ومن ذلك ،على
سبيل المثال ،انتشار أ
الطعمة السريعة غير الصحية ،التي
زمن طويل ،إذ تنتهج شركات تلك
ثبت ارتباطها بالسمنة منذ ٍ
الصناعة االستراتيجيات نفسها ،بل وتستعين بمجموعات
الضغط ذاتها.
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شركات متآمرة

عمدا ألضرار التدخين،
كُتب الكثير عن إخفاء صناعة التبغ ً
أبرزه ما كتبته نايومي أوريسكس ،وإريك كونواي في كتابهما
«تجار الشك» ( ،Merchants of Doubt (2010بيد أنه من
الجدير بالذكر أنه خالل الحرب العالمية أ
الولى أصبحت
َّ
الحكومة الفيدرالية أ
المريكية نفسها من تجار التبغ ،إذ كانت
بأن تشتمل
الحكومة تعتبرها صناعةً ضرورية،
فسمح ْت ْ
َ
حصص إعاشة الجنود على أوراق لف السجائر والتبغ .وحين
ُ
أزمة صناعية أخرى،
تسببت الحرب العالمية الثانية في ٍ
تدخلت الحكومة من جديد ،إذ كانت بريطانيا قد توقفت عن
ّ
المريكية ،الدخار العملة أ
استيراد السجائر أ
الجنبية لجهودها
الحربية؛ فاشترت حكومة الواليات المتحدة الكميات التي
كانت تستوردها بريطانيا؛ لتحمي مزارعيها.
تتدخل إلنقاذ مزارعي التبغ من أي
أن الحكومة ّ
ويُذكر ّ
ضائقة مالية منذ الثالثينيات .فمع صدور قانون التعديل
ٍ
الزراعي لعام  ،1933بدأ النظام الفيدرالي لدعم أسعار
التبغ ،الذي كان جز ًءا من سياسات «الصفقة الجديدة»،
التي انتهجها الرئيس فرانكلين دي .روزفلت؛ لمجابهة الكساد
المة أ
العظيم .وفي عام  ،1964أصدر طبيب أ
المريكي ،لوثر
تقريرا بعنوان «التدخين والصحة» ،خلص فيه إلى
تيري،
ً
الصابة
أن التدخين يؤدي إلى الموت المبكر ،ل َت َس ُّببه في إ
َّ
الش َعب الهوائية،
بسرطان الرئة ،واالنتفاخ الرئوي ،والتهاب ُّ
ومرض شريان القلب التاجي .ومع ذلك ..لم يُلغَ النظام
الفيدرالي لدعم أسعار التبغ ،إال في عام  ،2004على الرغم
من استمرار التبغ في حصاد أرواح ما يقارب نصف مليون
مواطن أمريكي سنويًّا( .واستمرت دفعات الحكومة لمزارعي
التبغ حتى عام  ،2014لتخفيف تبعات قرار إلغاء النظام).

التالعب بالسوق

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عمل إلى جانب هؤالء نشطاء محليونَ ،ج َّمع ميلوف تفاصيل
مذهلة عنهم ،ومنهم كالرا جوين ،وهي امرأة من والية
ميريالند ،كان لديها ٌ
طفل مصاب بالحساسية تجاه دخان
السجائر ،وأسست في غرفة معيشتها في عام  1971منظمة
اختصارا
المناهضة لتلويث المدخنين للبيئة» ،أو
«الجماعة
ِ
ً

فيليسيتي لورانس مراسلة خاصة تعمل لدى صحيفة «ذا
جارديان»  The Guardianفي لندن ،ومؤلفة كتابَي «ما ال
يذكره الملصق»  ،Not on the Labelأ
و«الثر المدمر لصناعة
َ
الغذاء على القلب» .Eat Your Heart Out
البريد إاللكترونيfelicity.lawrence@theguardian.com :

حراكٌ على المستوى الشعبي
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روجت صناعة
وتروي ميلوف أنَّه في أثناء الحرب الباردةَّ ،
العالنات المزدهرة لالستهالك واسع النطاق للسجائر.
إ
وأصبح التدخين يرمز إلى انتصار الوفرة السلعية التي تحققها
الرأسمالية االستهالكية على ثقافة شح السلع الكئيبة التي
تسببت فيها االشتراكية السوفيتية .وفي تلك الظروف،
تأسست منظمة «شركاء صناعة التبغ» Tobacco Associates
تسويقيا ،مهمته
مجلسا
في عام  .1947وإضافة إلى كونها
ًّ
ً
الترويج لبيع فائض السجائر أ
المريكية خارج البالد ،كانت
ضريبة من صناعة
فوضتها الحكومة لتحصيل
ٍ
منظمةً خاصةّ ،
التبغ؛ لتمويل جهودها.
وكان لهذه المساعي المشتركة بين السياسات الخاصة
والعامة -أو "المشتركة" -حسب االصطالح الذي يستخدمه
باحثو االقتصاد السياسي ،دور رئيس في تفشي أ
الوبئة
ٌ
العالمية الناتجة عن التدخين .وبحلول عام  ،1955كان
أكثر من نصف رجال الواليات المتحدة يدخنون السجائر،
تقريبا .وأصبح العثور على مدخنين
إ
بالضافة إلى ربع أنسائها ً
الخرى ضروريًّا الستمرار نمو الصناعة .وما
ُجدد في الدول
زال الوضع كذلك في الوقت الحالي.
وتضمنت خطة «مارشال» أ
المريكية إلعادة إعمار أوروبا
قروض
دمرة أعقب الحرب العالمية أ الثانية تخصيص ٍ
الم َّ
ُ
المريكي ،والمواد الغذائية.
للدول الوروبية ،لشراء التبغ
وابتدا ًء من عام  ،1954تطورت الخطة إلى برنامج إلعانة
الحلفاء ،تحت اسم «القانون العام رقم  ،»480وتركزت
بصورة أكبر في جنوب شرق آسيا ،وأمريكا
العانات
هذه إ
ٍ

أ
وم َنح هذا البرنامج ،الذي يُعرف
الالتينية ،والشرق الوسطَ .
أ
نطاق أوسع باسم برنامج «الغذية من أجل السالم»،
على ٍ
وضعا ممي ًزا للتبغ إلى جانب المواد الغذائية .وكانت النتيجة
ً
تحقيق الهدف المنشود ،وهو فتح أسواق تصدير دائمة
المريكية ،وإرساء الهيمنة الجيوسياسية أ
للسلع أ
المريكية.
فعليا في
وقد بدأت الجهود المناهضة للتدخين
ًّ
أواخر الستينيات .وحين أراد مناهضو التدخين مواجهة
شبكة المصالح المترابطة لصناعة التبغ ،والمنتجين،
والدولة ،وجدوا وسيلتين رئيستين للنجاح في ذلك،
ً
أول  :أدرك النشطاء كيفية تسخير حركات الحقوق
المدنية وحقوق المستهلك ،التي نشطت في الستينيات
والسبعينيات ،لتغيير التصور العام عن التدخين،
وتوصل
اجتماعيا.
سلوك غير مقبول
وتحويله إلى
ٍ
ّ
ًّ
أسس في عام
الذي
بانزهاف،
جون
الشاب
المحامي
َّ
 1967مجموعة الضغط «العمل على التدخين والصحة»
اختصارا
 ،Action on Smoking and Healthالمعروفة
ً
طرق لمقاضاة صناعة التبغ.
باسم ( ،)ASHإلى عدة ٍ
وفي مواجهة انحياز المجلس التشريعي الفيدرالي إلى
جماعات الضغط التابعة للصناعة والمزارعين ،انتقل
النشطاء المناهضون لصناعة التبغ بمعركتهم إلى ساحة
الحكومات المحلية ،حيث تضعف سطوة مجموعات
الضغط الخاصة بالشركات ،فتعاونوا مع إدارات المدن
حظر
والجهات التنظيمية المتخصصة ،ونجحوا في ْ
فرض ٍ
على بث إعالنات السجائر في أمريكا في عام  ،1971وفي
قيود على التدخين على متن الطائرات في عام
فرض ٍ
 1973عن طريق مجلس الطيران المدني.

( .)GASPوصاغت مع آخرين مفهوم "غير المدخن" ،الذي
ال تقل حقوقه في أ
الماكن العامة أهميةً عن حقوق المدخن.
أما الجبهة الثانية في المعركة ،فكانت الضغط إلثبات
أ
الثر الضار للتدخين على االقتصاد ،وليس فقط فيما يتعلق
إن التدخين كان
بفواتير العالج التي تتحملها الحكومات ،إذ َّ
النتاجية .ففي عام  ،1976رفعت امرأ ٌة
يؤثر كذلك على إ
أخرى ،تُدعى دونا شيمب ،أول دعوى قضائية ضد صاحب
عمل ،ل َت َس ُّبب المدخنين في مكان عملها في تدهور صحتها.
واستمرت في جهودها؛ للبرهنة على الجدوى االقتصادية
لحظر تدخين التبغ في أماكن العمل.
وكما هو معتاد ،ما زالت الالمباالة التي يتصف بها مناصرو
حتما ،جهود «لجنة
صناعة التبغ صادمةً  .ومما يثير السخط ً
أبحاث صناعة التبغ» ،التي هي مؤامر ٌة رسمية حاكها ُمص ِّنعو
غرفة بأحد الفنادق في شهر ديسمبر عام ،1953
السجائر في ٍ
إذ أنفقت تلك المجموعة أكثر من  300مليون دوالر أمريكي
بين عامي  ،1954و ،1997لثارة الشكوك حول أ
البحاث
إ
العلمية المتعلقة بالتدخين والصحة.
أن التدخين ما زال يودي
وتُ ِّ
قدر منظمة الصحة العالمية َّ
بحياة أكثر من ثمانية ماليين شخص سنويًّا .ويحدث هذا في
الوقت الذي تُطرح فيه الحجج القديمة المبتذلة نفسها في
اللكترونية ،بعد وقوع
الجدال الدائر حول تدخين السجائر إ
وفيات بين مدخنيها .وحسب تعبير ميلوف ،من الصعب
ٍ
جرب
أخرى،
ناحية
ومن
الضارة.
الحشائش
على
القضاء
ٍ
ِّ
أ
وتغير المناخ بقضية التبغ
استبدال قضية الوقود الحفوري ُّ
أن الصناعة تبذل الجهود الشنيعة
والموت المبكر ،وستجد َّ
نفسها لتقويض العلم ،وستجد بصيص أ
المل نفسه في
مناهضة.
حركة ِ
نشوء ٍ

اللكترونية.
الحجج المبتذلة التي ابتكرتها صناعة التبغ تظهر مجد ًدا في الجدل الدائر حول تدخين السجائر إ
الطبعة العربية
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كتب وفنون

الحياة بعد سن اليأس
تحقيق عن كتاب يستند إلى نظريات تطورية؛ بغرض إعادة النظر في مفهوم سن اليأس.
جوليا براج
صاغ الطبيب الفرنسي شارل بيير لويس دي جاردان مصطلح
«انقطاع الطمث»  menopauseفي عشرينيات القرن التاسع
عشر .وبحلول عام  ،1899كانت شركة «ميرك» Merck
أ
المريكية للمستحضرات الدوائية تبيع عقار «أوفاريين»
أ
 ،Ovariinوهو عالج مستخلَص من مبايض البقار المجفَّفة
والمطحونة .وعلى مدار قرن وأكثر من التجارب والعالجات،
تَ َع َّزز فهم العلماء النقطاع الطمث من منظور طبي بدرجة
تغير
كاف)،
ملحوظة (رغم أن هذا ال يزال غير ٍ
حتى مع ُّ
الطمث .آ
والن ،تسعى
التوجهات الثقافية تجاه انقطاع
المؤرخة سوزان ماترن في كتابها «إطاللة القمر البطيء»
 The Slow Moon Climbsإلى تغيير تَ َص ُّورنا عن انقطاع
شدد ًة على الميزة المرتبطة باالنتقاء الطبيعي،
الطمثُ ،م ِّ
التي يقدمها العيش لسنوات طويلة بعد سنوات الخصوبة.
يحدث انقطاع الطمث عندما تنخفض تركيزات هرمون
«الستروجين» في الدم ،وينقطع الحيض ،ويصبح الحمل
إ
جدا
الطبيعي غير ممكن ،نتيجة لعدم َتبقِّي سوى عدد قليل ًّ
من الحويصالت المبيضية .وتعاني نساء كثيرات (حوالي %70
في المجتمعات الغربية) مجموعة من أ
العراض المرتبطة بهذه
المرحلة ،أكثرها شيو ًعا هبات الحرارة ،وصعوبات النوم .وربما
انخفاضا في الرغبة
تعاني نساء منهن جفافًا في المهبل ،و
ً
الجنسية ،إلى جانب أعراض أخرى.
تطـرح ماترن فكرة أن التعريـف الطبي الحديث لمرحلة
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انقطـاع الطمـث (الذي ظهر قبل تسـمية دي جاردان بأكثر
مـن قـرن مـن الزمـان) يضعهـا فـي إطـار االضطـراب ،بـل
وحتـى فـي إطار المحنة المؤلمة .وتسـتند إلـى علم آ
الثار،
الوبئـة ،أ
وعلـم أ
والنثروبولوجيـا ،والتكاثـر الحيواني ،وعلم
الشـيخوخة كي تشـرح وجهة نظرهـا بوضوح.
ومن خالل إعادة تأطير ماترن لمرحلة انقطاع الطمث،
تسعى إلقناع القراء بالنظر إلى هذه المرحلة على أنها
ستعرض
فترة انتقالية نحو مرحلة حيوية من الحياة .يَ ِ
كتاب «إطاللة القمر البطيء» دراسات حالة لمجموعات
سكانية ريفية في مراحل مختلفة من التاريخ ،ومن مختلف
أنحاء العالم ،من منغوليا القرون الوسطى إلى جامبيا
القرن العشرين .وعبر كل هذا ..تختبر نظريات تطورية
وأنثروبولوجية ،وفي الوقت نفسه تسلط الضوء على
«إطاللة القمر البطيء:
علم انقطاع الطمث ،وتاريخه،
ومغزاه»The Slow Moon( ،
Climbs:The Science,
History and Meaning
 ،)of Menopauseسوزان
بي .ماترن ،دار نشر جامعة
برنستون ()2019

جذور مادية

تزعـم ماتـرن ،علـى مـا يبـدو ،أنـه مـا لـم تَ ْخ َت ِبـر النسـاء
جميعهـن حالـةً مـا بالطريقة نفسـها ،فال بد أن السـبب في
ذلـك هـو ِالب ْنيـة الثقافيـة .وأنـا أختلـف معها فـي نقطتين:
أ
الولـى هـي أن أي اختلاف فـي الطريقـة التـي تشـعر بهـا
النسـاء فـي مجتمعـات مختلفـة بأعـراض معينـة قـد يعـود
إلـى عـدد مـن العوامل ،التـي قد تتنـوع ما بيـن االختالفات
الجينيـة ،أو االختلاف فـي العـادات الغذائيـة ،أو المنـاخ،
ً
وصـول إلـى العوائـق أمام منهجيـات البحث ،عبـر اللغات
والثقافـات والفتـرات الزمنيـة المختلفـة .والثانيـة هـي أنـه
وردت هبـات سـخونة في دراسـات كثيرة عـن مرحلة انقطاع
الطمث ،منها دراسات أُجريت في ثقافات تقليدية ،وهو ما
اسـتبعدته ماترن عندما أشـارت ،على سـبيل المثال ،إلى أن
قدم" إلى بلدان ،من بينها بنجالديش.
هذا َ
الع َرض قد "اس ُت ِ
كذلـك مجموعـة أ
الدلـة المتزايـدة التـي
تُغْ ِفـل ماتـرن
تشـير إلـى دور ِب ْبتيـد َع َص ِب ّـي معيـن فـي حـدوث هبـات
سـخونة فـي مرحلـة انقطاع الطمـث (هـو النيوروكينين ،B
ومسـتقبله  ،NK3Rالـذي يربـط الجهـاز التناسـلي المركزي
ِ
أساسـيا
دورا
بجهـاز ضبـط الحـرارة ،وهما جهـازان يلعبان ً
ًّ
فـي الخصوبـة) .وتلخـص ماتـرن بالفعـل الفرضيـة القائلة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

JEFF PACHOUD/AFP/GETTY

رغم الصور النمطية ،ناد ًرا ما ت َُص ِّرح النساء الالتي في مرحلة انقطاع الطمث وما بعدها عن شعورهن بــ«النقص» ،أو عدم التمكين.

اختالفات التجربة الثقافية بين هذه المجموعات.
كبيرا من أطروحتها على فرضية
وتَ ْب ِني ماترن جز ًءا ً
الجدات» ،التي طرحها جورج وليامز،
تُدعى «فرضية ّ
عالم البيولوجيا التطورية أ
المريكي ،ألول مرة في عام
ِ
 .1957وخالصة هذه الفرضية هو أن انقطاع الطمث
يطيل المدى العمري في مرحلة ما بعد الخصوبة .وهذه
ميزة انتقائية ،ألنها تتيح للسيدات المتقدمات في العمر
المسا َعدة في تربية ذ ُِّرية أوالدهن ومعارفهن في إطار
ِب ْنية مجتمعية قائمة على التربية التعاونية .ويشير
استعراض ماترن للبحوث على الحيوانات إلى أن هذا
االنتقاء قاصر على البشر ،رغم وجوده على نطاق أضيق
في بعض الرئيسيات غير البشرية ،وكذلك في الحيتان.
ومع انخفاض معدل الوفيات بمرور الوقت ،فقد َو َازن
أيضا .وتفترض
انقطا ُع الطمث
فعليا تعداد السكان ً
ًّ
النظرية أن هذه المميزات أتاحت للبشر االنتشار في
أرجاء أ
الرض.
وعلـى الرغـم مـن تلـك الجوانب المثيـرة لالهتمـام في
الكتـاب ،التـي تسـتحق النقـاش ،فإنني غير مقتنـع بجانب
مهـم مـن وجهـة نظـر ماتـرن ،أال وهـو أن الطـب الغربـي
تمامـا على مفهوم
والثقافـة الحديثـة كان لهما تأثير سـلبي ً
إن أحد "التعبيرات االصطالحية
انقطـاع الطمث ،إذ تقـول ّ
المعاصـرة لمرحلة
إطارا مفاهيمـي للنظرة
ِ
للمحنـة" يشـكِّل ً
انقطاع الطمث ،أال وهو أن أحد العناصر المهمة النقطاع
الطمـث هـو القلـق ،الـذي تحفـزه مخـاوف بشـأن نقـص
السـتروجين ،أو تَر ُاجع المكانـة االجتماعية.
هرمـون إ
فـي البحوث التي أجري ُتها عن النسـاء أثنـاء مرحلة انقطاع
وجدت أن العكس هو الصحيح ،إذ لم
الطمث في بريطانيا،
ُ
«نقصا» ما،
منهن
تشـعر وال واحـدة
تقريبـا أنها كانت تعانـي ً
ً
بـل كـن سـعيدات بتحررهن من عـبء الدورة الشـهرية .فقد
بالتمكـن وهـن يحققـن كل مـا تـرى ماترن أنـه ينبغي
شـعرن ّ
أساسـيا في دعم أُ َسـرهن
ا
دور
يلعبـن
وكـن
تحقيقـه.
عليهـن
ً
ًّ
يكن قـد وصلن إلى
الوقـت،
هـذا
وفـي
أصدقائهـن،
و
غالبا ما َّ
ً
ذروة حياتهـن المهنيـة ،وكل ذلـك أثنـاء المعانـاة مـن هبـات
سـخونة ،وصعوبـة النوم .فـي الواقع ،تماثلـت تجربتهن مع
تجربة النسـاء المنتميات إلى ثقافات السـكان أ
الصليين ،التي
من بينها مجتمعات حضارة المايا في تشيتشيميال بالمكسيك،
الالتي تستشـهد بهن ماتـرن في بحثها.

إن النسـاء فـي مرحلة انقطاع الطمث يملكـن نطاقًا "حراريًّا
متقلصـا ،هـو نطـاق درجـات الحـرارة ،الـذي ال
محايـدا"
ً
ً
يحفـز الشـعور بالتعـرق ،وال االرتجـاف مـن البـرد ،إال أن
هـذه الفرضيـة ال تـزال محـل جدل.
عرض
ـا
غالب
هـي
سـخونة
وتخلـص ماتـرن إلـى أن هبـات
ً َ
"نفسي جسدي" ،ألن العقاقير الزائفة ،أي «الدواء الوهمي»،
يمكـن أن تخفـف مـن حدتها ،غيـر أن تأثيـر الـدواء الوهمي
أُثبـت فـي عـدة دراسـات بحثية ،بمعـزل عن الحـاالت محل
الدراسـة .ويبـدو حجـم هـذا التأثيـر متشـاب ًها فـي العديـد
مـن الدراسـات (وصلـت نسـبة التحسـن فـي أعـراض هبات
السـخونة حوالـي  ،)%25رغـم اختلاف منهجيـات البحث،
والقطاعـات السـكانية التي يتناولهـا للبحث.
وبالضافـة إلـى ذلـك ..أحيانًـا مـا تسـتعين الثقافـات
إ

"تسعى ماترن إلقناع القراء بأ ّن انقطاع
الطمث هو بمثابة فترة انتقالية نحو
مرحلة حيوية من الحياة".
التقليديـة والنسـاء الغربيـات بالعالجـات العشـبية؛ لعالج
هبات السـخونة .وعند اختبار هذه العالجات في التجارب
الكلينيكيـة الحديثـة ،لـم يثبـت أ
بالدلة القاطعـة أنها أكثر
إ
فعاليـة مـن أ
الدويـة الوهمية.
يقلـل العلاج الهرمونـي التعويضـي ( )HRTالحديـث
تقريبا .وترى ماترن أن
حدة هبات السـخونة بنسـبة ً %80
المشـورة الطبية بخصوص انقطـاع الطمث يدفعها توافر
العالجـات المربحـة ،إال أن التوصيـات تتغيـر مـع ظهـور
معلومات جديدة ،والوصول إلى المزيد من الف ْهم بشـأن
مرحلة انقطاع الطمث .فعلى سـبيل المثال ..جرى إيقاف
تجربـة مبـادرة الصحـة النسـائية أ
المريكية فـي أوائل عام
الصابة ببعض
 ،2002بسـبب المخـاوف ِمـن تَزايُد خطـر إ
أنـواع السـرطان ،منهـا سـرطان الثـدي .ظهـر بعـد ذلـك
اتجـا ٌه ينـادي باالبتعـاد عـن العلاج الهرمونـي التعويضي
طويـل المـدى ،الـذي يعمـل علـى منـع آ
الثـار السـلبية
السـتروجين ،علـى العظـام
الناتجـة عـن نقـص هرمـون إ
ً
وبـدل مـن ذلـك ..يوصـف العلاج الهرمونـي
والقلـب.
التعويضـي ،فـي الغالـب ،لعالج أعراض انقطـاع الطمث
(علـى وجـه الخصـوص لعلاج هبـات السـخونة) ،ولمـدة
أيضـاJ. Marjoribanks et :
خمـس سـنوات فقـط (انظـر ً
al. Cochrane Database Syst. Rev. http://doi.org/
.)f9vrsg; 2017
يطـرح كتاب «إطاللة القمر البطيء» فكرة جديرة بالتأمل
بشـأن الـدور التطوري لفتـرة الحياة ما بعد سـن الخصوبة،
إال أننـي أرى أن َتب ِّنـي وجهـة نظـر هـذا الكتـاب عـن انقطاع
الطمـث ،بوصفـه ظاهـرة ثقافيـة تنشـأ من الطـب الحديث
بعيدا عن إجراء
لهو أمر يخاطر بتشتيت الموارد المحدودةً ،
المزيـد مـن أ
البحـاث ،بل قد يؤجـج التهاون مـع التطورات
الم َر ِض ّيـة للحالـة ،باعتبارهـا "مجـرد انقطاع للطمـث"ً ،
بدل
َ
مـن تسـليط الضـوء علـى حقيقـة أن غالبيـة النسـاء يعانيـن
مـن أعـراض مزعجـة .وهـذا بـدوره قد يمنـع ماليين النسـاء
مـن الحصـول على العلاج والدعم ،مما يحرمهـن من فائدة
مباشـرة ،ال عالقـة لهـا بأي ميـزة على المسـتوى التطوري.
جوليـا بـراج طبيبـة غـدد صمـاء بريطانيـة ،تعمل في الوسـطين
الكلينيكي أ
والكاديمي ،ومهتمة بعالجات هبات سخونة ،المرتبطة
إ
بانقطاع الطمث.
تويتر@julia_prague :
اللكترونيjuliaprague@doctors.org.uk :
البريد إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات الكتب
ابتكار الغد

سارا كول ،دار نشر جامعة كولومبيا ()2019

ائدا بار ًعا في "طرح تصورات جديدة
بأن الكاتب إتش .جي .ويلز كان ر ً
تحاجج الباحثة سارا كول َّ
للكون ،ومكانة البشر فيه" .وقد مزج ويلز في كتاباته بين العلم أ
لكن لم تكن جميع أفكاره
والدب،
ْ
المعقدة محمودة أ
الثر .فقد استنكر العنصرية ،لك َّنه كذلك تب َّنى موقفًا مخزيًا بتأييده ألفكار علم
اعة فائقة ،على حياة ويلز وأفكاره ،بد ًءا
تحسين النسل لبعض الوقت .وتسلّط كول الضوء ،ببر ٍ
من أعماله الخارجة عن المألوف (مثل رواية الخيال العلمي الكالسيكية «آلة الزمن» The Time
 ،Machineالصادرة في عام  ،1895وكتابه «موجز تاريخ العالم»  ،Outline of Historyالصادر في
ً
ووصول إلى اقترابه فكريًّا ،إلى حد مفاجئ ،من أفكار الحداثيين الحاذقين من أمثال
عام ،)1920
فرجينيا وولف.

ُمش َّتتو الذهن

هينينج بيك ،دار نشر «جرايستون»)2019( ،
أ
أن العقل البشري يتسم بالعشوائية في عمله،
ينوه عا ِلم العصاب هينينج بيك إلى َّ
ِّ
كائنات َّ
خلقة .ويستعرض لنا بأسلوبه السردي الممتع
وهذا هو بالضبط ما يجعلنا
ٍ
والرائع طبيعة النسيان ،ومنه ينتقل إلى طبيعة التسويف ،والشرود ،ثم يتعمق في
البداع لدينا أكثر
البداعية .ويستكشف كيف أن شرود الذهن يُحفِّز إ
سبر أغوار طبيعتنا إ
أن الذكريات الحقيقية والزائفة تتولد داخل المخ بطريقة
من التفكير "المنظم" ،وكيف َّ
برسالة أمل ،مفادها أنَّنا إذا لم
متشابهة إلى حد مذهل .وكتاب بيك في جوهره يبعث
ِ
نَ ِز ّل ونُخطئ ،فلن نتغير .لذا" ..فلنظل عرضةً للخطأ

ملكات فن الرسوم المتحركة

ناتاليا هولت ،دار نشر «ليتل ،براون أند كومباني»)2019( ،

ما تزال الرسوم المتحركة أ
الولى المرسومة باليد في أفالم شركة «والت ديزني»  Walt Disneyتمثل
معجز ًة تكنولوجية ،غير َّأن قليلين ُهم َمن يعرفون المجموعة الموهوبة من فنانات الشركة ،الالتي
شخصيات عديدة ،من شخصية الغزالة
عملن منذ بداية الثالثينيات على إضفاء الدقة على تفاصيل
ٍ
«بامبي» ،إلى المجموعة المذهلة من أميرات ديزني .وفي كتابها الجذاب ،الذي يهدف إلى تقويم
مبتكرات هذه القصص ،وفنانات الرسوم المتحركة
ذلك الوضع ،تسلط ناتاليا هولت الضوء على ِ
هؤالء ،وهن :بيانكا ماجولي ،وسيلفيا هوالند ،وريتا سكوت ،وجرايس هنتنجتون ،وماري بلير.
وتوضح الكاتبة كيف أن هؤالء الفنانات دفعن ثمنا باهظًا ،في السنوات أ
الولى من عملهن بوجه
َّ
ً
المكونة في أغلبها من الرجال.
خاص ،الضطرارهن إلى مواجهة المضايقات في ِف َرق العمل َّ

متمرد
ٌ
نجم ّ

كولن ستيوارت ،دار نشر «مايكل أومارا»)2019( ،

نظريات لسد الفجوات
يزخر هذا الوصف الشيق للشمس بالكثير من الحقائق ،وفي الوقت ذاته يضع
ٍ
التي تشوب معرفتنا بهذا النجم .وفيه يتتبع كولن ستيوارت ،الصحفي المتخصص في علم الفلك،
تطور االكتشافات العلمية المتعلقة بالشمس ،بد ًءا بنظرية مركزية الشمس لعا ِلم الفلك
مسيرة ُّ
أرسطرخس الساموسي في القرن الرابع قبل الميالد ،إلى التحليل الطيفي للإشعاع الشمسي ،واكتشاف
عملية تكون النجوم ،واالندماج النووي ،والرحلة الملحمية التي يقطعها ضوء الشمس إلى أ
الرض،
ُّ
بأن الشمس معطاءة ،لك َّنها ،في الوقت نفسه،
وغيرها من الموضوعات .ويذ ّكرنا ستيوارت في كتابه َّ
لكن
خصم شرس ،فطاقتها يمكنها أن تساعد  %87من الدول على تحقيق االكتفاء الذاتي من الطاقةَّ ،
العاصفة الشمسية القادمة يمكن أن تدفع ِب ْن َيتنا التحتية الكهربائية إلى التداعى.

الخلية أ
الولى

«بايزك بوكس»)2019( ،
أزرا رازا ،دار نشر ِ

لكن ال يوجد تغيير
تنفق الواليات المتحدة  150مليار دوالر أمريكي على
عالج السرطان سنويًّاْ ،
تقريبا في أساليب العالج المتبعة ،حسبما تنوه طبيبة أ
الورام أزرا رازا في هذا الكتاب الذي ينبئ
ً
تغيير
عن نظرة ثاقبة ،والذي يجمع بين السرد النقدي ،والسيرة الذاتية .فما
تنشده رازا هو حدوث ٍ
أ
خلية سرطانيةً ،
بدل من "مطاردة الخلية الخيرة" ،وهذا ممكن في
حقيقي؛ بمعنى القضاء على أول ٍ
ظل التقنيات الحالية .وفي الوقت نفسه ،تمزج رازا بين قصص مرضى السرطان ،المؤلمة في كثير
الحيان بما فيها قصة زوجها ،أ
من أ
والفكار المستقاة من التجارب المختبرية والمواد المنشورة سابقًا
أ
كثيرا ما تكون مربكة.
حول هذه المجموعة المعقدة من المراض ،التي ً

الطبعة العربية
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كتب وفنون

نفايات الكوكب :رحلة في
عالم المخلفات
المد العالمي للمخلفات ،توضح كيف يمكننا تجنب
رحلة استكشافية عبر ّ
الغرق فيها .إدوارد هيومز
في رحلة ممتدة تتيح لنا نظرة متعمقة داخل عالَم إالصالح،
وإعادة االستخدام ،والمخلفات ،يصحب كتاب «السلع
قراءه لسبر أغوار الجانب الخفي
َ
المستعملة» ّ Secondhand
لالقتصاد االستهالكي ،حيث يقدم لنا الصحفي المتخصص
للمد
في التكنولوجيا والبيئة ،آدام ِمنتر ،في أثناء استكشافه ّ
المستخدمة والمتخلَّص منها،
العالمي الضخم للبضائع
َ
كتابا حافًال بالغرائب والنفائس ،شأنه شأن متاجر أ
الغراض
ً
المستعملة ،التي يعشق التردد عليها.
َ
إن التصنيع ،الذي يمثل بداية خط االستهالك آ
ال ِخذ في
التمدد ،يلْحق أضرارا كبيرة بالبيئة .وتقدر أ
المم المتحدة أن
ِّ
ُ ِ
ً
صناعة الموضة ،على سبيل المثال ،مسؤولة عن  %10من
المهدر .كما أن %85
انبعاثات غازات الدفيئة ،و %20من الماء َ
أ
مكبات النفايات ،أو تتعرض
من القمشة ينتهي بها المطاف في ّ
أ
للحرق .كذلك تمتلئ بيوتنا بمنتجات أخرى ،مثل الثاث ،وأدوات
الحذية ،و أ
المطبخ ،و أ
الجهزة التي تنتهي إلى مصائر مشينة مماثلة
ضارة باالستدامة .غير أن نسبة كبيرة من بضائع االستهالك
العالمي تحظى بفرصة حياة ثانية وثالثة من خالل اقتصاد إعادة
االستخدام .ويتأمل منتر في كتابه تكاليف استخدام أ
الشياء،
ِ
وفوائدها ،بنبرة تدل على دهشة وتفاؤل َح ِذ َرين.
إن كتاب «السلع المستعملة» ،الذي يأتي تتمة لكتاب
ّ
«كوكب النفايات» ( ،Junkyard Planet (2013يغلب عليه
طابع قصصي ،فهو يتنقل بالقراء من متاجر «جودويل»
المستعملة في والية أريزونا إلى مستوردي
 Goodwillللبضائع
َ
بقايا أ
القمشة النيجيريين والباكستانيين ،وأكشاك تاجر مكسيكي
أ
يُعرف باسم «رجل الحذية»  .Shoe Guyويقدم الكتاب فكرة
مهمة في بدايته ،صادرة عن شخص احترف تخليص البيوت
من فوضى أ
الشياء ،ومفادها هو أن جميعنا يهوى االكتناز،
لكن الدرجة التي يمثل عندها االكتناز مشكلة هي أمر نسبي.
ّ
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حاليا سلوك جماعي غير مسبوق في
ويوضح ِمنتر أنه يسود ًّ
تاريخ البشرية ،يتمثل في احتفاظنا بأشياء تزيد على حاجتنا ،أو
ال يمكن حتى لبيوتنا أن تسعها .ويشير الكاتب إلى أنه في الفترة
من عام  1967إلى عام  ،2017زاد إنفاق أ
المريكيين بمقدار
عشرين ضعفًا على أشياء متنوعة ،من أ
الرائك إلى الهواتف
ِ
مشابهة لفرط االستهالك قد
ًا
ط
أنما
أن
يؤكد
كما
المحمولة.
ِ
أخذت تتزايد في مختلف أنحاء العالم .وفي ِنقاش مذهل،
يوضح ِمنتر كيف أن المستهلكين يشترون أشياء تزيد على
ً
متناول صناعة مستودعات التخزين الصغيرة
حاجتهم،
المريكية ،التي تستوعب أ
أ
الشياء الفائضة عن حاجة المنازل.
ويشير إلى أنه بحلول عام  ،2017كان هناك ما يزيد على 54
ألف شركة لتخزين أ
الغراض المنزلية تحقق ً
دخل سنويًّا يبلغ
ثالثة أضعاف عوائد مبيعات أفالم هوليوود ،التي بلغت 12
مليار دوالر في عام .2018
جميعا في بناء اقتصاد دائري ،يقي من
في النهاية ،فشلنا ً
إالهدار ،عن طريق تصميم منتجات استهالكية تحتفظ بقيمتها
خالل االستخدام ،وإعادة االستخدام ،وإعادة التدوير.
لكن ِمنتر،
وتمثل هذه مشكلة مزعجة ،لها آثار واسعة النطاقّ ،
وهو ابن أحد مالكي باحات الخردوات ،منبهر -كذلك -بما يدور
«السلع المستعملة :رحلة في
دنيا بيع أ
الغراض المستعملة
على مستوى العالم»
Secondhand: Travels in the
new global garage sale
آدام ِمنتر
دار نشر بلومزبيري ()2019

إدوارد هيومز صحفي ،فاز بجائزة «بوليتزر» ،وهو مؤلف لـ15
كتابًا ،من بينها «حريق»  ،Burnedو«علم النفايات» ،Garbology
و«من الباب إلى الباب» .Door to Door
اللكترونيehumes@edwardhumes.com :
البريد إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أرفف محملة ِبح َزم بضائع ،تنقلها الروبوتات داخل أحد مخازن شركة «أمازون» في نيو جيرسي.

داخل عالَم أ
الغراض المستعملة ،ويجد متعة في استكشاف
أ
اختالف النظرة الثقافية للغراض المستعملة من بلد إلى آخر.
وتمثل اليابان إحدى دراسات الحالة أ
الكثر إثارة لالهتمام،
آ
التي أجراها ِمنتر في هذا الصدد؛ فمجتمعها المتقلص ،ال ِخذ
متوسط أعمار سكانه في التزايد ،يترك وراءه منازل مليئة بأشياء
ال وريث لها .وقد برعت اليابان في تحويل وصمة العار المرتبطة
بالبضائع المستعملة إلى فضيلة .وتُ َعد شركة «بوك أوف»
 ،Bookoffالتي تشتري البضائع المستعملة وتبيعها في متاجر
أنيقة ذات أضواء براقة ،رائدة في هذه الحملة .فحين اف ُتتحت
الشركة في عام  ،1991صممت ماكينة لتجديد الكتب بالتخلص
من البقع في الصفحات ،وكذلك الحال مع المالبس .وحينها،
بدأ المستهلكون تدريجيا في إدراك أن الحفاظ على أ
الشياء بحالة
ًّ
جيدة يجعلها تحتفظ بقيمتها ،ما يعني بيعها بأسعار أفضل.
وفي نهاية المطاف ،بدأت البضائع المستعملة تدخل المتاجر
وهي في حالة أشبه بالجديدة ،ليتم االستغناء عن الماكينات.
ويؤكد ِمنتر أننا بحاجة إلى مثل هذا ال َتغَ ُّير الفكري في جميع
احدا من وصفته
جانبا و ً
أنحاء العالم ،بيد أن هذا االتجاه يشكل ً
لبناء اقتصاد استهالكي ُم َع َّدل ،يحمينا من الغرق في المخلفات.
ويقر ِمنتر بأن المهمة صعبة للغاية؛ فقد وجد في معظم أسفاره
أن المستهلكين يفضلون  -في أغلب أ
الحوال  -البضائع الجديدة،
و أ
الغراض الجديدة الرخيصة رديئة الجودة ،التي تبلى بسرعة،
على المستعملة عالية الجودة ،حتى لو كانت في حالة ممتازة.
وتبيع متاجر التجزئة الكثير من البضائع قصيرة أ
الجل،
أ
الزهيدة في تكلفة تصنيعها ،بأسعار بضائع متاجر الشياء
الفراد إلى شراء المزيد من أ
المستعملة .وهو ما يدفع أ
الشياء
َ
الجديدة ،ويحفز الشركات إلنتاج المزيد من البضائع التي تظل
قيمتها متدنية عند إعادة بيعها .ويجد ِمنتر أنه حتى على موقع
غي َرت مشهد مبيعات
«- »eBayوهو مزاد إلكتروني ،بدأ كقوة َّ
البضائع المستعملة -فإن البضائع الجديدة رديئة الصنع تشكل
ثمان من كل عشر حركة مبيعات على الموقع.
أكثر من ٍ
ويرى ِمنتر أن تقييم صافي أثر اقتصاد إعادة االستخدام
ليس بالمهمة السهلة على إالطالق ،فرغم أن هذا القطاع وفّر
وظائف ومصادر جديدة للمنتجات عالية الجودة يسيرة التكلفة
في الدول منخفضة الدخل ،فتدفق البضائع المستعملة قد
يدمر صناعات .فإذا نظرنا إلى كينيا ،على سبيل المثال ،وهي
المستعملة في العالم،
موطن ألحد أكبر أسواق المالبس
َ
سنجد أن صناعة أ
القمشة التي كان يعمل بها  500ألف عامل
في ثمانينيات القرن الماضي تضاءل حجمها ،وانخفض عدد
العاملين بها آ
الن إلى ُعشر هذا العدد.
ويوفر كتاب «السلع المستعملة» ً
حلول ممكنة ،بخالف
تغييرالتفضيلالمتأصللدىالمستهلكللشيءللجديد.فيشير
ختبر في الوقت الحالي لحظة
الكتاب إلى أن شركات التصنيع تَ ِ
َ
جيدان من
ان
ر
م
أ
أجلها
وطول
تدرك فيها أن متانة المنتجات
ّ
الناحية التجارية .ومن أمثلة ذلك ،استراتيجية شركة «ديل» Dell
في تصنيع أجهزة كمبيوتر طويلة أ
الجل ،قابلة للترقية ،يمكن
أ
تأجيرها لمدة ثالث سنوات ،ثم إعادة بيعها كبدائل موفرة لجهزة
جديدة .كذلك فإن ِمنتر من مؤيدي قوانين الحق في إالصالح،
بالضافة
باعتبارها تجابه تصنيع المنتجات غير القابلة للإصالح ،إ
إلى حركة مقاهي إصالح أ
الغراض التالفة المتنامية في أوروبا.
المستعملة»،
وال تمثل الحلول نقطة قوة في كتاب «السلع
َ
لكن ِمنتر نجح ببراعة في استخدام قصص َمن يعملون في
ّ
عالم المخلفات؛ ليشجعنا على االنضمام إلى اقتصاد إعادة
االستخدام ،و إالصالح ،وإعادة التدوير.

نظرة متعمقة على أحدث أ
البحاث

أنباء وآراء
علم األعصاب

الميكروبات المعوية تساعد الفئران
على تبديد خوفها
درو دي .كيرالي

تؤثّر الكائنات الدقيقة التي تعيش في أ
المعاء على التعلم المرتبط بالخوف .وهناك دراسة
الليات أ
جديدة ،تكشف بعض آ
الساسية وراء هذه الظاهرة ،ومن المتوقع أن تعزز نتائجها
أ
ف ْهمنا لهذا االرتباط بين المعاء والمخ.
يمكـن للبكتيريـا التـي تعيـش فـي أ
المعـاء ،التـي تُعـرف
مجتمعـةً باسـم «مجهريـات البقعة المعويـة» ،أن يكون
ِ
لهـا تأثيـر ٍات واضحـة علـى وظائـف المـخ ،وعلى السـلوك
أيضـا ،بيـد أن آ
الليات الكامنة وراء عمليـة التفا ُعل تلك ما
ً
تـزال مجهولـة إلـى حد كبيـر .وفي هـذا البحث المنشـور
مؤخـرا بدوريـة  ،Natureتوضـح الباحثـة كوكـو تشـو
ً
آ
1
تناول
وزمالؤهـا هـذه الليـات بصـورة غير مسـبوقة فـي ُ
بـأن الفئران
نطـاق الموضـوع وتفاصيلـه .ويفيد الباحثون َّ
مجموعـة معقدة مـن مجهريـات البقعة
التـي تفتقـر إلـى
ٍ
ات فـي السـلوك المرتبـط بالخـوف ،وفـي
ظهـر تغيـر ٍ
تُ ِ
بالضافة إلى
التعبيـر الجينـي داخـل بعض خاليـا المـخ ،إ
الشـارات بالخاليـا العصبية،
تغييـر ٍات فـي أنمـاط إطالق إ
وفـي قـدرة هـذه الخاليـا علـى تغييـر الوصلات بينهـا.
ويمثـل هـذا العمـل خطـوة كبيـرة إلـى أ
المـام فـي ف ْهمنا
للتأثيـرات المتبادلـة بيـن أ
المعـاء والمـخ.
تُ َج ِّـدد الحيوانـات اسـتجاباتها للمثيـرات البيئيـة علـى
تحركهـا
مـدار حياتهـا .وعمليـة ُّ
التكيـف السـلوكي هـذه ِّ
تغيـر ٍات خلويـة وجزيئيـة تطـرأ علـى المـخ .وقـد حلَّلـت
تشـو وزمالؤهـا كيفيـة تأثيـر التغيـرات فـي مجهريـات
واحـدة مـن صـور هـذا التكيـف
البقعـة المعويـة علـى
ٍ
السـلوكي ،وهـي عمليـة تكييـف الخـوف.
درب الباحثـون الفئـران علـى الربـط بيـن
فـي البدايـةَّ ،
صدمـة كهربيـة ،وقاموا بقيـاس قوة
نغمـة معينـة ،وتلقِّـي
ٍ
ٍ
وتبين أنَّه
الكهربيـة.
والصدمـة
النغمـة،
بيـن
ان
ر
الفئـ
ربـط
َّ
بصـورة طبيعيـة لـدى ٍّكل مـن
جـرى الربـط بيـن كليهمـا
ٍ
وأيضـا الحيوانـات التـي
المضبطـةً ،
حيوانـات المجموعـة ُ
بمضـادات حيويـة السـتنزاف مجهريـات البقعـة
ُعولجـت
ٍ
المعويـة داخـل أجسـامها .ثم عمـل الباحثون علـى تبديد
ذلـك االرتبـاط بتشـغيل النغمـة بصـورة متكـررة ،دون أن
تصاحبهـا صدمـةٌ كهربية .بعد ذلك ..قامـوا بقياس معدل
تحديـث الحيوانات لسـلوكها (هـذا التحديـث يعني تبديد
أن الفئـران التـي
وتبيـن َّ
االسـتجابة المرتبطـة بالخـوف)َّ .
نقصـا فـي مجهريـات البقعـة عجـزت عـن تحديـث
تعانـي ً
وقت
خوف
سـلوك
وأظهرت
اسـتجابتها،
مستمرا بعد مرور ٍ
ٍ
ًّ
المضبطـة .وقـد
تكيـف حيوانـات المجموعـة ُ
طويـل علـى ُّ
اكتشـفت تشـو وزمالؤهـا الظاهرة نفسـها في الفئـران التي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بيئـة خالية مـن الجراثيم داخل عـوازل معقمة،
ُربِّيـت فـي ٍ
ومـن ثـم لـم تَ ْن ُـم أي مجهريـات بقعـة فـي أمعائها.
والدراسـة الحاليـة ليسـت أ
الولـى التـي تتنـاول تأثيـرات
مجهريـات البقعـة علـى عمليـة تكييف الخوف ،إذ كشـفت
أبحـاث سـابقة تَ َر ُاجـع تعلُّـم تبديـد االسـتجابة المرتبطـة
ٌ
بالخـوف فـي الفئران الخاليـة من الجراثيـم ،مقارنةً بفئران
3،2
لكن تشـو وزمالءها هم أول َمن
المجموعات ُ
المضبطة َّ ،
اكتشـف ً
خللا معي ًنـا فـي عملية تبديـد اسـتجابات الخوف
أن أهـم مـا يميـز بحثهـم هـو النطـاق
(شـكل ْ ،)1بيـد َّ

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺪﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة

الشاسـع ،والعمق اللذان اتسمت بهما النتائج التي توصلوا
إليهـا الحقًـا عـن آ
المسـببة لتلـك الظاهرة.
الليات
ِّ
عتمد تبديد استجابات الخوف بشدة على وظيفة القشرة
يَ ِ
4
تصويرا
وزمالؤها
تشـو
أجرت
وقد
.
الدماغ
في
الجبهية
أمام
ً
مجهريـا لهـذه المنطقـة مـن الدمـاغ داخـل أ
الجسـام الحية
ًّ
للحيوانات التي أجروا عليها التجارب ،لتحليل أنماط النشـاط
العصبـي ،ودراسـة تكويـن وإزالـة ِالب َنـى المعروفـة باسـم
سـهم فـي تكويـن الوصالت
«الشـوكات المتغصنـة» ،التـي تُ ِ
المشـبكية بيـن الخاليـا العصبيـة .وخلال اختبـار تبديـد
تبين َّأن معدل إزالة الشوكات المتغصنة
اسـتجابات الخوفَّ ،
لـدى حيوانـات المجموعـة المضبطة أقـل من معـدل إزالتها
نقصـا فـي مجهريـات البقعة،
لـدى الحيوانـات التـي تعانـي ً
بينمـا كان معـدل تكويـن تلك الشـوكات أعلى فـي المجموعة
المضبطة .والقدرة على تكوين الوصالت المشبكية واالحتفاظ
باللازم منهـا هـي جـز ٌء جوهـري ممـا يُعـرف باسـم "المرونة
المشـبكية" ،وهـي عمليـة بالغـة أ
الهميـة لعمليـات التعلـم
والتذكـر ،تتغيـر فيهـا قـوة الوصلات المشـبكية؛ اسـتجابةً
فإن ارتفاع النسـبة
للتغيرات في النشـاط العصبي .وبالتاليَّ ،
بين معدل تكوين الشوكات ،ومعدل إزالتها ربما يُفسر ،جز ًّئيا،
أ
المضبطة على تبديد
القـدرة الكبـر لدى حيوانات المجموعة ُ
اسـتجاباتها للمثير المخيف.
أيضـا أهميـة بالغـة
ولتنظيـم التعبيـر الجينـي بدقـة ً
فـي تنظيم المرونة المشـبكية والسـلوكية بصورة سـليمة.
أن التغيـرات فـي
وقـد أشـارت جهـو ٌد بحثيـة سـابقة إلـى َّ
تغير أنمـاط التعبير الجيني
مجهريـات البقعـة تؤدي إلـى ُّ
5
لكـن تشـو وزمالءهـا
فـي القشـرة أمـام الجبهيـة عامـةً َّ ،

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺠﻴﻨﻲ
ﻧﻮاﺗﺞ اﻷﻳﺾ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﻔﺮز ﻣﺠﻬﺮﻳﺎت اﻟﺒﻘﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

ﺷﻮﻛﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻐﺼﻨﺔ

ﺗﺒﺪﻳﺪ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
اﻟﺨﻮف
اﻟﻨﺸﺎط

ﺧﻠﻴﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ

شكل ( )1التأثيرات المتعددة لمجهريات البقعة المعوية على المخ .يمكن للبكتيريا التي تعيش في أ
المعاء ،التي تُعرف مجتمعة
1
أن الفئران تحتاج
تأثيرا ملحوظًا على المخ والسلوك .وتقدم تشو وزمالؤها أدلةً على َّ
باسم «مجهريات البقعة المعوية» ،أن تؤثر ً
ً
لمثير كان مخيفًا،
االستجابة
عن
مثل
تتوقف
كأن
البيئية؛
ات
ر
المثي
على
أ
ر
تط
التي
ات
ر
إلى مجهريات البقعة؛ لتحديث استجابتها للتغيي
ْ
ٍ
أن هذا الدور في عملية
لك َّنه لم يَ ُعد يُشكِّل
ً
تهديدا (وهي ظاهرة تُعرف باسم «تبديد استجابات الخوف») .ويفترض مؤلفو الدراسة َّ
التكيف السلوكي يدخل في أدائه جزيئات أيضية تنتجها مجهريات البقعة ،وتسري في الدورة الدموية .ويقترحون أن نواتج أ
اليض
ُ
َّ
ٍ
هذه تنظم قدرة الخاليا المناعية في المخ -المعروفة باسم الخاليا الدبقية الصغيرة -على تحليل وابتالع ِالب َنى المعروفة بالشوكات
العصبية المتغصنة ،التي تُشكِّل الوصالت المشبكية بين الخاليا العصبية .وإضافةً إلى ذلك ..يمكن أن تؤثر الخاليا الدبقية الصغيرة
أ
أن
ودعما لهذه الفكرة ،يبين الباحثون َّ
على النشاط العصبي مباشرةً .وهذه النشطة مجتمعةً يمكن أن تعزز التكيف السلوكيً .
وأيضا في القدرة
التغيرات في مجهريات البقعة تؤدي إلى تغيير ٍات في التعبير الجيني بالخاليا الدبقية الصغيرة ،والخاليا العصبيةً ،
على الحفاظ على الشوكات العصبية المتغصنة.
الطبعة العربية
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عينـوا تسلسـل الحمـض النـووي الريبي لخاليـا مفردة في
َّ
شـتى أنحـاء تلـك المنطقـة ،وهـو مـا مكَّ نهـم مـن تحديد
التغيـرات فـي التعبيـر الجيني فـي أنواع الخاليـا المفردة.
أن اسـتنزاف مجهريـات
وتـدل البيانـات الناتجـة علـى َّ
وضوحـا علـى الخاليـا العصبيـة
تأثيـر أكثـر
البقعـة لـه
ً
ٌ
مقارنـةً
المثبطـة ،وهـو مـا يمهـد
بالخاليـا
االسـتثارية،
ِّ
سـتهدف فيهـا
الطريـق أمـام إجـراء
أبحـاث مسـتقبلية تُ
َ
ٍ
مجموعـات محددة
مجهريـات البقعـة ،لتغييـر خصائص
ٍ
مـن الخاليـا العصبيـة.
أيضـا تسلسلات الحمـض النـووي للخاليـا
وتكشـف ً
ات فـي التعبيـر
المفـردة التـي َع َّينهـا الباحثـون تغيـر ٍ
الجينـي بالخاليـا الدبقية الصغيرة ،وهـي الخاليا المناعية
7،6
أن تغيير
اسـات سـابقة َّ
الموجودة بالمخ .وقد أثبتت در ٌ
تركيـب مجهريـات البقعـة يـؤدي إلـى تغير ٍات فـي ٍّكل من
التعبيـر الجينـي بالخاليـا الدبقيـة الصغيـرة ،ووظيفتهـا.
وقـد وجـدت تشـو وزمالؤهـا ارتفا ًعـا فـي معـدل التعبيـر
بحالـة غيـر ناضجـة مـن الخاليـا
جينـات اقترنـت
عـن
ٍ
ٍ
نقصا في
الدبقيـة الصغيـرة لـدى الحيوانـات التي تعانـي ً
تغيير ربما يؤثِّـر على قدرة هذه
مجهريـات البقعـة ،وهـو
ٌ
الخاليـا علـى أداء وظيفتهـا بطريقـة طبيعيـة.
أن الخاليـا الدبقية
وكان قـد اتضـح فـي العقـد الماضي َّ
دورا جوهريًّـا فـي االتصـال المشـبكي بين
الصغيـرة تـؤدي ً
الخاليـا العصبيـةِ .فمـن خالل ابتلاع الوصالت المشـبكية
العصبيـة غيـر المرغـوب فيهـا ،وتحليلهـا ،تضمـن الخاليـا
تقليـل الوصلات العصبيـة أو الحفـاظ عليهـا حسـب
الحاجـة .8ويمكـن للتغييرات فـي هذه العملية أن تتسـبب
9
دورا فـي
فـي تغيـر ٍات فـي النمـو العصبـي  ،كمـا تلعـب ً
الصابة بأمر ٍاض نفسـية .10وقد كشـفت تسلسالت الحمض
إ
عينهـا الباحثـون عـن وجـود تغيـرات
التـي
الريبـي
النـووي
َّ
فـي الجينـات المرتبطة بـدور الخاليا الدبقيـة الصغيرة في
تنظيـم الوصالت المشـبكية العصبيـة ،وتوصيلها ببعضها
أن تشـو وزمالءهـا لـم يدرسـوا مباشـر ًة
البعـض .ورغـم َّ
التغيـرات في عملية ابتلاع الوصالت المشـبكية العصبية،
أبحاث في
إال أن النتائـج التـي توصلوا إليها تؤسـس إلجراء
ٍ
المسـتقبل عن كيفية تأثير التفاعالت بين مجهريات البقعة
والخاليـا الدبقيـة الصغيرة على كثافة الوصالت المشـبكية
العصبيـة فـي المخ.
وأخيـرا ،عينـت تشـو وزمالؤها أنماط نواتـج أ
اليض في
ً َّ
أمعـاء الفئـران (وهـي الجزيئـات التي تنتج عـن العمليات
أ
اليضيـة) ،لتحديـد الجزيئـات التي ربما تحفِّـز التفاعالت
أ
التـي الحظوهـا بيـن المعـاء والمـخ .واكتشـف المؤلفـون

أربعـة نواتـج أيـضّ ،
تقـل كمياتهـا بصـورة ملحوظـة
نقصـا فـي مجهريـات البقعـة،
فـي الفئـران التـي تعانـي ً
المضبطـة .ولهـذا ،يقتـرح
مقارنـةً بفئـران المجموعـة ُ
أن مجهريـات البقعـة تؤثـر علـى الخاليا
هـؤالء الباحثـون َّ
العصبيـة والخاليـا الدبقيـة الصغيـرة في المـخ من خالل
نواتـج أ
اليـض التـي تُفـرز فـي الـدورة الدموية.
أن مجهريـات البقعـة المعوية نشـطة
ومـن المعـروف َّ
أيضيـا بدرجـة كبيرة ،ونظرية أن أ
المعـاء والمخ يتواصالن
َّ
ٍ
ًّ
نواتـج أ
اليـض التـي تفرزهـا مجهريـات البقعة
مـن خلال
11
أن
فـي الـدورة الدمويـة تُ َعـد نظريةً شـائعة  .وقـد ثبت َّ
تغييـر نواتـج أ
مجموعـة من
اليـض الميكروبيـة يؤثـر علـى
ٍ
السـلوكيات ،بـد ًءا مـن السـلوكيات الشـبيهة بسـلوكيات
ً
ووصـول إلى تلـك التي تتضمـن اللجوء
مـرض التوحـد،12
13
إلـى العقاقيـر رغبـةً فـي بلـوغ المتعـة الحسـية  .ويمكن
للتجـارب التـي تعمـل علـى تغييـر مسـتوى نواتـج أ
اليض
حسـن ف ْهمنـا لذلـك
حددتهـا
التـي َّ
تشـو وزمالؤهـا أن تُ ِّ
التواصـل بيـن أ
المعـاء والمخ.
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أ
كشـف وسـائل لتحويل
ويمكـن لتلـك البحاث ً
أيضا أن تَ أ ِ
النتائـج الحاليـة إلـى خطـوات للمـام علـى الصعيـد
الكلينيكـي .فالتطبيقـات الممكنـة لتلـك النتائـج واسـعة
إ
أ
الدراك والمرونـة المشـبكية
النطـاق ،ل َّن التغييـرات فـي إ
يمكـن مالحظتهـا في جميع االضطرابات النفسـية العصبية
تقريبـا .ولعـل أكثـر التطبيقـات ارتباطًـا بهـذه الدراسـة
ً
هـو علاج اضطـراب مـا بعـد الصدمـة ،الـذي يعجـز فيـه
أ
الشـخاص عـن تبديـد ذكريات تجـارب مخيفـة أو صادمة.
ويطـرح عمـل تشـو وزمالئهـا إمكانيـة اسـتهداف مجهريات
البقعـة المعويـة ،ونواتج أ
اليض الخاصة بها ،كاسـتراتيجية
لمسـاعدة هـؤالء أ
حاجـة إلى الكثير
الشـخاص .وما زلنا في
ٍ
لكـن هـذه الدراسـة خطـو ٌة مهمـة فـي ف ْهمنا
مـن البحـثَّ ،
آ
للليـات التـي ينبنـي عليهـا التأشـير الكيميائـي الحيوي بين
أ
المعـاء ،والجهـاز العصبـي المركـزي.
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علم وراثة السرطان

تعيين تسلسل جينومات كاملة في
أثناء االنتشار النقيلي
جيليان إف .وايز ،ومايكل إس .لورانس
من أ
الهمية بمكان أن نصل إلى فهم أفضل للتغيرات الجينية التي تتيح للسرطان بأنواعه
المختلفة االنتشار .وسوف تساعد الباحثين على تحقيق هذا الهدف دراسةٌ شاملة لتسلسل
الجينوم الكامل في حاالت السرطان النقيلي.
يرجـع سـبب الوفـاة الرئيس فـي الحـاالت المصابة بمرض
السـرطان إلـى انتشـار الخاليـا السـرطانية مـن موقعهـا
أ
الصلـي إلـى أجـزاء أخـرى مـن الجسـم .1وتنطـوي عـاد ًة
عمليـة االنتشـار هـذه –التـي تُعـرف باالنتشـار النقيلـي
(هجـرة الخاليـا السـرطانية)– علـى عوامـل إجهـاد خلوي،
واضطرابـات مفاجئـة فـي البيئـة الخلويـة ،تحفـز حدوث
تغيـرات حـادة فـي الخاليـا السـرطانية .ومـن بيـن هـذه
المقاومة الشرسـة للعالجـات الحالية ،وهو ما
التغيـرات،
َ
يعنـي أن هنـاك حاجـة ماسـة إلـى التوصـل إلـى أسـاليب
جديـدة لمكافحـة أ
المـراض النقيليـة .وقـد اسـتخدم
بريسـتلي وزملاؤه« 2تسلسـل الجينـوم الكامـل» ،WGS
الجينوميـة التـي يرتكـز
لتسـليط الضـوء علـى التغيـرات
عليهـا االنتشـار النقيلي فـي  22نوعا مـن ّ أ
الورام الصلبة.
ً
ورغـم أن الدراسـات السـابقة 4،3كشـفت بعـض اللمحات
عـن تلـك التغيـرات ،فربمـا تكـون هـذه الدراسـة التـي
تحـاول االسـتفادة مـن إمكانات تسلسـل الجينـوم الكامل
أ
الولى بهذا الحجم من بين الدراسـات الشـاملة لالنتشـار
النقيلـي السـرطاني.
عينة أورام
لـ2520
ًا
ف
تصني
وزمالؤه
بريسـتلي
وقد وضع
ّ
نقيليـة ،أُخـذت مـن مصابيـن بالسـرطان (شـكل رقـم .)1
أيضـا ً
تحليل
وفـي كل مـن هـذه الحـاالت ،أجـرى العلمـاء ً
لعينـة مـن خاليـا الدم غيـر المصابة بالسـرطان للشـخص
ٍ
نفسـه .واسـتطاعوا ،اعتما ًدا على تسلسل الجينوم الكامل،
وضـع قائمـة كبيـرة للطفـرات الجينية التي عثـروا عليها في
كل انتشـار نقيلـي .وتُ َت ِّمـم هـذه القائمة القوائـم الحالية،
التـي أمكـن الحصول عليها من دراسـات تسلسـل الجينوم
بالورام أ
الكامـل ،وقواعد بيانات الجينوم الخاصة أ
الولية،

كمـا تطرح العديد مـن الرؤى المتعمقـة المثيرة لالهتمام.
فقد كشـف مؤلفو الدراسة ،على سبيل المثال ،عن حدوث
طفـرات متكـررة في جين  ،MLK4وهو ما يتسـق مع دراسـة
سـابقة ربطـت بين تزايد عدد نسـخ جيـن  ،MLK4وحدوث
االنتشار النقيلي.5
وأكـدت غالبيـة نتائـج مؤلفـي الدراسـة مـا توصلـت إليـه
دراسـات سـابقة حول السـرطانات النقيلية .4،3فعلى سـبيل
المثال ،لم تكتشف أي دراسات أخرى طفر ٍات متكررة بعينها
مسـببة للسرطان ،ال توجد إال في أ
الورام النقيلية (أي تكون
ُغيـر ِّموجـودة في الورم أ
ال ّولي) ،ومن ثم قد تكون مسـؤولة
عـن حـدوث االنتشـار النقيلي .وهـو ما أدى إلـى التك ّهن بأن
الطفـرات التـي ال توجد إال في االنتشـار النقيلي ليسـت هي
القل فـي أ
الكبـر النتشـار السـرطان ،1علـى أ
السـبب أ
الورام
وتوصل بريسـتلي وزمالؤه بدورهـم إلى وجود أدلة
الصلبةّ .
محـدودة على وجود طفـرات كتلك.
ولـم يحلـل الباحثـون الطفـرات أحاديـة النيوكليوتيـد
(الطفـرات النقطيـة) فحسـب ،بـل حللـوا كذلـك التغيرات
البنيويـة الكبيـرة ،بمـا فيهـا حـذف تسلسـل الحمـض
النـووي ،أو تغييـر موقـع الحمـض النـووي مـن منطقـة
كروموسـومية إلـى أخـرى .ومـن الجديـر بالذكـر أنـه مـن
الصعـب كشـف التغيـرات البنيويـة مـن خلال اسـتخدام
تقنيـات التسلسـل التي تغطي أجـزاء صغيرة من الجينوم،
مثـل وضـع تسلسـل لمناطـق التشـفير البروتينـي فقط ،أو
حتـى اسـتهداف تعييـن التسلسلات أ
الصغر ،بيـد أن تلك
التقنيـات تُسـتخدم بوتيـرة أكبـر مـن اسـتخدام تسلسـل
نظرا إلى يُ ْسـر
الجينـوم الكامـل في الدراسـات إ
الكلينيكيةً ،
تكلفتهـا .ومـن هنـا ،كان توثيـق المتغيرات البنيويـة الكبيرة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ميزة ّقيمة في دراسـة بريسـتلي وزمالئه ،التي اعتمدت على
تسلسـل الجينـوم الكامـل.
وقـد كشـف تقريـر الباحثين ،على وجـه الخصوص ،عن
انتشـار «تضا ُعف الجينوم الكامل»  ،WGDالذي يُستنسـخ
فيـه المخـزون الكروموسـومي بالكامـل .وقـد اسـتطاع
بريسـتلي وزملاؤه تمييـز حـاالت تضاعف الجينـوم الكامل
عينة
فـي مـا يصل إلـى  %80من الحاالت المصابـة بأنواع ُم ّ
مـن السـرطان النقيلـي ،بينمـا لـم يُبلغ عـن هـذه الظاهرة
أ
أ
تقريبـا مـن الحـاالت.6
فـي الورام ال ّوليـة ،إال فـي ً %30
ويمكـن لتضاعـف الجينـوم الكامـل ،عنـد اقترانـه بعـدم
أ
مقاومة ألدوية
كسب الورام َ
االستقرار الكروموسومي ،أن يُ ِ
ً
فضلا عـن أنه قـد يوفر
متعـددة أثنـاء العلاج الكيمـاوي،
عـازل للخاليـا السـرطانية ،يقيها مـن آ
ً
الثار الضـارة ببقائها،
التـي تَ ْن ُتـج عـن عـدم اسـتقرار الجينـوم ،مثـل الطفـرات
دمـرة لهـا ،وفقـدان مقاطع كروموسـومية.7
الم ّ
ُ
قدمـوا دراسـة
وعل�ى الرغ�م منـ أن بريسـتلي وزملاءه ّ
رائـدة ،إال أن أ
البحـاث المسـتقبلية يمكنهـا أن تسـتفيد مـن
أ
أيضا تسلسلات الورم الولي لكل شـخص.
باحثين يضعون ً
فتعييـن هـذا التسلسـل كان ليسـمح لبريسـتلي وزمالئـه
بوضـع نمـوذج مفصـل لكيفيـة تطـور كل جينـوم سـرطاني
ً
وصول إلى االنتشـار النقيلي .ولمعالجة
علـى امتداد رحلته،
هـذا القصور ،اسـتعان المؤلفون بدراسـة ضخمة لتسلسـل
الورام أ
الجينـوم الكامل في أ
الولية (تحليل الجينوم الكامل
فـي عمـوم أ
النواع السـرطانية ،الـذي أجراه االتحـاد الدولي
8
لدراسـة الجينومات السـرطانية ) .وقارن الباحثون الطفرات
النقطيـة ،وطفـرات الغـرز والحـذف الصغيـرة فـي ٍّكل مـن
تقريرا
الدراسـتين .وأكـدت تلـك التحليلات -إلى حد بعيـدً -
سـابقًا ذهـب إلـى وجود نسـبة تَـواؤم جينومـي مرتفعة بين
الـورم أ
الولـي ،والـورم النقيلـي ،9غيـر أن المقارنـة كشـفت
أ
تسـببا في
كذلـك عـن أن الجينـات العشـرة
الطافـرة الكثـر ً
الورام أ
السـرطان ،التـي تظهـر فـي أ
ال ّولية ،تكـون معدالت
أ
حـدوث طفـرات فيها أكثر فـي الورام النقيليـة .وفضال ً عن
ذلك ،فقد توصلوا إلى أن االنحرافات الواسـعة في الحمض
النووي ،مثل التغيرات البنيوية ،وتَ َضا ُعف الجينوم الكامل،
تكـون أكثـر شـيو ًعا ،بشـكل ملحـوظ ،فـي االنتشـار النقيلـي
فـي معظـم أنـواع السـرطان .وتـدل هـذه النتائـج علـى أن
لتطور االنتشـار النقيلي هي عدم االسـتقرار
السـمة المميزة ُّ
والمتسـارع.
الجينومي المسـتمر أ ِ
الخـرى على هـذه الدراسـة ،التي أقر
ومـن التحفظـات
بهـا مؤلفو الدراسـة أنفسـهم ،اسـتخدام إبـرة دقيقة أل ْخذ
جمـع
الخزعـات ،كطريقـة أساسـية لجمـع العينـات ،إذ تَ َ
هـذه الخزعـات خاليا مـن منطقة فرعية صغيـرة للغاية في
موضـع االنتشـار النقيلي فحسـب .وقد أبلـغ المؤلفون عن
أنه ،في المتوسـط ،كان أكثر من حوالي  %93من الطفرات
التـي اك ُتشـفت في أي عينة موجو ًدا فـي كل خلية من خاليا
10
تماما مع دراسـات سـابقة
تلـك العينـة ،وهـو ما يتعارض ً
أوردت مسـتويات أعلـى بكثيـر من التباين .وهـذا التجانس
الشـديد الـذي الحظه بريسـتلي وزملاؤه ربمـا يعكس -من
حيـث المبدأ -حقيقية أن عد ًدا ً
قليل من الخاليا السـرطانية
المؤسسـة فحسـب قد اسـتعمر كل انتشـار نقيلي ،غير أنه
ِّ
ربمـا يعكـسً ،
بدل من ذلـك ،اقتصار عملية أخـذ العينات
بالبـرة الدقيقـة علـى منطقـة
باسـتخدام أسـلوب الخزعـة إ
محدودة.
ومـن المرجـح أن تتنـاول دراسـات االنتشـار النقيلـي
المستقبل الخزعات السائلة ،بوصفها وسيلة
الكلينيكية في
إ
َ
جمـع عينات بديلة .تتضمن الخزعات السـائلة جمع عينات
ْ
مـن دم الشـخص ،ثم تطبيق تقنيـات معملية متخصصة،
لعـزل المكونـات الناجمـة عن السـرطان ،مثـل خاليا الورم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أوﻟﻲ
ورم ّ

ﻣﻮﻗﻊ ورم ﻧﻘﻴﻠﻲ

وﻋﺎء دﻣﻮي

ﻃﻔﺮة ﺟﻴﻦ
اﻟﻮرم

ﻃﻔﺮة MLK4

ﺣﺬف
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺠﻴﻨﻮم اﻟﻜﺎﻣﻞ

شكل  :1الخصائص الشائعة في السرطانات النقيلية .عاد ًة ما تحدث لخاليا الورم أ
ال ّو ِلي طفرات مسببة للسرطان (جين الورم) .ومع
تطور السرطان ،يكتسب طفرات أكثر ،تتيح له االنتشار في مواقع أخرى من الجسد من خالل الدم ،وهي عملية يُطلق عليها االنتشار
ُّ
نقيليا في  22نو ًعا من أنواع السرطان .واكتشف
النقيلي .وقد استطاع بريستلي وزمالؤهْ 2
وضع تسلسل جينومات كاملة لـً 2520
ورما ًّ
ً
وفضل عن ذلك ..أوردوا في تقريرهم حدوث تغيرات بنيوية على نطاق واسع ،مثل تَضا ُعف
الباحثون تكرار الطفرات في جين .MLK4
شائعا بشدة) ،وحذف مناطق كروموسومية كبيرة.
الجينوم بالكامل (الذي وجدوه ً

المسـرطَن المنتشـر
المنتشـرة في الدم ،والحمض النووي ُ
المفـرزة .ويتميـز
فـي
الـدم ،والحويصلات دون الخلويـة ُ
أ
البرة
باضعا بصورة أقل مـن خزعات إ
هذا السـلوب بكونـه ً
الدقيقـة ،أو الخزعـات الجراحيـة ،إضافـة إلـى أنـه يوفـر
ميـزات أخـرى ،تشـمل إمكانية جمـع الخاليا بشـكل متزامن
مـن جميـع المواضـع المصابـة بسـرطان نقيلـي بالجسـم
(بـدال ً مـن موقـع واحد فقط) ،وتكـرار عملية ْأخـذ العينات
أكثـر مـن مـرة أثناء العلاج ،وبالتالـي توفير معلومـات آنية
ديناميكيـة عـن السـرطان ،ومدى اسـتجابته للعلاج .وتتيح
الخزعـات السـائلة كذلـك للباحثيـن توثيـق تطور االنتشـار
النقيلـي على مسـتوى الحمـض النووي ،والحمـض النووي
الريبـي والبروتينات بالتـوازي.12،11
إن القيمـة الحقيقيـة ألي بحث -في نهاية المطاف -تأتي
ّ
ممـا يقدمـه من تحسـين للعلاج .ولتعزيـز إمكانيـة تحقيق
تأثيـر إكلينيكـي إلـى أقصـى حـد ،أتـاح بريسـتلي وزملاؤه
إمكانيـة الوصـول المفتـوح إلى مجموعـة بياناتهـم .وتلقّى
بالتعـاون معهـم؛
طلبـا
ُ
المؤلفـون بالفعـل أكثـر مـن ً 80
لدراسـة مسـائل تتنـوع مـا بيـن بحـث احتمـال وجـود مواد
جينيـة فيروسـية فـي العينـات ،إلـى بحـث العالقـة بيـن
تسلسلات الحمـض النـووي ،واسـتجابة المريـض أ
للدوية
( .)go.nature.com/2ommmn2واسـ ُتخدمت مجموعـة
البيانـات كذلـك لدراسـة مـا إذا كان هنـاك وجـود ألي
مسـببة للطفرات في المناطـق المنظِّمة للحمض
متغيـرات ِّ
دورا فـي إحـداث االنتشـار النقيلـي ،أم
النـووي ،تلعـب ً
ال .كمـا اسـ ُتخدمت مجموعـة البيانـات لتفعيـل جهـود
االسـتدالل علـى أ
الصـل التشـريحي للسـرطانات النقيليـة
أ
ـخ َصت دون معرفـة منطقة الـورم الوليـة .وتعزز
التـي ُش ِّ
هـذه البيانـات بالفعـل استكشـاف تلـك القضايـا .كذلـك
تُسـتخدم مسـتودعات البيانـات المتاحـة للجمهـور هـذه
فـي بروتوكـوالت إعـادة اكتشـاف الـدواء ،13التـي يَجـري
رسـميا بعـد (دواء من
معتمد
فيهـا َو ْصـف علاج واعـد غير َ
ًّ
صـرح بعـد باسـتخدامه لعلاج
مضـادات السـرطان لـم يُ ّ
المعن ّـي علـى وجـه
نـوع السـرطان المصـاب بـه الشـخص ِ

الخصـوص) لمرضـى السـرطانات النقيلية الذين اسـتنفدوا
العالجـات القياسـية ،وذلـك علـى أسـاس نتائـج تسلسـل
الجينـوم الكامـل.
إن ْأخـذ خزعات من االنتشـار النقيلي في أجزاء متعددة
ّ
الصابة
ال يخلـو مـن المخاطر بالنسـبة إلى المريـض ،مثل إ
جمـع العينات حتى
بنزيـف ،أو عـدوى .وتعـود محدوديـة ْ
آ
الن ،فـي جـزء منها ،إلى هذا السـبب.
ومـن هنا ،فقد ق ََّدم َمن تبرعوا بالعينات لهذه الدراسـة
هديـةً ق َِّيمـةً للباحثيـن .ومـن المأمـول أن توفـر قاعـدة
بيانـات الدراسـة ،بدورهـا ،نظـرات جديـدة أكثـر عمقًـا،
ماسـة إليهـا.
واسـتراتيجيات عالجيـةً نحـن فـي حاجـة ّ
جيليان إف .وايز ،ومايكل إس .لورانس يعمالن في مركز
السرطان بمستشفى ماساتشوستس العام ،وبقسم الباثولوجيا
به ،وكذلك مدرسة طب هارفارد في تشارلزتاون بماساتشوستس،
 ،0219الواليات المتحدة .ويعمالن كذلك في معهد برود،
التابع لجامعة هارفارد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في
كامبريدج ،ماساتشوستس.
تعمل جيليان كذلك في قسم مناعة السرطان بمعهد بحوث
السرطان في جامعة أوسلو بأوسلو في النرويج.
اللكترونيmslawrence@mgh.harvard.edu :
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أنباء وآراء

1
«التطبع» ،تحدث لدى ذلك
سمى
الشكل  :1ضفدع الفراولة السام  :Oophaga pumilioكشفت يانج وزمالؤها عن عملية تعلُّم تُ َّ
ُّ
أ
أ
أ
التطبع خالل فترة الرعاية البوية للذُّ رية الناشئة .ومن بين المثلة على
النوع ،حيث تتأثر سلوكيات نسل ذلك النوع بلون الم .ويحدث ُّ
الم :نقل الشراغف على ظهور أ
رعاية أ
ال ّمهات ،كما هو موضح في هذه الصورة من كوستاريكا.

تطور

أمهات الضفادع تؤثر بقوة على سلوك
نسلها
ماختيلد فيرزجدين

اكتشف مؤخرا أن أ
المهات في أحد أنواع الضفادع تؤثر على سلوك نسلها؛ إذ تؤثر على
ُ
ً
الناث ،والسلوك العدواني بين الذكور .وربما تؤدي مثل تلك
تفضيالت التزاوج بين إ
السلوكيات إلى تكوين أنواع جديدة.

تُ َعد قدرة أي نوع من الكائنات الحية على الحفاظ على أنواع
مختلفة من أفراده ضمن مجموعة ما –وهي ظاهرة تُعرف
الشكال»– من أ
باسم «تعدد أ
المور المثيرة لالهتمام ،وذلك
الشكال أ
ألن أ
الكثر ندرة ال بد أن تتمتع ببعض المزايا التي
طبيعيا؛ لكي يسنح لها البقاء .ونشوء
تؤدي إلى انتخابها
ًّ
خالل ظاهرة «تعدد أ
الشكال» يمكن
التنوع لدى نوع ما من
ُّ
أ
سمى بـ«الشكل
أن يشكل أخطوة إلى المام ،نحو ما يُ َّ
التطوري للنواع» ،أي (تكوين نوع جديد) .وفي بحث نُشر
مؤخرا في دورية  ،Natureكشفت يانج وزمالؤها 1عن آلية
ً
مدهشة تؤثر على الحفاظ على تعدد أ
الشكال اللوني لدى
ضفدع الفراولة السام ( .)Oophaga pumilioوتنطوي نتائج
الدراسة على دالالت لها أثرها في ف ْهمنا للتطور.
يعيش ضفدع الفراولة السام (الشكل  )1في أمريكا
الوسطى ،وتتمتع ضفادع هذا النوع بألوان بشرة عديدة،
كبيرا .وتُ َعد ألوانها الزاهية بمثابة
تتباين فيما بينها تبايُ ًنا ً
عالمة تحذِّ ر الحيوانات المفترسة من أن تلك الضفادع
أ
مهما آخر ،يتجلى في
دورا ًّ
سامة .كذلك تلعب تلك اللوان ً
الناث تميل بقوة إلى ألوان محددة في الذكور عند
كون إ
اختيار رفيق التزاوج .2ومن الجدير بالذكر أنه في أي نوع
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أ
الناث للتزاوج مع نوع معين
أن تفضيل إ
الحظ ّ
من النواع يُ َ
أ
من الذكور يحفز عادة زيادة انتشار نمط تعدد الشكل الكثر
الناث (مثل لون الذكور) .وعليه ،فربما
شعبية في أوساط إ
ال يكون انتخاب ألوان محددة ،كنتيجة لتفضيالت التزاوج
لدى الناث ،كافيا لتفسير سبب بقاء تعدد أ
الشكال اللوني
إ
ً
لدى ذلك النوع من الضفادع .O. pumilio
ويمكن لتعدد أ
الشكال ،الذي يستمر على مدار أجيال
عديدة ،أن يمثل طريقة نحو تشكيل نوع منفصل ،وذلك
والناث التزاوج فقط مع أفراد من النوع
إذا اختار الذكور إ
الخاص بهم .ومع ذلك ،فثمة مشكلة تؤثر على احتماالت
نشوء تلك العزلة التناسلية ،أال وهي نمط عملية الوراثة
المشتركة للجينات التي تؤثر على تفضيالت التزاوج،
تح ُدث
والجينات المسؤولة عن إظهار السمة المفضلة ،إذ ْ
عملية لترتيب الجينات ،يُطلَق عليها «إعادة التركيب
الجيني» ،عندما تتشكل خاليا البويضات والحيوانات
أن يصبح لدى كل خلية من خاليا
المنوية ،وينتج عن ذلك ْ
البويضات والحيوانات المنوية مزيج فريد من النسخ أ
البوية
للجينات .ويمكن أن تؤدي عملية إعادة التركيب الجيني
إلى إحداث اضطراب في عملية الوراثة المشتركة لنسخ

الجينات التي تؤثر على تفضيالت التزاوج ،وتلك التي تؤثر
على السمة المفضلة ،3وبالتالي تؤثر على احتمالية نجاح
التوريث المشترك للجينات التي تؤدي إلى ظهور تفضيالت
التز ُاوج ،والسمة المفضلة.
ومن بين آ
الليات التي يمكن أن تعزز احتمالية الوراثة
معا هي أن
المشتركة لتفضيالت التز ُاوج ،والسمة المفضلة ً
يتعلم أ
الفراد تفضيل التزاوج مع أفراد يشبهون آباءهم؛
أ
ألن نسل هؤالء الفراد قد يرث تفضيالت التزاوج والسمات
المفضلة آلبائهم .ويمكن أن ينشأ سلوك التزاوج هذا من
«التطبع الجنسي» ،التي يتعلم فيها
سمى
خالل عملية تُ َّ
ُّ
الباء خالل فترة الرعاية أ
على آ
البوية،
النسل الصغير التعرف
واستخدام تلك المعلومات المستفادة فيما بعد الختيار
رفيق تزاوج مشابه آ
للباء.
ُ
التطبع الجنسي في أنواع الطيور ،وكذلك
عملية
وتشيع
ُّ
الثدييات ،أ
والسماك .وتوفر تلك العملية
في بعض أنواع
وسيلة لمنع عملية إعادة التركيب الجيني من كسر االقتران
بين تفضيالت التزاوج ،وجينات السمة المفضلة .4ويمكن
التطبع إلى إسراع الدخول في حالة العزلة
أن تؤدي عملية ُّ
التناسلية ،وهو ما قد يؤدي إلى حدوث الشكل التطوري
أ
للنواع .ولتحديد العوامل التي تحكم نشوء صور عديدة من
تقصت يانج
تعدد الشكل اللوني في ضفدع الفراولة السامّ ،
التطبع يحدث في ذلك النوع ،أم ال،
وزمالؤها ما إذا كان
ُّ
وهو سلوك لم يُ ْعلَم مسبقًا بوجوده في أوساط البرمائيات.
تضع إناث ضفدع الفراولة السام بيضها على اليابسة،
على ورقة مغطاة بأوراق شجر أخرى ،حيث يخصبها الذكر.
ويحرص الذكر خالل أ
السبوع التالي للتخصيب على بقاء
أ
البويضات رطبة .وبعدما يفقس البيض ،تتولى النثى عملية
البوية ،إذ تحمل أ
الرعاية أ
الم كل شرغوف من النسل على
ظهرها (الشكل  )1إلى نبتة البروميلية المعبأة بالماء ،ثم
خصب حتى يصل
تعود لتغذية الشرغوف ببيضها غير ُ
الم َّ
إلى مرحلة النضج الجنسي.
وقد درس المؤلفون ثالثة أنواع من أ
اللوان في ضفدع
الفراولة السام ،وأَ ْجروا تجارب مختبرية شملت ثالثة
سيناريوهات :شراغف َتربّت على أيدي أبويها البيولوجيين،
اللذين كانا يتمتعان باللون نفسه ،أو شراغف تربّت على أيدي
أبويها البيولوجيين اللذين كانا يتمتعان بألوان مختلفة ،أو
شراغف تربّت تحت رعاية ضفادع حاضنة ،لم تكن بلون
آباء تلك الشراغف .وفي تلك السيناريوهات الثالثة جميعها،
فضلت
الناث إلى مرحلة البلوغّ ،
عندما وصلت الشراغف إ
الناث من النسل التزاوج مع ذكور من لون أ
الم نفسه التي
إ
قامت بتربيتها.
وقد أوضحت يانج وزمالؤها أن الذكور من النسل
التطبع الجنسي نفسه .ولف َْرض سيطرتها على
أظهرت سلوك ّ
منطقتها ،وجهت تلك الضفادع عدوانها تجاه ذكور من لون
أ
الم التي ربّتها .وباستخدام عمليات محاكاةَّ ،بين المؤلفون
والناث ،على
أن تأثير
التطبع الجنسي على سلوك الذكور إ
ُّ
العديد من أ
الجيال ،له آثار معاكسة على صالحية
امتداد
الضفدع الذي يحمل لون أمه في المجموعة للبقاء ،وبالتالي
على مدى انتشاره .فإذا كان الذكر يحمل اللون نفسه الذي
النثى ،فإن احتمال حدوث تزاوج بين تلك أ
تحمله أم أ
النثى
وذلك الذكر يرتفع .ومع ذلك ،فعندما يصبح ذلك اللون هو
أ
الكثر شيو ًعا في المجموعة ،فإن هذه الذكور تواجه ضريبة
بقاء ،من خالل التعرض لعدوان تنافسي من ذكور أخرى من
اللون نفسه .ويمكن أن يُف َِّسر هذا العدوان كيف يمكن أن
يستمر لون نادر بديل في البقاء في مجموعة ما؛ ألن ذكور
جهدا أقل ،وتقضي وق ًتا أقصر
ذلك اللون النادر سوف تبذل ً
في الدفاع عن منطقة سيطرتها ،إذا ما قورنت بذكور اللون
الشائع .ويُفترض أن تلك الذكور سوف تنفق جهدها ووقتها
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وبالتالي تعزيز الظروف المواتية لظهور أنواع جديدة.
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سبر أغوار العالقة بين المادة المضادة
والمادة المظلمة
جيانباولو كاروسي
تتيح تجارب فائقة الدقة على البروتونات المضادة المحصورة فرصةً لفهم الفروق
آ
أيضا إلقاء الضوء على طبيعة المادة
المحتملة بين المادة ،والمادة المضادة .والن ،يمكنها ً
المظلمة — الكتلة «المفقودة» في الكون.
اﻟﺘﺮدد )ﻫﺮﺗﺰ(
–8

1

10
10
10
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
)ﺟﻴﺠﺎ إﻟﻜﺘﺮون ﻓﻮﻟﺖ(

الناث ،وهو ما يعزز فرصها في التزاوج .ويمكن
على جذب إ
أن تساعد «ميزة الذكر النادر» تلك في الحفاظ على أشكال
متعددة ذات سمة معينة في مجموعة ما.5
وقد أغفلت يانج وزمالؤها في بحثهم دور أحد
العوامل ،أال وهو دور االنتخاب الطبيعي الذي يترتب
على أ
اللوان الزاهية للضفادع ،إذ قد تتعرض تلك
الضفادع لالستهداف من جانب مجموعة متنوعة من
الحيوانات المفترسة .فالكائنات المفترسة تتعلم عادة
التعرف على أنماط معينة من أ
اللوان ،والربط بينها وبين
السمية ،من خالل خوضها لتجربة خاصة مع فريسة
سامة .وبالتالي ،فإن التباين في مثل تلك أ
اللوان
يحد من قدرة لون معين على العمل كعالمة
يمكن أن ّ
تحذيرية؛ ألن الكائنات المفترسة سوف تحتاج إلى تعلُّم
كيفية التعرف على كل لون تحذيري مختلف  .6لذلك،
من المرجح أن يعزز االفتراس من انتخاب اللون أ
الكثر
ً
أشكال عديدة من هذه الضفادع
شيو ًعا .ورغم ذلك ،فإن
تتسم بالق َْدر نفسه من السمية والوضوح بالنسبة إلى
مفترسيها  .7وتوجد فرضية  ،8مفادها أنه عندما تكون
المجموعات الحيوانية سامة وواضحة بما فيه الكفاية،
ستكون الكائنات المفترسة قادرة على تكوين فكرة عامة
عن تلك أ
اللوان الزاهية ،والتعرف عليها بوصفها سامة.
مفتوحا أمام االنتخاب الجنسي،
وعندئذ يكون الطريق
ً
تطور ألوان زاهية أخرى.
بحيث يتم تحفيز ُّ
ومن المثير لالهتمام أن ًّكل من االنتخاب الطبيعي،
واالنتخاب الجنسي يتأثران بالتعلم لدى مختلف أ
الفراد
المتفاعلة ،أي الضفادع والحيوانات المفترسة .وربما تدرس
أي مدى يكون للحيوانات المفترسة
التجارب المستقبلية إلى ّ
دور في التأثير على انتشار ألوان الضفادع المختلفة.
آ
والليات التي كشفت يانج وزمالؤها عن تأثيرها في
مجموعات ضفادع الفراولة السامة أظهرت الطريقة المعقدة
التي يؤثر بها االنتخاب الطبيعي ،والجنسي على العمليات
التي قد تؤدي إلى ظهور نوع جديد ،كما تشير تلك آ
الليات
أي من العمليتين بشكل
إلى أنه 9ليس بالضرورة أن يُنظر إلى ٍّ
التطبع بشكل
يربط
الضفادع،
منفصل  .وفي هذا النوع من
ُّ
الناث ،والتفاعالت بين
وثيق بين تفضيالت التزاوج لدى إ
التطبع
الذكور ،وهو ما يضمن أن يرتبط انتشار سلوكيات
ُّ
هذه -بشكل وثيق للغاية -بتكرار شكل لوني أبوي بعينه في
التطبع الجنسي
المجموعة .وقد أظهرت البحوث السابقة أن ُّ
يميل إلى توجيه المجموعة إلى العزلة التناسلية .4وتوضح
أ
مؤخرا كيف يمكن
الدلة التي حصلت عليها يانج وزمالؤها
ً
أيضا على العدوان داخل الجنس الواحد،
للتطبع أن يؤثر ً
ُّ
وكيف يمكن أن يساعد في الحفاظ على تعدد أ
الشكال،
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الكسيونات مع البروتونات المضادة .ربما تفسر الجسيمات المعروفة أ
شكل  | 1تقييد تفاعالت أ
بالكسيونات طبيعة المادة المظلمة
أ
5
المر ِاوغة التي تسود الكون .يقدم سمورا وزمالؤه حدو ًدا تجريبية للتفاعل المزدوج بين مادة الكسيونات المظلمة ،والبروتونات
الكسيون مع البروتون المضاد ،وتختلف مع اختالف كتلة أ
المضادة .يعبر عن هذه الحدود في ضوء معامل تفاعل أ
الكسيون أو تردده،
ُ ِ
ُ َ َّ
المركّب أقوى قيد يمكن أن تفرضه البيانات
إذا تم تمثيل الجسيم كموجة (إلكترون فولت ،جيجا إلكترون فولت ،هرتز) .يمثل الحد ُ
المستث َنى.
فلكيا  -حسب تقديرهم  -للمقارنة .وتوضح المساحات الملونة
حدا
درج الباحثون ًّ
الم ِ
عامل ُ
والمقسمة فراغ ُ
التجريبية .أَ َ
فيزيائيا ًّ
ًّ
َّ

من أكثر أ
اللغاز المثيرة للفضول في علم الكون الحديث
ِ
ُلغْ زان ،هما الغلبة الظاهرية للمادة العادية على المادة
المضادة ،وطبيعة المادة المظلمة ،التي تمثل حوالي  %85من
الكتلة في الكون .1أفصحت المادة المظلمة عن وجودها فقط
من خالل تأثيرات جاذبيتها على أ
الجرام الفلكية الفيزيائية.
ولذلك ،أيًّا ما كان نوع الجسيمات التي تتألف منها ،فال بد
أن تفاعالتها مع المادة أ
الخرى ضعيفة .وأحد الجسيمات
المحتملة بقوة هو أ
الكسيون ،وهو جسيم خفيف متعادل
أ
الشحنة ،جرى افتراضه في الصل لتفسير افتقار النيوترون إلى
عزم 2كهربائي ثنائي القطب ،قابل للقياس .وحتى آ
الن ،دأب
الباحثون على التفتيش عن أدلة على وجود تفاعالت ازدواج
بين مادة أ
الكسيونات المظلمة ،وجسيمات عادية فقط ،مثل
4,3
مؤخرا في
الفوتونات ،و إاللكترونات ،والنوى  .وفي بحث نُشر ً
دورية  ،Natureاستعرض سمورا وزمالؤه 5البحث عن التفاعل
المزدوج بين مادة أ
الكسيونات المظلمة ،والمادة المضادة

(البروتونات المضادة على وجه التحديد).
وزون ،أو
إما
يمكن تصنيف كل جسيم معروف
كب ُ
ُ
اوي ذاتي)
كفرميون .والبوزونات لها عدد مغزلي (زخم ز ّ
صحيح ،وتتضمن الفوتون (مغزلية ،)1-وبوزون هيجز

(مغزلية .)0-وعلى النقيض من ذلك ،فالفرميونات لها عدد
اللكترون (مغزلية.)1/2-
مغزلي نصف صحيح ،وتتضمن إ
ومن المتوقع أن يكون أ
الكسيون بوزون بمغزلية 0-وتكافؤ
تغير إشارتها في حال
فردي ،مما يشير إلى أن دالته الموجية ِّ
الحداثيات المكانية.
انعكاس إ
وعلى عكس المادة المظلمة الفرميونية (مثل المواد التي
المحتمل أن تكون مواد مظلمة ،والتي تسمى الجسيمات
ِمن
َ
حد لعدد
الضخمة ضعيفة التفاعل ،)WIMPs ،ال يوجد ّ
أ
الكسيونات التي يمكن أن توجد في مساحة معينة من الفراغ.
أ
ونتيجة لذلك ..فإن مادة الكسيونات المظلمة لها نطاق
واسع للغاية من الكتل المحتملة .تضع القياسات الفيزيائية
حدا أقصى 6للكتلة ،قيمته حوالي  2-10إلكترون فولت
الفلكية ًّ
( .)eVيُ َع َّبر عن هذه القيمة بوحدات طاقة ،بحيث تبلغ كتلة
اللكترون  511كيلو إلكترون فولت ،وكتلة البروتون 938
إ
ميجا إلكترون فولت (انظر.)go.nature.com/2bwkrqz :
ويأتي الحد أ
الدنى 7الذي تبلغ قيمته حوالي  22-10إلكترون
فولت من حقيقة أنه عند توصيف هذه الجسيمات كموجات
في ميكانيكا الك َّم ،فإن أطوالها الموجية ال يمكن أن تكون
ستبدي
مجرة قزمة ،وإال ،فإن هذه
المجرات ُ
ّ
أكبر من حجم ّ
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
انحرافات عن ِب ْنيتها المرصودة.
اعتبار الجسيمات المرتبطة بمادة أ
الكسيونات
يمكن
المظلمة بمثابة موجات كالسيكية ،لها تردد تذبذبي متناسب
طرديا مع كتلة أ
الكسيون .وثمة العديد من التقنيات التي
ًّ
يمكن استخدامها للبحث عن هذه االنوعية من الموجات،
ويعتمد أكثرها مالءمةً -في المقام أ
الول -على نطاق التردد
أ
الذي يجري النظر فيه .وبالنسبة إلى الكسيونات التي لها
كتل أقل من  17-10إلكترون فولت (التي تتطابق مع تردد
الملِّي هرتز) ،تتذبذب الموجات المرتبطة بها
يبلغ عشرات ِ
ببطء شديد .وإذا ُحوصرت البروتونات المضادة في المجال
المغناطيسي القوي لجهاز يُعرف باسم «فخ بينينج» ،فسوف
حدث هذه الموجات تغيرات في التردد الذي يحدث به
تُ ِ
اللف المغزلي للبروتونات المضادة.
8
ستخدم تجربةُ تَماثُل الباريونات والباريونات المضادة
تَ
(ِ )BASEبمختبر فيزياء الجسيمات أ
الوروبي «سيرن» بالقرب
عتمد عمل هذه
من جنيف في سويسرا هذه التقنية .ويَ ِ
التجربة على «فخاخ بينينج» فائقة الدقة ،التي تستخدم
تجهيزات مخصصة للمجالين الكهربائي ،والمغناطيسي؛
لحصر البروتونات المضادة في بيئة عالية التفريغ .تسهل
هذه البيئة القياس المستمر للبروتونات المضادة لفترات
طويلة من الزمن ،ونَقْلها ذهابًا وإيابًا بين مختلف غرف
القياس ،دون االصطدام بمادة عادية ،وفَنائها .ويتمثل أحد
أ
الهداف الرئيسة للتجربة في تحديد العزم المغناطيسي
الذاتي للبروتون المضاد .ومن الممكن حساب هذا القياس
بدقة عالية للغاية باستخدام النموذج القياسي لفيزياء
الجسيمات؛ وهو التفسير الحالي لجسيمات الكون وظواهره.
قياسا فائق الدقة
في عام  ،2017أجرى سمورا وزمالؤه ً
للعزم المغناطيسي للبروتون المضاد (في حدود جزء واحد
9
مقيدين بذلك العديد من نظريات فيزيائية،
من المليار) ِّ ،
باستثناء النموذج القياسي .اعتمدت فكرة طريقتهم على
سمى تردد
القياس المتزامن لحركة اللف المغزلي ،وكمية تُ َّ
المسرع الدوراني (سيكلوترون) ،التي تصف الحركة الدورانية
للبروتون المضاد داخل فخ .كانت هذه المهمة صعبة؛ ألنها
عرف باسم «الزجاجة
تتطلب ً
تحكما دقيقًا للغاية في جهاز يُ َ
المغناطيسية» ،يتولى تحديد حالة اللف المغزلي للبروتون
ً
وفضل عن ذلك ..تَ َطلَّب القياس الذي
المضاد ،دون تدميره.
أجرته المجموعة مئات التجارب ،التي استمرت كل منها لمدة
تقريبا ،والتي أجريت على مدار عدة أشهر.
ساعة ً
في الورقة البحثية الحالية ،حلل سمورا وزمالؤه -الذين كان
من بينهم أعضاء من مشروع تعاون تجربة تماثُل الباريونات
والباريونات المضادة -البيانات المأخوذة من هذه التجارب،
ورأوا أن الموجات المرتبطة بمادة أ
الكسيونات المظلمة ،التي
2تذبذبت عند ترددات بين  ،8-10و 10هرتز ،من شأنها أن
ولكن قابلة للقياس،
تزيح تردد حركة أالغزل بدرجة صغيرةْ ،
الكسيونات مع البروتونات المضادة قويًّا بما
إذا كان تفاعل
أي إشارة أكسيونية ،قيد
يكفي .وعلى الرغم من عدم رصد
ّ
سمورا وزمالؤه المعامل الذي يحدد تفاعالت أ
الكسيونات
ُ ِ
بالبروتونات المضادة ِبق َيم أكبر من  0.6-0.1جيجا إلكترون
فولت في نطاق كتلة أ
الكسيون ،المتراوحة بين  ،2x10-23و
5
 4 x 10-17إلكترون فولت (شكل  .)1هذه القيود أقوى بـ 10مرة
من القيود الفيزيائية الفلكية (حسب تقدير الباحثين) ،وهو ما
يأخذ في الحسبان الطريقة المحتملة لتوليد أ
الكسيونات من
البروتونات المضادة في المستعر َ أ
العظم .1987A
من المفترض أن تستهدف أ
البحاث المستقبلية ف َْرض
ِ
أ
المزيد من القيود على التفاعالت المزدودة بين الكسيونات
والبروتونات المضادة ،والبحث عن أدلة على حدوث
الكسيونات المظلمة ،والصور أ
تفاعالت بين مادة أ
الخرى
من المادة المضادة ،مثل البوزيترونات (الجسيمات المضادة
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للإ لكترونات) .قد يكون أحد االكتشافات الرئيسة التي
توصلت إليها هذه الدراسات هي مالحظة أن المادة المظلمة
تتفاعل مع المادة المضادة بطرق مختلفة عن تفاعلها مع
المادة العادية ،وهو اكتشاف قد يساعد في تفسير غلبة
المادة على المادة المضادة في الكون.
لقد سلط سمورا وزمالؤه الضوء على اتجاه ِآخذ في التطور
في فيزياء الطاقة العالية ،يجري فيه استخدام القياسات
فائقة الدقة؛ لتحديد معامالت الجسيمات أ
الساسية،
ُ ِ
والبحث عن أدلة على فيزياء ما وراء النموذج القياسي.
لقد تعرضت مادة أ
الكسيونات المظلمة ،التي لها نطاق
كتلة متوقع هائل ،وتفاعالت مزدوجة من المتوقع أن تكون
ضعيفة بشكل استثنائي ،لقفزة هائلة فيما يتعلق بتقنيات
الكشف المبتكرة .ويُ َعد البحث عن تفاعل مزدوج مفضل
لمادة أ
الكسيونات المظلمة مع المادة المضادة (كمقابل
ً
مثيرا ،وقد يثبت أنه مفتاح لحل
للمادة العادية)
احتمال ً
العديد من أ
اللغاز في علم الكون مع تطور التكنولوجيا.
جيانباولو كاروسي عضو في مجموعة الكشف عن أ
الحداث

النادرة بقسم العلوم الفيزيائية والحيوية بمختبر لورانس ليفرمور
الوطني ،ليفرمور ،كاليفورنيا  ،94550الواليات المتحدة أ
المريكية.
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بيولوجيا األورام

الفطريات تسرِّع نمو سرطان
البنكرياس
آيفي إم .دامبوزا ،وجوردون دي .براون
النسان لدراسة كافية ،ولم يُع َط أهمية كما ينبغي.
لم يخضع تأثير الفطريات على صحة إ
مؤخرا بين أحد أجناس الفطريات ،هو فطر المالسيزية  ،Malasseziaوتَق َُّدم
وقد ُربط
ً
سرطان البنكرياس.
سـتعمر مناطـق
إن مجموعـات الكائنـات المجهريـة التـي تَ
ّ
ِ
تغيـر فـي حـال
ة
عـاد
عليهـا
أ
ر
يطـ
الجسـم
مـن
معينـة
ً
ُّ
–وتحديـدا
الصابـة بالسـرطان ،1وهـذه الميكروبيومـات،
إ
ً
الن تركيـز أ
مكوناتهـا البكتيريـة– ينصـب عليهـا آ
البحـاث
ّ
الخاصـة بالسـرطان .ومن أمثلة ذلـك ..ورم الغدد القنوية
البنكرياسـية الخبيـث ( ،)PDAالـذي جـرى توثيـق حـدوث
تغيرات في المجموعات البكتيرية التي تستعمر البنكرياس
فيـه .2وهـذا المـرض القاتل يسـتعصي رصده عـادةً ،حتى
يصـل إلـى مراحـل متأخرة منـه ،وتكون فـرص التعافي منه
جـدا .3ويكشـف آيكوت وزملاؤه- 4في بحث
عـاد ًة ضعيفـة ًّ
المكـون الفطري
مؤخـرا فـي دوريـة  -Natureعـن أن
نُشـر
ِّ
ً
للميكروبيوم البنكرياسـي (المعروف باسـم «الميكوبيوم»
 )mycobiomeيتغيـر كذلـك في حال ورم الغـدد القنوية
البنكرياسية الخبيث .وفي الواقع ،تعمل وفرة جنس معين
مـن الفطريـات علـى تعزيز هـذا المرض.
لـم يُعـ َ
النسـان
ط دور الميكوبيـوم فـي صحـة إ
ومرضـه أهميـة كافيـة علـى مـدار التاريـخ ،غيـر أن دوره
أساسـيا .فثمـة كائنـات عديمـة الضـرر،
فـي كليهمـا يُ َعـد
ًّ
تُدعـى «المعايشـات» ،ومنهـا فطريـات ،تقطـن السـطوح
المعاء ،أ
المخاطيـة ،مثل بطانـة أ
والنـف ،والفم ،ويمكنها
تنشـيط عمليـات التهابيـة ،كجـزء مـن اسـتجابة الجهـاز
المناعـي للإصابـة ،أو العـدوى .وفـي بعـض الحـاالت،
ترتبـط التغيرات في التنوع الحيـوي لمجموعات الفطريات
بتفاقـم أ
المـراض االلتهابيـة كمـردود.

على سـبيل المثـالُ ..ربط بين النمـو المفرط «لفطريات
المبيضـة البيضـاء»  Candida albicansفي أ
المعاء –وهي
ُ
أ
فطريـات تسـبب التهـاب الفـم الفطـري لـدى الطفـال
الرضـع– وبيـن أ
الشـكال الحـادة مـن القـرح المعويـة،5
6
وبالضافـة إلـى ذلـك ..بـدأ
سـتحث بالعفـن  .إ
والربـو ُ
الم َ
الواضـح أن ثمـة عالقة بيـن ميكوبيـوم أ
المعاء
يغـدو مـن
النسـان ،بمـا فيهـا سـرطان
والسـرطانات التـي تصيـب إ
القولـون والمسـتقيم ،وسـرطان المـريء.7
وقـد اسـتخدم آيكـوت وزملاؤه تقنيـة تعييـن تسلسـل
الحمـض النـووي؛ مـن أجل البحـث عن واسـمات جينومية
خاصـة بالفطريات داخـل البنكرياس المصاب بالسـرطان.
وقـد كشـف هـذا عن وجـود زيادة في انتشـار مسـتعمرات
الفطريـات فـي هـذا البنكريـاس ،سـواء لـدى أ
الشـخاص
الذيـن يعانـون مـن ورم الغـدد القنويـة البنكرياسـية
الخبيـث ،أو لـدى نمـاذج الفئـران التجريبيـة المصابـة
بـورم الغـدد القنويـة البنكرياسـية الخبيث ،وذلـك مقارنةً
ببنكريـاس نظرائهم أ
الصحـاء .فما مصدر تلك الفطريات؟
للإجابـة عـن ذلـك ..وضـع الباحثـون سلالة فطريـات
موسـومة فلوريًّـا داخـل أمعـاء الفئـران ،وأمكنهـم رصـد
الفطريات داخل البنكرياس بعد فترة قصيرة ال تتجاوز 30
دقيقـة مـن إدخالها .ومـن الجدير بالذكر أنـه من المعروف
وجود عالقة مباشـرة بين أ
المعاء ،والقناة البنكرياسية ،وأن
االنتقـال الموضعي للميكروبيوم إلـى داخل البنكرياس قد
سـبق رصـده فـي كائنـات أخرى،8لكن لم يسـبق رصده في
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

حالـة الفطريات.
تقصـى الباحثـون الصلـة بين تطـور الورم
بعـد ذلـكّ ..
اثيا،
البنكرياسـي والفطريـات باسـتخدام فئـران معدلـة ور ًّ
لتعبـر عـن بروتيـن مسـبب للسـرطان داخـل البنكريـاس،
ِّ
بحيـث تصاب هذه الفئران بصـورة بطيئة التقدم من ورم
الغدد القنوية البنكرياسـية الخبيـث ،تحاكي تطور المرض
لـدى البشـر .وكان الميكوبيوم الخـاص بالبنكرياس مختلفًا
بشـكل ملحـوظ عـن ذلـك الخـاص أ
بالمعـاء لـدى الفئـران
المتطفرة ،وإن كانت آ
الليات التي تكمن وراء هذا االختالف
ْ
ال تـزال غيـر واضحـة .وقـد كان أحـد أجنـاس الفطريـات،
انتشـارا فـي
وهـو فطـر المالسـيزية  ،Malasseziaأكثـر
ً
أ
الورام البنكرياسـية منـه فـي أمعـاء هـذه الحيوانـات ،أو
فـي بنكريـاس الحيوانـات السـليمة ،علـى حـد سـواء .ومن
أ
أن فطريات المالسـيزية كانت منتشرة كذلك
الهمية بمكان ّ
داخـل عينـات ورم الغـدد القنويـة البنكرياسـية الخبيـث،
أيضا.
المأخـوذة مـن البشـر ً
وقـد ُدرسـت فطريـات المالسـيزية فـي أمـراض الجلد،
مثـل قشـرة الـرأس ،والتهـاب الجلـد التأتبي .وفـي الواقع،
هـذه هـي أكثر أنـواع الفطريات وفـرة في جلـد الثدييات،
وتمثـل أكثـر مـن  80إلـى  %90مـن ميكوبيوم المعايشـات
تعرضنـا المسـتمر
التـي تسـتعمر الجلـد.9
ونظـرا إلـى ُّ
ً
أ
لفطريـات المالسـيزية ،فمـن الممكـن أن يمتلـك الفـراد
أ
الصحـاء اسـتجابات مناعيـة ضـد هـذا الجنـس ،وهـو مـا

الصابـة بمـرض .فعلـى
يـؤدي -فـي بعـض الحـاالت -إلـى إ
سـبيل المثـال ..مـن الممكـن لاللتهـاب الناشـئ مـن فـرط
نمـو فطـر المالسـيزية أن يـؤدي إلـى تفاقـم حالـة القـرح
المعديـة.10
وقـد أشـارت هـذه المعلومـات إلـى أن وفـرة فطـر
المالسـيزية فـي أورام الغـدد القنوية البنكرياسـية الخبيثة
مـن الممكن أن تكون ذات أهميـة طبية .وفي الواقع ،وجد
آيكـوت وزملاؤه أن أ
الدويـة المضـادة للفطريـات أوقفـت
تقـدم ورم الغـدد القنويـة البنكرياسـية الخبيـث لـدى
ُّ
وحسـنت قـدرة العلاج الكيميائـي علـى تقليـص
ان،
ر
الفئـ
َّ
تكون مسـتعمرات من
حجـم الـورم ،فـي حين أدت إعـادة ُّ
فطر المالسـيزية الحقًا في الفئران التي عولجت بمضادات
الفطريـات إلـى تسـريع نمـو الورم مجـد ًدا.
تقصـى آيكوت وزملاؤه الكيفيـة التي يحفز
بعـد ذلـكّ ..
بهـا الفطـر نمـو ورم الغدد القنويـة البنكرياسـية الخبيث.
وقد كشـف تحليل للتعبير الجيني عن أن الفرص الضعيفة
للبقـاء علـى قيـد الحيـاة ،الناتجـة فـي حالـة ورم الغـدد
القنويـة البنكرياسـية الخبيـث لـدى البشـر ،كانـت مرتبطة
بالتعبيـر عن جزيء يُسـمى «اللكتين الرابط للمانوز» .MBL
و«اللكتيـن الرابـط للمانوز» هو بروتين قابل للذوبان في
المـاء ،يُن َتـج في الكبد ،ويرتبـط بالكربوهيـدرات الموجودة
على سـطح الكائنـات الدقيقة ،ثم يُ َن ِّشـط منظومة بروتينية
تُدعى شالل تفاعالت البروتينات المتممة في الدم .وتؤدي
منظومـة شلال تفاعالت البروتينـات المتممة عـد ًدا متنو ًعا
مـن الوظائـف المناعية؛ منها تنشـيط الخاليـا المناعية؛ كي
تبتلـع الفطريـات وغيرهـا من مسـببات أ
المـراض ،وتقتلها.
أ
وتطور الورام؛
كمـا ُربط ً
أيضا بين هذا الشلال البروتينيُّ ،
ألن مسـاراته المحفـزة لاللتهـاب تسـتثير نمـو الخاليـا،
وبقاءهـا ،وحركتهـا ،بمـا في ذلـك الخاليا السـرطانية .وفي
تقدم
ِآخـر مجموعة مـن التجارب ،وجد آيكوت وزمالؤه أن ُّ
ورم الغـدد القنويـة البنكرياسـية الخبيـث قـد تأخـر لـدى
الفئران التي تفتقر إلى جزيء «اللكتين الرابط للمانوز» ،أو
إلى مكون أساسـي من مكونات شلال التفاعلات البروتينية
المتممة ،يُدعى البروتين  ،C3حتى إذا كان فطر المالسيزية
تقدم
موجـو ًدا في البنكرياس .وعليـه ،فإن هذا فطر يعزز ُّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﻓﻄﺮ
C3

»اﻟﻠﻜﺘﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺎﻧﻮز«

ﺷﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ
ورم
ﻧﻤﻮ اﻟﻮرم

اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس

ﻓﻄﺮ اﻟﻤﻼﺳﻴﺰﻳﺔ

شكل  |1فطر المالسيزية يعزز نمو ورم الغدد القنوية البنكرياسية الخبيث :أفاد آيكوت وزمالؤه 4بأن مجموعة الفطريات التي
تستوطن البنكرياس يطرأ عليها تغيير حين تصاب الفئران أو البشر بورم الغدد القنوية البنكرياسية الخبيث ،بحيث تصير الفطريات من
يعبر
جنس المالسيزية فائقة الوفرة ،فيتعرف بروتين «اللكتين الرابط للمانوز» -الموجود خارج الخلية -على ِب ْنية كربوهيدراتية مجهولة ِّ
وينشط البروتين  ،C3وهو ما يحفز انطالق استجابة مناعية التهابية ،تسمى «شالل تفاعل البروتينات المتممة» .وينتج عن
عنها الفطرِّ ،
تنشيط نظام البروتينات المتممة تأثيرات عديدة؛ منها استثارة نمو الخاليا ،وبقاؤها ،وانتقالها ،وهي عوامل تعزز نمو أ
الورام.
ِّ

ورم الغدد القنوية البنكرياسـية الخبيث؛ عن طريق تعزيز
االلتهـاب البنكرياسـي ،عبـر شلال تفاعلات البروتينـات
المتممة (شـكل .)1
وتكشف النتائج التي توصل إليها آيكوت وزمالؤه عن دور
ِ
تقدم ورم الغـدد القنوية
لم يسـبق ك َْشـفه للفطريات فـي ُّ
البنكرياسـية الخبيث .ومن الخطوات المهمة التالية :تحديد
مـا إذا كان هـذا الـدور يتضمـن -بصـورة مـا -تفاعلات مـع
تقـدم هـذا الورم،
أنـواع البكتيريـا المعـروف عنهـا تعزيـز ُّ
أم ال .3فالفطريـات والبكتيريـا تتعايـش معا داخـل أ
المعاء
ً
وغيرهـا مـن المواقـع المخاطيـة .ومـن المرجـح أن تـؤدي
التغييـرات التـي تطـرأ فـي مجموعـة منهـا إلـى التأثيـر على
مجموعـة الكائنـات الدقيقة أ
الخرى التي تعيـش معها .وفي
بعـض السـيناريوهاتُ ،رصد تعايُش مشـترك بيـن البكتيريا
كثيرا
والفطريـات في أمراض معينة ،فعلى سـبيل المثـالً ..
عـزل البكتيريـا من جنـس الزائفـة ( )Pseudomonasمن
مـا تُ
رئات َ أ
الشـخاص المصابين بالتليف الكيسـي ،الذين يصابون

عـاد ًة بعـدوى من فطر يُدعى الرشاشـية  .10Aspergillusومن
يحسن ف ْهمنا لتقدم
شأن ف ْهم هذه الشبكات الميكروبية أن ِّ
أ
المـراض ،وأن يوجه التدخلات العالجية.
وثمـة مسـألة أخـرى غيـر محسـومة ،هـي الكيفيـة التـي
يتكامـل بها عمل «اللكتيـن الرابط للمانوز» والجهاز المتمم
تقـدم ورم الغدد القنوية
مـع بقيـة الجهـاز المناعي خالل ُّ
البنكرياسـية الخبيـث .وعلـى سـبيل المثال ..كيـف يتفاعل
«اللكتيـن الرابـط للمانـوز» ،وشلال تفاعلات البروتينـات
المتممـة مـع مسـارات التأشـير التـي يُط ِْلقهـا بروتيـن
مسـتقبل فـي الخاليـا المناعيـة يسـمى dectin-1؟ يتعـرف
وينشـط مسـارات
هذا البروتين على جدار الخلية الفطريةِّ ،
مناهضـة للفطريـات ،ويتـم ذلـك عـاد ًة
مناعيـة وقائيـة ِ
مسـتقبالت أخـرى ،منهـا تلـك التـي تتعـرف
بالتعـاون مـع
ِ
وبالضافة إلى
علـى شلال تفاعلات البروتينـات المتممـة .إ
ذلـك ..يمكـن للبروتيـن  dectin-1أن يتعـرف مباشـرة علـى
يعـدل
البروتينـات الموجـودة علـى الخاليـا الورميـة ،وأن ِّ
نشـاط الخاليـا المناعيـة القاتلـة للـورم ،11غيـر أن هـذا

بالمسـتقبالت التي تتعرف
أيضـا أن يرتبـط
البروتيـن يمكنـه ً
ِ
تقـدم ورم الغـدد القنوية
علـى الـورم ،وهو ما قـد يعزز ُّ
البنكرياسـية الخبيـث .12وهكـذا ،يتضـح أننـا بحاجـة إلـى
بكثيـر للتفاعل المتبا َدل المعقـد بين مكونات
ف ْهـم أفضل
ٍ
الجهـاز المناعـي التـي تسـتهدف الفطريـات ،وتلـك التـي
تسـتهدف أ
الورام.

وتسـلط هـذه الدراسـة الضـوء علـى دور للفطريات في
تطـور السـرطان .ومـن المثيـر لالهتمـام أن هـذا العمـل
البحثي يشـير إلى إمكانية اسـتحداث طرق عالجية جديدة،
فتعديـل المجموعات الميكروبية عبر االسـتهداف المباشـر
لمجموعـات معينـة ربمـا يسـاعد علـى تخفيـف حـدة ورم
الغدد القنوية البنكرياسية الخبيث .وبالمثل ،فمن الممكن
للعالجات التي تسـتهدف المكونات المناعية؛ التي تسـيطر
علـى العدوى الفطرية ،مثل «اللكتيـن الرابط للمانوز» ،أن
تقـدم ً
سـبيل لمكافحة هذا السـرطان الفتاك.
ِّ
أيفي إم .دامبوزا ،وجوردون دي .براون من مركز مجلس
البحوث الطبية لعلم الفطريات بجامعة إكستير ،إكستير EX4
 ،4QDالمملكة المتحدة.
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ملخصات األبحاث
بروتيوم مينا أسنان
يكشف لغز التاريخ
التطوري للكركدن

أتاح تعيين تسلسل أ
الحماض النووية
أ
وضع تصور ٍات لحداث
القديمة ْ
التشكُّل التطوري أ
للنواع المنقرضة،
أن التحلُّل
وهجرتها ،واختالطها ،غير َّ
النهائي أ
للحماض النووية القديمة
بعد الوفاة جعل إمكانية استرجاعها،
خارج المناطق دائمة التجمد ،قاصرة
حتى آ
الن على العينات التي ال يزيد
عمرها على نصف مليون سنة .وعلى
النقيض ،أتاح قياس الطيف الكتلي
الترادفي تعيين تسلسل كوالجين من
النوع أ
الول ،يبلغ عمره  1.5مليون سنة
موضحا وجود بقايا بروتينية
تقريبا،
ً
ً
في أحفوريات تعود إلى العصر
وإن كان استخدام هذه
الطباشيريْ ،
البقايا في دراسة تطور السالالت
محدودا نسبيا .ففي غياب أ
الدلة
ً
ًّ
عدد كبير من
الجزيئية ،يظل تشكُّل ٍ
أ
النواع المنقرضة التي تعود إلى
العصرين البليستوسينيين المبكر،
أ
والوسط محل خالف.
في البحث المنشور ،يتناول
الباحثون عالقات التطور الساللي
للكركدن أ
الوراسي ،الذي عاش في
العصر البليستوسيني ،باستخدام
بروتيوم مينا أسنان مأخوذ من سن
كركدن من جنس ،Stephanorhinos
يبلغ عمره ما يقرب من  1.77مليون
سنةُ ،عثر عليه في موقع دمانيسي
أ
الثري (جنوب القوقاز في جورجيا).
تصنف تحليالت التطور الساللي
الجزيئية هذا الجنس على أنه
أ

مجموعة شقيقة للفرع الحيوي الذي
يشكله الكركدن الصوفي Coelodonta
 ،antiquitatisوكركدن ميرك
.Stephanorhinus kirchbergensis
أن الكركدن
وأظهر الباحثون َّ
ساللة قديمة
الصوفي تطور من
ٍ
وأن هذا
لجنس َّ ،Stephanorhinus
الجنس يتضمن َخطَّي تطور ،على
أ
القل ،متماي َزين .لذا ..فإنَّه يُ َعد في
الوقت الحالي شبه جنس ،ويحتاج
اجعة منهجية للدراسات
إلى مر ٍ
أن
المنشورة عنه .ويوضح الباحثون َّ
تعيين تسلسل بروتيوم مينا أ
السنان
بجنس يعود إلى العصر
الخاصة ٍ
البليستوسيني المبكر يتغلب على
معوقات استدالل التطور الساللي
المعتمد على الكوالجين ،أو أ
الحماض
ِ
أيضا
النووية القديمة .ويوفر نهجهم ً
عينات
معلومات إضافية حول جنس
ٍ
ٍ
أخرى من موقع دمانيسي ،وتصنيفاتها.
وتكشف النتائج التي توصل إليها
أن فحص بروتيوم مينا
الباحثون َّ
أ
السنان القديمة ،الذي يُ َعد أكثر
أ
النسجة صالبة في الفقاريات،
ويتوفر بغزارة في السجل أ
الحفوري،
يمكن أن يوسع نطاق إعادة نمذجة
أوقات أقدم،
التطور الجزيئي إلى
ٍ
حتى العصر البليستوسيني المبكر،
حاليا لحفظ
ليتجاوز الحدود المعروفة ًّ
الحمض النووي.
E.Cappellini et al.
doi:10.1038/s41586-019-1555-y
الشكل أسفله | موقع دمانيسي ،وتركيب
الطبقات ،والع ّينة رقم Dm. 5/175-
 .16635أ ،موقع دمانيسي في جنوب
القوقاز .وضعت الخريطة أ
الساسية
ُ
ب

باستعمال البيانات المتاحة لالستخدام
والمشاركة العامة في موقع www.
ستقرأ
م
قطاع
 .naturalearthdata.comب،
ُ
َ
لتركيب الطبقات ،يوضح منشأ العينات
التي خضعت للتحليل ،وعمرها .وارتفاعات
الطبقات محددة استنا ًدا إلى النقاط
المرجعية المحلية .ج ،الضرس السفلي
اليسر (الضرس أ
أ
الول ،أو الثاني) لجنس
 ،Stephanorhinusمن نوع  ،etruscusأو
العينة في
ُ .hundsheimensisعثر على ّ
منطقة دمانيسي (منظر شفوي) .المقياس
أسفل السن طوله سنتيمتر واحد.

إضافة تفاعل
جديد إلى عائلة
التفاعالت النقرية

الكيمياء النقرية هي مفهوم يقوم على
التخليق التجميعي للوحدات الصغيرة،
بغية العثور على جزيئات جديدة ذات
خصائص مرغوبة في وقت قصير.
وعلى نطاق واسع ،يُعتبر كل من تفاعل
إنتاج حلقة التريازول بإضافة أ
الزيد إلى
أ
اللكاين في تفاعل إضافة حلقية ُمحفّز
بالنحاس ) ،(CuAAC) (iوكذلك التحفيز
الكيميائي لتبادل فلوريد الكبريت )(vi
) (SuFExبمثابة تفاعلين نقريَّين ،إذ
يوفران إمكانية الوصول السريع إلى
نواتج التفاعل بحصيلة إنتاجية تقترب من
 ،%100في الوقت الذي ال تتداخالن فيه
مع أي من التفاعالت أ
الخرى ،إال أنه في
أ
حالة ّتفاعالت أ
الزيد واللكاين الحلقي
المحفز بالنحاس ( ،)iيكون توافر كواشف
أ
الزيد الكيميائية محدو ًدا ،بسبب ُس ِّميتها
المحتملة ،وخطر االنفجار الذي تنطوي
عليه عملية تحضيرها.

ﺑﻲ5
ﺑﻲ4
ﺑﻲ3

االندماجات النجمية
أصل النجوم
المغناطيسية

حوالي عشرة في المائة من النجوم
"الضخمة" ،وهي (تلك التي تزيد كتلتها
على  1.5كتلة شمسية) ،تتمتع بحقول
مغناطيسية قوية ،وواسعة النطاق
على سطحها .وقد أشار العلماء إلى

ﺑﻲ2
ﺑﻲ1

20

19

18

17

إﻳﻪ4
إﻳﻪ3

اﻻرﺗﻔﺎع )ﻣﺘﺮ(

ﻛﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ

G. Meng et al.
doi:10.1038/s41586-019-1589-1

ج

 1.76ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ

اﻟﻌﻴﻨﺔ DM.5/157-
16635
 1.78ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ

في البحث المنشور ،يعلن الباحثون
عن إضافة تفاعل آخر إلى عائلة التفاعالت
الزيدات من أ
النقرية :تكون أ
المينات
ُّ
أ
الولية ،وهي واحدة من أكثر المجموعات
الوظيفية وفرة .يَستخدم التفاعل ُمكاف ًئا
واحدا فقط ،ينتمي إلى أحد أنواع المواد
ً
البسيطة ،التي تُدخل زمرة الديازو
(المديّزات) ،وهو أزيد
على مركّب ما ُ
الفلوروسلفوريل ( ،)FSO2N3الذي يتيح
تحضير أكثر من  1200أزيد على صفائح
المعايرة الدقيقة ذات الـ 96أنبوبًا بطريقة
إن هذا التحول الموثوق هو
ِآمنة وعمليةّ .
أداة قوية إلنتاج حلقة التريازول بإضافة
الزيد إلى أ
أ
اللكاين في تفاعل إضافة حلقية
ُمحفّز بالنحاس ( ،)iوهو التفاعل النقري
أ
استخداما في الوقت الحالي.
الكثر
ً
تزيد هذه الطريقة ،إلى حد كبير،
عدد أ
الزيدات المتاحة ،وكذلك الـ3،2،1
أ
ونظرا إلى انتشار تفاعالت الزيد
تريازولً .أ
واللكاين الحلقي المحفز بالنحاس (،)i
فإن هذه الطريقة سوف تجد تطبيقات
في التخليق العضوي ،والكيمياء الدوائية،
والبيولوجيا الكيميائية ،وعلم المواد.

16

إﻳﻪ2
15

إﻳﻪ1
 1.85ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ
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ملخصات األبحاث
أن اندماج نجوم النسق أ
الساسي،
ونجوم ما قبل النسق أ
الساسي قد
ينتج عنه مثل تلك المجاالت القوية،
والنسبة المتوقعة للنجوم الضخمة
أيضا حوالي عشرة في
المندمجة تبلغ ً
المائة .ويدعم فرضيةَ االندماج هذه
أيضا نقص النجوم المغناطيسية (أو
ً
ما يسمى بـ«الماغنيتار »Magnetars
في أوساط الثنائيات المتقاربة ،كما
هو متوقع إذا أ ّدت االندماجات إلى
تكوين نجوم مغناطيسية .وفي البحث
المنشور ،يصف الباحثون عمليات
محاكاة هيدروديناميكية مغناطيسية
ثالثية أ
البعاد اللتحام نجمين ضخمين،
تطور ناتج االندماج .وفي
ويتتبعون ّ
عملية المحاكاة هذه ،تنتج مجاالت
مغناطيسية قوية ،ويتجدد النجم
عمرا،
المندمج ،بحيث يبدو
أصغر ً
وأشد زرقةً من النجوم أ
الخرى المماثلة
يفسر هذا
له في العمر .ويمكن أن ّ
خصائص النجم المغناطيسي «الشارد
أ
الزرق»« ،تاو سكو ،»τ Scoفي مجموعة
العقرب العلوي ،الذي يبلغ عمره
الظاهري -وفقًا لالستدالل الرصدي -أقل
من خمسة ماليين عام ،وهو أقل من
نصف عمر المجموعة التي ُو ِلد فيها.
ومن المرجح أن تكون مثل تلك النجوم
الشاردة الزرقاء الضخمة هي أصل
النجوم المغناطيسية ،وربما تكون
السبب في بعض النبضات الراديوية
السريعة الغامضة التي تم رصدها،
وقد تتأثر مستعراتها العظمى بمجاالتها
المغناطيسية القوية.
F. Schneider et al.

doi:10.1038/s41586-019-1621-5

المجترات
حليب
ّ
لتغذية الرضع في
حقبة ما قبل التاريخ

إن دراسة النظام الغذائي أ
للطفال ،بما
ّ
في ذلك الرضاعة الطبيعية والفطام،
تساعدنا على الوقوف على أسباب
وفيات أ
الطفال الرضع ،وارتفاع نسب
الخصوبة في المجتمعات القديمة.
وقد قدمت تحليالت النظائر المستقرة
للنيتروجين ،المأخوذة من كوالجين
السنان أ
العظام وعينات عاج أ
للطفال
الرضع ،معلومات عن توقيت الفطام.
إال أننا ال نعرف الكثير عن أ
الطعمة التي
تناولها الرضع في حقب ما قبل التاريخ.
وظهرت أ
الواني الطينية ،التي ربما
كانت تُستخدم في تغذية الرضع ،للمرة
أ
الولى في العصر الحجري الحديث
في أوروبا ،وأصبحت أكثر شيو ًعا في
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العصرين البرونزي ،والحديدي .إال أن
ثمة إشارات إلى أن هذه أ
الوعية ،التي
تحتوي على أنبوب يمكن من خالله
أيضا
خد َمت ً
سكب السائل ،ربما اس ُت ِ
لتغذية المرضى ،أو العجزة.
في هذا البحث ،يشير الباحثون إلى
وجود أدلة على أ
الطعمة التي كانت
تحتويها هذه أ
الوعية ،بنا ًء على تحليالت
13
«البصمات» الشحميةِ ،وق َيم  ،δ Cو
 Δ13Cالمميزة للمركّبات أ
للحماض الدهنية
ُ
الرئيسة في البقايا التي جرى ْأخذها من
أوان صغيرة ذات فوهةُ ،عثر عليها
ثالثة ٍ
الرضع ،التي تعود إلى العصرين
مقابر
في
ُّ
البرونزي ،والحديدي في بافاريا.
تشير النتائج إلى أن أ
الوعية كانت
تُستخدم في إطعام الرضع بمنتجات
أ
المجترات .ويؤكد
اللبان المشتقة من
ّ
هذا الدليل المتعلق بالمواد الغذائية التي
كانت تُستخدم ّإما إلطعام الرضع ،أو
فطامهم في عصور ما قبل التاريخ على
أهمية الحليب المأخوذ من الحيوانات
المستأنسة في هذه المجتمعات القديمة،
ويوفر معلومات عن سلوكيات تغذية
الرضع ،التي كانت الجماعات البشرية
تمارسها في عصور ما قبل التاريخ.
J. Dunne et al.
doi:10.1038/s41586-019-1572-x
الشكل أسفله | وصف قبور أ
الطفال،
أ
المستخدمة في تغذيتهم.أ،
والواني
َ
أ
ب رسمتان لمقابر الطفال من ديتفورت
(اليسار) ،وصورتان ألواني التغذية التي ُعثر
عليها في كل قبر (اليمين) .ال ُت ِقطت صور
أ
الواني بواسطة إيه .إف( .أ) ،وكيه .آر– .
إس( .ب) .جرى استنساخ َر ْس َم َتي القبور من
خطة نُشرت سابقًا( 17أ) ،ورسم( 18ب).

تطور
اختالف
ُّ
الدماغ البشري عنه
في القردة العليا
األخرى

مر الدماغ البشري بتغير ٍات كبيرة منذ
َّ
تفرع البشر عن الشمبانزي والقردة
َّ
أ
أن النهج الوراثي
العليا الخرى ،غير َّ
والتطوري الذي شكَّل أساس هذا
ُّ
مفهوما بالكامل .وفي هذا
التفرع ليس
ً
ُّ
البحث المنشور ،حلَّل الباحثون أنسجةً
دماغية شبه عضية ،مأخوذة من خاليا
جذعية ،من خالل فحوص ترانسكربتوم
الخاليا المفردة ،وتحديد أنماط مناطق
الكروماتين المتاحة ،بهدف دراسة
ميز
ت
التي
التغيرات في التعبير الجيني،
ُ
ِّ
النوع البشري .وقد حلَّل الباحثون في
البداية تركيب الخلية ،ووضعوا نماذج
تصور لمسارات التمايز على امتداد فترة
تطوُّر أ
النسجة الدماغية البشرية شبه
ُّ
العضية ،بد ًءا من مرحلة الخاليا متعددة
القدرات ،مرورا بمراحل تكون أ
الديم
ُّ
ً
الظاهر العصبي ،والخاليا الظهارية
ً
التشعب إلى
ووصول إلى
العصبية،
ُّ
خاليا عصبية ذات مصائر مختلفة داخل
الجزءين الظهراني ،والبطني في مناطق
المامي ،والدماغ أ
الدماغ أ
الوسط،
أن تركيب مناطق
والدماغ الخلفي.
وتبين َّ
الدماغ يختلف في َّ أ
النسجة شبه العضية
خطوط مختلفة من الخاليا
المأخوذة من
ٍ
الجذعية المستحثة متعددة القدرات
لكن أنماط التعبير الجيني كانت
(،)iPSC
هي نفسها َّ-إلى حد كبير -في أ
الفراد
ٍ
المختلفين .وحلَّل الباحثون كذلك
أ
النسجة الدماغية شبه العضية ٍّ
لكل من

أ
N

 1ﻣﺘﺮ

ب

 5ﺳﻢ

N

 0.5ﻣﺘﺮ

 10ﺳﻢ

أن
المكاك ،ووجدوا َّ
الشمبانزيِ ،وق َردة َ
بوتيرة
الخاليا العصبية في البشر تطورت
ٍ
أبطأ ،مقارنةً بنوعي الرئيسيات آ
ال َخرين.
ّ
وباستخدام تقنية الترتيب شبه الزمني
لنشأة مسارات التمايز ،كشف الباحثون
ميز للنوع البشري
َّ
أن التعبير الجيني ُ
الم ِّ
حاالت خلوية محددة على
أسفر عن
ٍ
امتداد التاريخ التطوري للخاليا ،من
خاليا سلفية إلى عصبية في القشرة
المخية .واتسمت إتاحة الكروماتين
بطبيعة ديناميكية في أثناء تطور القشرة
المخية ،وحدد الباحثون االختالفات في
التاحة بين البشر ،والشمبانزي،
هذه إ
التي ارتبطت بالتعبير الجيني الذي يميز
النوع البشري ،وكذلك التغيرات الجينية
وأخيرا ،وضع الباحثون
أيضا.
التي تميزه ً
ً
المميز للبشر
الجيني
للتعبير
نموذجا
ً
ِّ
في القشرة أمام الجبهية لدى البالغين،
من خالل تحليل تسلسل الحمض
النووي الريبي أ
للنوية المفردة ،وحددوا
االختالفات التطورية التي تستمر إلى
بالضافة إلى التغيرات
فترة البلوغ ،إ
الخاصة بحالة الخلية ،التي تحدث،
على وجه الحصر ،في دماغ الفرد البالغ.
توصل إليها
وبهذا ..توفِّر البيانات التي َّ
زمنيا لتطور
الباحثون أ«أطلس» خلويًّا ًّ
أ
المامية للقردة العليا ،وتوضح
الدمغة
آ
سمات ديناميكية للليات المنظِّمة
المميز للنوع البشري.
للتعبير الجيني
ِّ
S. Kanton et al.
doi: 10.1038/s41586-019-1654-9

خرائط وفيات ماليين
من حديثي الوالدة
والرضع واألطفال
ملموسا في
نجاحا
حققت دول كثيرة
ً
تحسين معدالت بقاء ً أ
الطفال على قيد
لكن التقدم
الحياة ،وذلك منذ عام ّ ،2000
على المستوى المحلي ال يزال غير واضح.
ولثراء الجهود الرامية نحو تحقيق هدف
إ
التنمية المستدامة أ
للمم المتحدة ،الذي
يرمي إلى وضع نهاية لوفيات أ
الطفال،
التي يمكن تفاديها بحلول عام  ،2030ال بد
من توافر بيانات مستوفاة بطريقة موحدة
على المستوى دون إالقليمي حول معدالت
وفيات أ
الطفال ،وأنماطها.
في هذا البحث ..يقدم الباحثون
كميا ،على المستوى دون
ً
تحديدا ًّ
القليمي ،عن الفترة من عامي 2000
إ
إلى ِ 2017لن َسب التفاوت في معدالت
الوفيات ،وفي أعداد وفيات حديثي
الوالدة ،والرضع ،أ
والطفال دون الخمس
ُّ َّ
سنوات ،وذلك في  99دولة من الدول
ذات الدخل المنخفض والمتوسط،

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

باستخدام نموذج جيوإحصائي
لمعدالت البقاء على قيد الحياة.
وحسب تقديرات الباحثين ..فإن حوالي
 %32من أ
الطفال دون سن الخامسة
في تلك الدول كانوا يعيشون في أحياء
تصل فيها معدالت وفيات أ
الطفال إلى
 25حالة وفاة ،أو أقل ،من بين كل ألف
والدة ناجحة ،وذلك حتى عام ،2017
وأن  %66من وفيات أ
الطفال بين عام
 ،2000وعام  2017في تلك الدول كان
يمكن تجنبها من خالل القضاء على
انعدام المساواة لصالح مناطق بعينها
على حساب أخرى.
تتيح هذه الدراسة تحديد تكتالت
معدالت الوفيات المرتفعة ،وأنماط
التقدم ،وأشكال عدم المساواة لصالح
مناطق بعينها على حساب أخرى،
مما يسمح بتوفير المعلومات الالزمة
والجراءات التنفيذية
لالستثمارات ،إ
المناسبة ،التي ستساعد على تحسين
الصحة لكل المجموعات السكانية.

أ

وﺻﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ

ﻛﻴﻮﺑﺖ

ب

R. Burstein et al.
doi: 10.1038/s41586-019-1545-0

معالج فائق
السرعة يحقق
تفوقا كَ ّم ًّيا
ً

حمل الحواسيب الك َّمية في طياتها
تَ ِ
ً
آمال بتنفيذ مهام حوسبية بعينها
باستخدام معالج كمي بسرعة
أكبر بكثير ،مقارنة بسرعة تنفيذها
باستخدام معالج كالسيكي .وتتمثل
إحدى العقبات الرئيسة أمام بناء
معا ِلج عالي الدقة ،وقادر على تشغيل
خوارزميات ك َِّمية ،في توفير مساحة
حوسبية فائقة الكبر.
يبرهن الباحثون -في البحث
المنشور -على استخدام معا ِلج
ذي كيوبتات فائقة التوصيل وقابلة
للبرمجة؛ إلنشاء حاالت كمية على
كيوب ًّتا ،بما يعادل مساحة حالة
ِ 53
حوسبية ،لها بُ ْعد يساوي ( 532حوالي
ختبر القياسات الناتجة من
 .)1610تَ ِ
التجارب المتكررة توزيع االحتمال
الناتج ،الذي يتحقق منه الباحثون
باستخدام عمليات محاكاة كالسيكية،
إذ يستغرق معا ِلج «سيكامور» الذي
استخدمه الباحثون حوالي  200ثانية
الختبار حالة واحدة من دائرة ك َّمية
مليون مرة ،في حين تشير مقاييس
أ
الداء المعيارية في الوقت الحالي
إلى أن إجراء مهمة مما ِثلة باستخدام
أحدث حاسوب فائق كالسيكي قد
يستغرق حوالي  10آالف عام.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 10ﻣﻠﻢ

تعتبر هذه الزيادة الهائلة في السرعة،
مقارنةً بجميع الخوارزميات الكالسيكية
تجريبيا للتفوق الك َِّمي
نجاحا
المعروفةً ،
ًّ
في هذه المهمة الحوسبية بعينها ،وهو ما
يبشر بتحقيق نموذج حوسبي طال انتظاره.
F. Arute et al.
doi:10.1038/s41586-019-1666-5
الشكل أعاله | معا ِلج «سيكامور» .أ ،رسم
تخطيطي للمعا ِلج ،يوضح مصفوفة مستطيلة،
مكونة من  54كيوب ًّتا (باللون الرمادي) ،يتصل
كل منها بأقرب أربعة كيوبتات مجاورة لها،
عن طريق وصالت (باللون أ
الزرق) .يوضح
المخطط الكيوبت غير القابل للتشغيل .ب،
صورة لرقاقة معا ِلج «سيكامور».

مجهريات البقعة
تنظم تَ َعلُّ م تبديد
استجابات الخوف

ات متبادلة بين تطور الكائنات
حدثت تأثير ٌ
مجموعة
متعددة الخاليا ،وتطور
ٍ
معقدة من الفيروسات ،والبكتيريا،
والفطريات ،والطفيليات ،يُطلق
عليها اسم «مجهريات البقعة» .وفي

الثدييات ،يمكن أن تؤثر التغيرات في
عديد من
تركيب مجهريات البقعة على ٍ
العمليات الفسيولوجية (تشمل النمو،
أ
واليض ،ووظائف الخاليا المناعية).
الصابة
وترتبط تلك التغيرات بقابلية إ
بعدة أمراض .ويمكن أن يؤدي التغيير
أيضا إلى تغيير
في مجهريات البقعة ً
سلوكيات المضيف -مثل النشاط
االجتماعي ،واالستجابات ذات الصلة
ابات
بالضغط والقلق -المرتبطة باضطر ٍ
لكن آليات تأثير
نفسية عصبية مختلفةَّ ،
مجهريات البقعة على النشاط العصبي
وسلوك المضيف مازالت غير محددة
بشكل واضح.
ٍ
وفي هذا البحث ،يوضح الباحثون
أن تغيير تركيب مجهريات البقعة في
َّ
الفئران البالغة المعالَجة بالمضادات
الحيوية ،أو الخالية من الجراثيم،
خلل كبير في عملية تعلُّم
يؤدي إلى ٍ
كشف
تبديد استجابات الخوف ،إذ َ
تعيين تسلسل الحمض النووي الريبي
أ
للنوية المفردة في القشرة أمام الجبهية
الوسطى للدماغ عن وجود تغير ٍات كبيرة
في التعبير الجيني في الخاليا العصبية
أنواع
االستثارية ،والخاليا الدبقية ،وفي ٍ
أخرى من الخاليا .ومن خالل تقنية
التصوير ثنائي الفوتون عبر الجمجمة،
أن اختالل عملية تعلُّم تبديد
اتضح َّ

االستجابة للمثيرات بعد تغيير تركيب
مجهريات البقعة في الفئران البالغة كان
بقصور في عملية إعادة تشكيل
مرتبطًا
ٍ
ِب ْنية الشوكات المتغصنة بعد المشبكية،
أيضا
وهي عملية مرتبطة بالتعلم ،وارتبط ً
بانخفاض النشاط في الخاليا العصبية
المشفِّرة للإشارات [ ]SY1في القشرة أمام
ُ
الجبهية الوسطى للدماغ.
العادة
فإن إ
إ
وبالضافة إلى ذلكَّ ،
االنتقائية لبعض عناصر تركيب مجهريات
البقعة إلى حالتها السابقة كشفت عن
وجود فترة زمنية محدودة في أثناء النمو
الشارات الصادرة
الوليدي ،تستطيع فيها إ
عن مجهريات البقعة أن تعيد عملية تبديد
االستجابة للمؤثرات إلى حالتها الطبيعية
وأخيرا ،حدد التحليل
في مرحلة البلوغ .أ ً
اليض أربعة نواتج،
غير المتحيز لنواتج
بشكل ملحوظ في
مستوياتها
انخفضت
ٍ
الفئران الخالية من الجراثيم ،وهي نواتج
أُشير من قبل إلى ارتباطها باالضطرابات
النفسية العصبية في البشر ونماذج الفئران،
أن المركّبات
وهو ما يطرح احتمالية َّ
المشتقة من مجهريات البقعة قد يكون لها
تأثير مباشر على وظائف الدماغ والسلوك.
ٌ
أن
وتشير هذه البيانات مجتمعةً إلى َّ
تعلُّم تبديد استجابات الخوف يتطلب
إشار ٍات صادرة عن مجهريات البقعة في
كل من مرحلة التطور العصبي المبكر
التالي للوالدة ،وكذلك في مرحلة البلوغ في
تغير ف ْهمنا
الفئران .وتَ ْن ُتج عن ذلك
ٌ
دالالت ِّ
لتأثيرات أ
النظمة الغذائية ،والعدوى،
وأساليب الحياة على الصحة العقلية،
وبالتالي القابلية للإصابة باالضطرابات
النفسية العصبية.
C. Chu et al.
doi:10.1038/s41586-019-1644-y

التطور
دراسة لتاريخ
ُّ
الجينومي للنباتات
الخضراء

تشمل النباتات الخضراء ()Viridiplantae
حوالي  450إلى  500ألف نوع ،من نباتات
أدوارا مهمة في
ذات تنوع
هائل ،وتؤدي ً
النظم البيئية أ
الرضية والمائية .وقد قام
الباحثون في البحث المنشور ،كجزء من
مبادرة «أَلْف ترانسكربتوم نباتي» ،بتعيين
تسلسل الترانسكربتوم النباتي لـ1124
تنوع النباتات بمفهومه الواسع
نو ًعا،
تغطي ُّ
(النباتات أ
الصلية ")"Archaeplastida؛
ومنها النباتات الخضراء (،)Viridiplantae
والطحالب الزرقاء (،)Glaucophyta
والطحالب الحمراء ( ،)Rhodophytaفضال ً
عن تعيين تسلسل جينومات  31نباتًا.
ويقدم تحليل الباحثين إطار عمل
الطبعة العربية
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ملخصات األبحاث
التطور الجينومي
قائما على
موثوقًا بهً ،
ُّ
أ
للجناس ،وذلك بهدف دراسة تطور
النباتات الخضراء .ومعظم ما اس ُتنبط
عن العالقات بين أ
النواع مدعوم بأدلة
جيدة عبر العديد من أشجار تصنيف
أ
النواع ،وتحليالت المصفوفات الفائقة
أ
ألشجار النواع ،لكن االختالف بين
أشجار الجينات البالستيدية ،وأشجار
الجينات النووية في بضع نقاط مهمة
يسلط الضوء على تعقُّد تطور الجينوم
النباتي ،بما في ذلك تعدد الصيغ
الصبغية ،والفترات التي شهدت سرعة
نشوء أنواع ،وانقراضها .وتتخلل التاريخ
التطوري للنباتات الخضراء فترات من
المتوارث،
الفرز غير المكتمل للتنوع
َ
ولتعدد الصيغ الصبغية ،وللتوسعات
الهائلة في العائالت الجينية .ومن
الجدير بالذكر أن الباحثين اكتشفوا أن
التوسعات الكبيرة للعائالت الجينية
قد سبقت أصول النباتات الخضراء،
والنباتات الجنينية ،والنباتات الوعائية،
في حين استنتج الباحثون أن عمليات
تكرار الجينوم ً
كامل قد حدثت بشكل
متكرر طوال مراحل تطور النباتات
الزهرية ،والسراخس.
وقد َمكَّ َنت وفرة التسلسالت الجينومية
النباتية عالية الجودة ،فضال ً عن التطورات
التي شهدها علم الجينوم الوظيفيِ ،من
إجراء بحوث حول تطور الجينوم على
امتداد شجرة حياة النباتات الخضراء.
J. Mack et al.
doi:10.1038/s41586-019-1693-2

مجرية تغذي
رياح ِّ
الوسط المحيط
بمجر ٍة بالمعادن
ّ

توجد  %90من الباريونات خارج
المجرات ،إما في أ
الوساط المحيطة
َّ
ّ
بها ،أو الواقعة بينها .وتشير نظريات
المسبب
المجرية هي
أن الرياح
إلى َّ
ِّ
ِّ
الرئيس أ
للوساط الضخمة الغنية
بالمجرات .وقد
بالمعادن المحيطة
ّ
أن الرياح الناتجة عن االنفجارات
لُوحظ َّ
مسافات
النجمية المضغوطة تمتد إلى
ٍ
حد ما عن  10آالف فرسخ
تزيد إلى ٍ
فلكي ،بينما يمتد الوسط المحيط
بالمجرة عاد ًة إلى ما يتجاوز مئات
آ ّ
الالف من الفراسخ الفلكية.
وفي هذا البحث المنشور ،يفيد
رصد
الباحثون بإجرائهم عمليات ْ
للمجرة الضخمة
ميدانية ضوئية متكاملة
ّ
المضغوطة ،المعروفة باسم «SDSS
» ، J211824.06+001729.4حيث
كشفت خطوط أ
الكسجين أحادي التأين
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الطبعة العربية

« »O IIعند الطولين الموجيين ،3726
تدفق متأينمن
و3729
ً
أنجستروما وجود ٍ
المجرة ،يغطي مساحة  80ألف × 100
ّ
ألف فرسخ فلكي مربع ،ويؤدي إلى
غاز غني بالمعادن ،درجة حرارته
ترسيب ٍ
سديم له
 10آالف كلفن ،من خالل ٍ
شكل الساعة الرملية ،يشبه فقاعةً ثنائية
القطب ،مفرغة وساطعة أ
الطراف،
مقارنةً بالمركز.
أيضا أطوار غاز ٍات
كما رصد الباحثون ً
محايدة،ذات درجات حرارة أقل من 10
مسافات تبلغ
آالف كلفن ،وصلت إلى
ٍ
وسرعات تبلغ
 20ألف فرسخ فلكي،
ٍ
حوالي  1500كيلومتر /ثانية .ويشير
أن هذا التدفق متعدد
الباحثون إلى َّ
أ
ناتجا عن انفجارات
الطوار ربما يكون ً
تكون النجوم ،وهو ما يتسق مع
ُّ
النظرية المطروحة.

مجاالت كهربائية،
وذلك تحت تأثير
ٍ
قوتها  29فول ًتا لكل ميكرومتر.
ّ
بلغت التغيرات في درجة الحرارة
بالمنطقة المركزية الكبيرة للمكثف
ذروتها عند  5.5كلفن بالقرب من درجة
حرارة الغرفة ،وتجاوزت  3كلفن عند
درجات حرارة بدء تصل إلى  176كلف ًنا
(فالوصول إلى التوازن الحراري الكامل
من شأنه أن يخفض هذه القيم من 5.5
إلى  3.3كلفن ،ومن  176إلى  73كلف ًنا).
وإذا حلت المكثفات متعددة الطبقات،
المصنوعة من تانتاليت سكانديوم
الرصاص محل موائع التشغيل
فإن المبادئ
المغناطيسية الحراريةَّ ،
الراسخة الخاصة بتصميم المضخات
المغناطيسية الحرارية يمكن إعادة
توظيفها؛ لتحسين أ
الداء ،دون استخدام
مغانط دائمة ضخمة ومكلفة.

D. Rupke et al.
doi:10.1038/s41586-019-1686-1

B. Nair et al.
doi:10.1038/s41586-019-1634-0

ظواهر كهروحرارية
في مكثفات أكسيدات
متعددة الطبقات

شكل أسفله | ِب ْنية المكثف متعدد
الطبقات .الصورة (أ) صورة ضوئية،
والصورة (ب) مخطط توضيحي للقطب
الكهربائي الداخلي أ
العلى (باللون البني
الداكن) ،وجزء من القطب الكهربائي
الداخلي التالي (باللون البني الفاتح)،
الكهربيان الخارجيان (باللون
والقطبان
ّ
الرمادي) ،وتانتاليت سكانديوم الرصاص
اوية عمودية على اتجاه
( )PSTمن ز ٍ
الطبقات (باللون أ
الصفر) .الغرض من
توضيح تباين الصورة هو تمييز كل
منطقة .والمكثف متعدد الطبقات ()MLC
الموضح هنا -مكافئ للنموذج رقم 1من المكثف متعدد الطبقات (.)MLC1
في الصورة (ب) ،يرمز المربع أ
البيض
إلى مركز وجه المكثف (أبعاده 300
ميكرومتر × 300ميكرومتر) ،وترمز النقاط
البيضاء أ
الربع إلى زوايا المستطيل الذي
يمثل المنطقة الفعالة التي تتراكب فيها
أ
القطاب الكهربائية الداخلية .والصورة
(ج) هي مقطع عرضي ،يوضح ِس ًّتا من
طبقات تانتاليت سكانديوم الرصاص،
البالغ عددها  21طبقة.

تستخدم المضخات الحرارية
المعتمدة على موائع تشغيل
ِ
مغناطيسية حرارية وكهروحرارية
–تؤدي فيها تغيرات في المجالين
المغناطيسي ،والكهربائي ،على
التوالي ،إلى تحوالت إنتروبية في
الطور– عملية إعادة استخدام الحرارة
المم َتصة؛ للوصول إلى فجوات
ح ُرارية كبيرة نسبيا بين أ
الحمال
ًّ
المراد تبريدها ،والمصارف الحرارية،
غير أن أداء النماذج أ
الولية لهذه
المضخات يشوبه القصور ،حيث
إن موائع التشغيل التجريبية –سوا ٌء
المغناطيسية الحرارية المدفوعة في
عملها بمغانط دائمة ،أم الكهروحرارية
التي تعتمد في عملها على ف َْرق
تفاوتًا في درجة الحرارة،
الجهد– تُظ ِْهر ُ
يقل عن  3كلفن.
في البحث المنشور ،يبرهن
أن المكثفات متعددة
الباحثون على َّ
الطبقات عالية الجودة ،المصنوعة من
مركّب تانتاليت سكانديوم الرصاص
 ،PbSc0.5Ta0.5O3تتميز بحدوث ظواهر
نطاق واسع
كهروحرارية كبيرة على ٍ
من درجات حرارة البدء ،حينما يحدث
التحول الطوري الكهروحديدي من
الدرجة أ
الولى عند درجة حرارة تتجاوز
درجة الحرارة الحرجة (حسبما تثبت
نظرية النداو) ،لتصبح أعلى من درجة
حرارة كوري ،التي تبلغ  290كلف ًنا،

أ

األصول البشرية
في أراضي الجنوب
األفريقي القديمة
ترجع أصول إالنسان الحديث ،من ناحية
ِالب ْنية التشريحية ،إلى أفريقيا قبل حوالي
بعضا
 200ألف سنة .وعلى الرغم من أن ً
من أقدم بقايا الهياكل العظمية يشير
إلى منشأها في شرق أفريقيا ،فإن منطقة
جنوب أفريقيا هي موطن المجموعات
البشرية المعاصرة ،التي تمثل أول فرع من
تاريخ تطور السالالت الجينية البشرية.
في البحث المنشور ،أنتج الباحثون
أحد أكبر الموارد الخاصة بفرع الحمض
النووي الخاص بالميتوكوندريا ،الموروث
عن أ
الم ،المعروف باسم  ،L0الذي
وإن كان
يتصف بكونه أعمق
جذوراْ ،
ً
جينوما ميتوكوندريًا
ضعيف التمثيل (198
ً
جينوما
جديدا في مقابل إجمالي 1,217
ً
ً
ميتوكوندريًا) ،ويأتي من أشخاص
معاصرين يعيشون في المناطق الجنوبية
من أفريقيا ،كما أظهر الباحثون العزلةَ
الجغرافية أ
للشخاص المنحدرين من
ساللة «خويسان» ،ممن يملكون سالالت
من الحمض النووي الميتوكوندري
 ،L0d1’2و ،L0kو  ،L0gويعيشون جنوب
نهر زامبيزي في أفريقيا.
أوضح الباحثون -من خالل وضع
جداول زمنية للجينوم الميتوكوندري،
وتحديد معدالت التكرار واالنتشار-
أن ساللة  L0قد ظهرت في أراضي
ماكجاديكجادي-أوكافانجو الرطبة
القديمة المتبقية في المناطق الجنوبية
من أفريقيا ،منذ ما يقرب من  200ألف
سنة (يبلغ مجال الثقة في النتائج نسبة
قدرها  165-240 ،%95ألف سنة) .ويشير
التفاوت الجيني إلى بقاء ساللة  L0لمدة
 70ألف سنة ،قبل انتشارها خارج موطنها
أ
الصلي إلى الشمال الشرقي-الجنوب
الغربي منذ ما يتراوح بين  130ألف سنة،
و 110آالف سنة.
ويشير تمثيل المناخ القديم ،وبيانات
النموذج،إلى أن زيادة الرطوبة قد
ب

ج
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E. Chan et al.
doi:10.1038/s41586-019-1714-1

االستعداد الوراثي
لفقدان فسيفساء
الكروموسوم Y

يُ َعد فقدان فسيفساء الكروموسوم
( Y (LOYفي خاليا الدم البيضاء
الدوارة هو أكثر أشكال الفسيفساء
ّ
النسيلية شيو ًعا .ومع ذلك ..فمعرفتنا
بأسباب هذه الحالة وعواقبها معرفةٌ
محدودة.
ستخدم
في البحث المنشور ،يَ ِ
حوسبيا ،ويُق َِّدرون أن
نهجا
الباحثون ً
ًّ
 %20من السكان الذكور المم َّثلين في
البنك الحيوي في المملكة المتحدة
(وعددهم  )205,011فاقدون
فسيفساء الكروموسوم  .Yوقد تمكَّن
الباحثون من تمييز  156من العوامل
حددة
الم ِّ
الجينية الصبغية الجسدية ُ
لفقدان فسيفساء الكروموسوم ،Y
ونسخها في ً 757,114
رجل من أصول
أوروبية ويابانية .وتُسلِّط هذه المواضع
المشاركة في
الضوء على الجينات
ِ
الصابة
تنظيم دورة الخلية ،وقابلية إ
بالسرطان ،إضافة إلى أ
السباب
الجسدية لنمو أ
الورام ،وأهداف عالج
السرطان.
أثبت الباحثون كذلك أن
القابلية الوراثية لفقدان فسيفساء
الكروموسوم  Yترتبط آ
بالثار غير
الدموية على الصحة لدى الرجال
والنساء ،على حد سواء ،وهو ما
تكون
يعزز الفرضية القائلة ّ
إن ُّ
الخاليا الدموية النسيلية هو عالمة
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تسببت في فتح ممرات خضراء ،تجاه
الشمال الشرقي ً
أول ،ثم في تجاه
الجنوب الغربي.كما يتوافق التجفيف
الالحق للموطن أ
الصلي مع الحجم
السكاني الفعال والمستدام (،)L0k
في حين أن دورات الرطوبة-الجفاف،
والتكيف المحتمل مع االقتيات على
ُّ
الطعام البحري ،قد أدى إلى النمو
السكاني ( )L0d1’2بين المهاجرين في
جنوب غرب البالد ،كما تظهر أدلة
أثرية واسعة النطاق عند السواحل
أ
معا في
الجنوبية .وبأخذ هذه المور ً
مقترحا عن
االعتبار ،يقدم الباحثون
ً
النسان الحديث من الناحية
نشأة إ
التشريحية في المناطق الجنوبية من
النسان كان
أفريقيا ،موضحين أن هذا إ
يشغل موط ًنا بشكل مستمر ،حتى وقت
هجرات السكان أ
الولى ،التي يبدو أنها
تغيرات إقليمية في المناخ.
تُعزى إلى ّ

شاشة عرض متعددة
حبس
وسائط ْ
الجسيمات الصوتية

45
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التجمعــات مجموعات جينات المناعة
التي تقي مــن التنافر البكتيري داخل
النــوع الواحد ،وبين أ
النواع وبعضها
البعض ،الذي تســببه منظومة إفراز
النوع الســادس ،ناهيك عن أن تلك
التجمعــات الجينية تعيش على عناصر
متحركة ،ويكفــي نقلها لمنح مقاومة
للســموم ،سواء في المختبر ،أَم الفئران
الم َع ِاي َشات» Gnotobiotic
«م ْعروفُة ُ
َ
 ،Miceكما يشــير الباحثون.
أخيرا،استطاع الباحثون تحديد
ً
القدرة الوقائية لنوع فرعي من
التجمعات الجينية ذات نظام الدفاع
المكتسب ،مقترن بإنزيم
البكتيري
َ
ريكومبينيز ،يُدعى  ،rAID-1ويوجد على
نطاق واسع في جينومات العصوانيات،
وكذلك التحقق من قدرته .تتسم
تجمعات rAID-1الجينية هذه ِبب ْنية
ترتبط -على أ
نشط
الرجح-
باكتساب ٍ
ٍ
للجينات ،وتضم عوامل المناعة
المتوقعة الخاصة بالسموم المشتقة
من كائنات متنوعة .وتشير بيانات
الباحثين إلى أن تحييد التنافر بين
المعتمد على االتصال ،من
البكتيريا،
ِ
المكتسبة،
البكتيري
الدفاع
نظم
خالل
َ
يساعد على تشكيل بيئة ميكروبيوم
أ
المعاء البشرية.

تجســد أفــام الخيــال العلمي أنظمة
ِّ
حجميــة ،ال تقتصــر على تقديــم المحتوى
المرئــي في صــورة «ثالثية أ
البعاد» 3D
تقدم كذلك محتوى لمسـ ًّـيا
فحســب ،بــل ِّ
ـمعيا مجسـ ًـما .ويمكن لشاشات
وسـ ًّ
العــرض التي تقوم على ســطوح الســعة
الحجميــة ،أو التصوير التجســيمي
الهولوجرامــي ،أو النقــل الضوئي ،أو
العد يّســات مزدوجة
البالزمونــات ،أو ُ
مرئيا ثالثي
ـوى
ـ
محت
ـق
تخلـ
التحــدبْ ،
أن ِ
ًّ
أ
البعــاد ،دون الحاجــة إلى نظارات ،أو
أدوات إضافيــة .وتكمن المشــكلة في أن
جميعهــا بطيئــة ،وتملــك قدرات محدودة
علــى الرؤية المســتدامة ،أ
والهم من
ذلــك ،أنهــا تعتمد على مبادئ تشــغيل ال
يمكنهــا إنتــاج محتوى ملموس ومســموع
في الوقت نفســه.
فــي البحث المنشــور ،يقــدم الباحثون
حبس
عرض
متعددة وسـ ِ
ِ
«شاشــة ٍ
ـائط ْ
الجســيمات الصوتيــة»  ،MATDوهي
شاشــة عــرض َحجميــة ُم َحلّقة في
الهــواء ،يمكنهــا أن تقــدم في وقت
ـمعيا ،ولمسـ ًّـيا،
مرئيا ،وسـ ًّ
واحـ ٍـد محتوى ًّ
باســتخدام «النقــل الصوتــي» ،باعتباره
مبــدأ التشــغيل الوحيد .يســتخدم
المســاك
نظاما يســتطيع إ
الباحثــون ً
بجســيم علــى المســتوى الصوتي،
الحمر ،أ
ويضيئــه بالضــوء أ
والخضر،
أ
والزرق ،بغــرض التحكــم فــي لونه أثناء
قيــام النظــام بعمل مســح ســريع لحجم
شاشــة العــرض .يضاعــف الباحثون الزمن
مــن خــال مصيدة ثانويــة ،و يُ َع ِّدلون
الســعة ،ويقللــون َطـ ْـور العملية إلى
الحــد أ
الدنى ،فتســتطيع شاشــة العرض
حبس الجســيمات
متعــدد ُة وســائط ْ
ـمعيا
ـ
س
محتوى
الصوتيــة أن تقــدم
ًّ
ولمس ـ ًّـيا بالتزامن.
يعرض النظام ســرعات جســيمية تصل
إلــى  8.75متــر كل ثانية ،و 3.75متر لكل
ثانيــة في االتجاهين الرأســي ،أ
والفقي،
علــى الترتيب ،مما يوفــر إمكانية تحكُّم
تقدمها
في الجســيمات تفوق تلــك التي ِّ
الســاليب البصرية أو الســمعية أ
أ
الخرى
آ
ً
وفضل عن ذلــك ..توفر تقنية
حتــى الن.
فرصا لمعالجة المادة بســرعة
الباحثيــن ً
معتمــدة على ال َّتماس
عاليــة ،وبطريقة غير ِ
المباشــر ،إلى جانب ما لهــذه التقنية من
تطبيقــات في مجالي التصنيع الحوســبي،
والطب الحيوي.

B. Ross et al.
doi:10.1038/s41586-019-1708-z

R. Hirayama et al.
doi:10.1038/s41586-019-1739-5
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اﻟﻌﻤﺮ )ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات(
ُ

حيوية على عدم االستقرار الجينومي
ويحدد تسلسل
في أنسجة أخرى.
ِّ
الحمض النووي الريبي للخلية المفردة
التعبير غير المنظّم عن الجينات
َ
الصبغية الجسدية في كريات الدم
البيضاء التي تعاني من فقدان
ويقدم
فسيفساء الكروموسوم ِّ ،Y
مزيدا من الفهم ألسباب حدوث
ً
التوسع النسيلي لهذه الخاليا .هذا..
وتلقي هذه البيانات مجتمعةً الضو َء
على أهمية دراسة الفسيفساء النسيلية
الليات أ
في اكتشاف آ
الساسية التي
الصابة بالسرطان ،وغيره
تكمن وراء إ
من أ
المراض المرتبطة بالشيخوخة.
D. Thompson et al.
doi:10.1038/s41586-019-1765-3
الشكل أعاله :فقدان فسيفساء الكروموسوم
 ،Yوفقًا للسن ،لدى المشاركين الذكور في
البنك الحيوي في المملكة المتحدة .يوضح
مخط ُط أ
العمري الكامل لجميع
العمدة
التوزيع ُ
َ
المشاركين الذكور في دراسة البنك الحيوي في
مشاركًا)
المملكة المتحدة (وعددهم ِ 205,011
عند الخط القاعدي.

نُ ُظم دفاع بكتيرية
كتسبة تشكل
ُم َ
بكتيريا األمعاء

يشتمل الجهاز الهضمي البشري على
ومتنوع ،يرتبط
كثيف
مجتمع ميكروبي ٍ
ٍ
تكوينه ارتباطًا وثيقًا بالصحة .وال تكفي
العوامل الخارجية -كالنظام الغذائي،
ومناعة العائل -لتوصيف العناصر
المكونة لهذه المجتمعات الميكروبية.
كما أن التفاعالت المباشرة بين الكائنات
القامة
الحية الدقيقة التي تشترك في إ
ّ
مهما ،بوصفها عوامل
دورا ًّ
تلعب ً
محركة مهمة لتكوين «الميكروبيوم».
ِّ
وتحتوي جينومات البكتيريا المستخلصة
من ميكروبيوم أ
المعاء على العديد من

المسارات التي تلعب دور الوسيط في
عملية التنافر بين البكتيريا التي تعتمد
على االتصال.
يُ َشفِّر العديد من أعضاء رتبة
بكتيريا «العصوانيات» Bacteroidales
سالبة الجرام «منظومة إفراز النوع
السادس»  ،T6SSالتي تسهل عملية
فعلة السامة إلى
المس َت َ
نقل البروتينات ُ
الخاليا المجاورة.
وفي البحث المنشــور ،يفيد الباحثون
بظهــور تجمعات جينية تحوي نظام
كتسـ ًـبا»  AIDفي
«دفاع بكتيري ُم َ
أنــواع العصوانيات التي تعيش داخل
ميكروبيوم أ
المعاء البشــرية .تشفر هذه
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َق ِبلَت جمعية ليناين في لندن انضمام النساء إليها ألول مرة في عام .1905

اشتغال النساء بالعلم والجدل
حوله قبل الحرب العالمية األولى
على مدار عقود من إطالق دورية  Natureفي عام  ،1869دأبت الدورية والمجتمع ككل
على التقليل من أهمية إسهامات النساء العلمية .كلير جونز
كانـت دوريـة  ،Natureطـوال سـنوات عمرهـا الــ،150
لكن مـع انتقال العمل
ً
شـاهدا على بـزوغ ِ
العلْـم كمهنةْ ،
البحثـي من المنازل إلى المؤسسـاتُ ،حجب دور النسـاء
فـي العلـوم بمعـدل متزايـد ،وتَ َم ْح َـور التاريـخ بصـورة
ثابتـة حـول الذكور.
أهـد ُف فـي هـذا المقـال إلـى تصحيـح هـذا الخلـل،
ِ
عبـر تحديـد العوائـق التـي واجهتهـا النسـاء ،وإيضـاح
كيفيـة تغلبهـن عليهـا ،لينجحن في الحصـول على تعليم
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"كان االحتداد واالنتقادات الالذعة من
األمور المعتادة كلما أثيرت قضية قبول
النساء في الجمعيات".
علمي ،ويُ ْض ِعفن سـطوة المجتمعات والدوريات العلمية
تدريجيا من إفسـاح مجال في
والجامعـات ،إلى أن تَ َمك َّّن
ًّ

مراكـز الريـادة العلميـة ِل َمن أتيـن بعدهن.
سـوف أحصـر تركيزي في نطـاق ضيـق؛ ليقتصر على
المملكة المتحدة في أواخر القرن التاسـع عشـر ،وأوائل
القـرن العشـرين ،ودافعـي إلى ذلك هو أنهـا كانت بؤرة
عاما مـن عمرها .وعلى
تركيـز دوريـة  Natureفي أول ً 50
المبراطوريـة البريطانية بمثابة الخلفية
أي حـال ..كانت إ
لمشـهد البحث العلمي فـي ذلك العصر.
أ
أ
عم
وأينمـا ننظر ،نجد النسـاء غائبات ،فـي الغلب ال ّ
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"صحيح أن الجمعيات النخبوية رفضت
َم ْنح زمالتها للنساء ،لكنهن ّ
تمك َّن من
إيجاد سبيل لاللتحاق بهذه الجمعيات".
أيضـا هـذا التيـار .ففي عـام 1900
إال َّأن النسـاء قاومـن ً
تقريبا ،بذلت مجموعة من النساء ،تحت قيادة المتخصصة
ً
فـي علـم النباتـات التطـوري ،ماريـان فاركهارسـن ،جهـو ًدا

ROYAL ASTRON. SOC./SPL

 عـن قصـة العلـم .وإعادة اقتفاء خطوات هؤالء النسـاءالعاديات الالتي انشـغلن بالعلم-ولسـن جميعهن بطالت
يجعلنـا نـدرك مـدى التطـور الـذي حققنـاه فـي إرسـاءوالنصـاف بين صفـوف المشـتغلين بالعلم.
العـدل إ
وللقـارئ عـذره ،إذا ظـن أنه لم توجد مهن للنسـاء في
مجـال العلـم قبـل منتصـف القـرن العشـرين؛ فالتصـور
الشـائع الـذي يـرى أن العلـم ظـل فـي أ
السـاس ميدانًـا
أ
نـادرا ما
خاليـا مـن النسـاء طـوال الجـزء الكبـر مـن عمره ً
ً
يَلقَـى مـا يعارضه.
أدوارا علميـة
وعلـى الرغـم مـن ذلـك ..لعبـت النسـاء ً
ً
أشـكال متنوعة قبل تأسـيس دوريـة  ،Natureبل
اتخـذت
وظهرن أحيانا على صفحات الدورية في سـنواتها أ
الولى.
ً
ال يعنـي هـذا أن العلـم كان مهنـة ترحب بوجود النسـاء؛
فعلـى النقيـض مـن ذلـك ..سـاد المجـال ق َْـدر خطير من
التحامـل والتمييـز ،وهـو مـا فـرض قيـو ًدا بالغـة الشـدة
لكـن االعتراف بدور النسـاء الالتي
علـى ف َُـرص النسـاء بهّ ،
أسـهمن فـي هـذا المجـال ،رغم مـا واجههن مـن عوائق،
يهـدم أ
السـطورة التـي تزعـم أن العلـم كان ،وال يـزال،

الدانـة كالتالـي علـى
التاريـخ بثمانـي سـنوات .وظهـرت إ
"إن حرمـان مـاري كـوري مـن المجـد
صفحـات الدوريـةّ :
والصيـت اللذيـن اسـتحقّتهما علـى إنجازاتهـا العلميـة
عصيـا علـى
البـارزة ،ال لسـبب سـوى أنهـا امـرأة ،يُ َعـد ًّ
أي من مبـادئ العدالة
االسـتيعاب أبالنظـر إليـه بنا ًء علـى ٍّ
والصـواب الخالقيـة".

منسـقة؛ ليتـاح لهـن االنضمـام إلـى عضويـة الجمعيـات
العلميـة .وبعـد نقـاش سـاخن بيـن زملاء جمعيـة لينايـن،
منحت الجمعية زمالتها إلحدى عشـرة امرأة في عام .1905
اقتصت الجمعية من فاركهارسـن برفض طلب
ورغم ذلكّ ..
العضويـة الخـاص بهـا ،وفرضـت عليهـا االنتظـار إلـى عام
 ،1908حتى خفتت حدة االعتراضات ،ليتاح التصويت على
منحهـا الزمالة بعـد ذلك.
كان االحتـداد واالنتقـادات الالذعة من أ
المور المعتادة
كلمـا أثيـرت قضية قبول النسـاء فـي الجمعيـات ،فعندما
نظـرت الجمعيـة الجغرافيـة الملكيـة فـي هـذه القضيـة
تقريبـا ،اندلـع جـدال بيـن أعضـاء زمالـة
فـي عـام ً 1900
الجمعيـة وأعضائهـا ،بلغ صفحة الرسـائل في جريدة «ذا
تايمز»  .The timesوأ ّدى اسـتبعاد النسـاء من الجمعيات
العلميـة إلـى منعهـن مـن بلـوغ الشـبكات ،والمكتبـات،
ومنعهـن كذلـك مـن الحصـول علـى المنـح ،أو التعـاون

ً
مجـال ذكوريًّـا بطبيعته.
ففـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر ،اسـتغلت النسـاء
مسـاحات ،اعتبرهـا الجميـع أقرب إلى الطبيعة النسـائية
لشـق طريقهـن إلى مجـال العلم .فعلى سـبيل المثال..
كانـت الكتابـة العلميـة ،السـيما أ
للطفـال ،ولعمـوم
الجمهـور ،والرسـوم التوضيحيـة ،والترجمـة العلميـة،
كلهـا مياديـن مأمونـة ،تسـتطيع النسـاء مـن خاللهـا
المشـاركة ،دون أن تهـدد التفوق الذكـوري ،أو القوالب
النمطيـة أ
للنوثـة.
ومـن المعـروف أن مايـكل فـاراداي قـد أشـاد بكتـاب
«محادثـات حـول الكيميـاء» ،الصـادر فـي عـام ،1805
ذاكـرا أن الفضـل يعـود
للكاتبـة العلميـة جيـن مارسـيتً ،
إلـى الكتـاب فـي إلهامـه االشـتغال بالعلـم .أمـا ماريـان
نـورث ،فكانـت رسـامة بـارزة ،متخصصـة فـي الرسـوم
ومكتشـفة نباتـات .وفـي
التوضيحيـة للنباتـات ،وعالمـة،
ِ
فتـرة الحقـة ،تمكنـت عالمـة الفلك أجنيـس كالرك من أن
تشـق طريقهـا إلـى حيـاة مهنيـة ناجحـة كمؤلفـة للكتـب
الرائجـة حـول علـم الفلـك فـي ثمانينيـات وتسـعينيات
القـرن التاسـع عشـر ،وفـازت فـي عـام  1893بجائـزة
«أكتونيـان» التـي يمنحهـا المعهـد الملكـي.

الجمعيات العلمية

عندمـا خرجـت دوريـة  Natureإلـى الوجود ،كانـت غالبية
الجمعيـات العلميـة تتألف -بصورة حصريـة -من الرجال.
وفـي عام  ،1991الحظت لوندا شـيبنجر ،مؤرخة العلوم
فـي جامعـة سـتانفورد بكاليفورنيـا ،أنـه علـى مـدار 300
عـام ،ظـل الحضور أ
النثوي الوحيـد الدائم في الجمعية
أ
الملكيـة يجسـده هيـكل عظمـي لنثى ،محفـوظ في خزانة
قسـم التشـريح .1فعلى غـرار الهيئـات العلميـة النخبوية
أ
الخـرى ،رفضـت الجمعيـة انضمـام النسـاء إليهـا حتـى
القصـاء
عامـا مـن تمريـر قانـون إ
عـام  ،1945بعـد ً 26
(االسـتبعاد) علـى أسـاس النـوع فـي عـام  .1919وقـد
نـص القانـون بيـن بنـوده على أنـه "يُحظر حرمـان أي فرد
بسـبب النـوع ،أو الـزواج … مـن االلتحـاق بـأي جمعيـة
ذات شـخصية اعتباريـة (سـواء أُسسـت بميثـاق ملكـي،
أم بغيـر ذلك)".
وقـد سـارعت دوريـة  Natureبتوبيـخ أ
الكاديميـة
الفرنسـية للعلـوم ،2عندمـا رفضـت منـح عضويتهـا إلـى
أ
الفيزيائيـة والكيميائيـة مـاري كـوري في عـام  ،1911على كانت إليزابيث براون من العضاء المؤسسين للرابطة الفلكية البريطانية في عام .1890
الرغـم مـن فـوز هـذه العالمـة بجائـزة نوبـل قبـل هـذا
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في أوائل القرن العشرين تلقَّت ماري ستوبس منحة من الجمعية الملكية.

ً
فضلا عـن أنـه جعـل طبيعـة
مـع غيرهـن مـن العلمـاء،
كثيـرا عـن طبيعتهـا
مختلفـة
النسـاء
المهنـة بالنسـبة إلـى
ً
بالنسـبة إلـى الرجال.
والسـؤال آ
الن ..ما سـبب هذا العداء الصريح للنساء؟
أحـد أ
السـباب هـو أن العلم نفسـه دفع بأفكار -سـقطت
مصداقيتهـا -عـن وجـود اختالفـات فطرية في الـذكاء بين
تحـد مـن صالحيـة النسـاء لالشـتغال بالعلم.
الجنسـينّ ،
وا َّدعى داروين أن التنافس التطوري أ ّدى إلى بلوغ أدمغة
الرجـال مسـتويات أعلـى مـن التطـور لـم تبلغها النسـاء،
إال على مسـتوى المشاعر.
وبنـا ًء علـى ذلـك ..اع ُتبـر انضمـام النسـاء إلـى هـذه
الجمعيات خطرا يهدد بتدني مستويات أ
النشطة العلمية،
ِّ
ً
وإلحـاق الضـرر بمكانة الجمعيـات النخبوية .وعلى سـبيل
المثـال ..بـذل تومـاس هنـري هكسـلي -المتخصـص فـي
أ
النسـان ،والملقـب بـ "كلـب داروين
علـم الحيـاء ،وعلـم إ
الشـرس"؛ لمناصرتـه لنظريـة التطور -مسـاعي لمنـع قبول
الثنولوجية بلندن،
النسـاء بالجمعية الجغرافية والجمعية إ
للحفـاظ علـى مكانـة هـذه الجمعيـات وهيبتهـا ،3حسـبما
صـرح عل ًنـا .ومـن الجديـر بالذكـر أن النظريـات المبنيـة
علـى أيديولوجيـات حـول أدمغـة الذكـر أ
والنثـى ومـا ينتج
عنهـا مـن ادعـاءات بقصور فكـري لدى النسـاء ال تزال حية
بصـورة الفتة لالنتبـاه ،كما أوضحت عالمـة أ
العصاب جينا
ريبـون فـي كتابهـا الصـادر فـي عـام « 2019تحيـز الدماغ
للنـوع االجتماعـي»  ،The Gendered Brainالـذي يوظـف
العلـم كـي يدحـض هـذه أ
الفـكار ،فتنتقـد ريبـون -علـى
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وجـه التحديد -علـم النفس التطوري الحديث ،ودراسـات
الدمـاغ التـي تبحـث عـن االختالفـات بيـن الجنسـين ،التي
عندمـا تجـد هذه االختالفـات ال تأخذ بعين االعتبار سـوى
التفسـيرات البيولوجيـة لها.
ورغـم ذلـك ..ال يمكـن تجاهـل تأثيـر تلـك آ
الراء ،ال
سـيما على النسـاء الالتي كـن -وال يزلن -يقتنعـن بها ،وعلى
المجتمـع العلمـي ككل .وعلـى سـبيل المثـالّ ..نوهـت
مـاري سـومرفيل ،عالمـة الرياضيـات والفلـك التي حظيت
بشـهرة واسـعة فـي عصرها ،أنهـا ال تملـك "إبدا ًعا… فتلك
الهبـة ال تمنحهـا السـماء أ
لـ[النثـى]" ،وذلـك فـي كتـاب
«ذكريـات شـخصية مـن الشـباب إلـى الشـيب» Personal
 ،Recollections, from Early Life to Old Ageبقلـم مـاري
سـومرفيل ،الـذي نُشـر فـي عـام  1874بعـد وفاتهـا .وفي
مراجعـة نقديـة 4للكتـاب بدوريـة ُ ،Natureوصفت عبقرية
تمامـا" ،ألن "النسـاء
سـومرفيل بأنهـا كانـت "اسـتثنائية ً
بطبيعتهـن غيـر مهيـآت للدراسـات التـي تتضمـن عمليـات
معقـدة مـن االسـتقراء والتحليل" .وعلى الرغـم من موهبة
سـومرفيل العلميـة الفريـدة ،حـرص المقـال كل الحـرص
الشـارة إلـى أنهـا حافظـت علـى "طابعهـا النسـائي
علـى إ
تكتـف سـومرفيل بترجمة كتـاب Traité de
الجميـل" .ولـم ِ
 Mécanique Célesteبالـغ الصعوبـة للفلكي الفرنسـي بيير
سـيمون البالس ( الذي نشـر تحت عنوان «ميكانيكا أ
الجرام
ُ
السماوية»  Mechanism of Heavensفي عام  ،)1831بل
أضافـات إليه مالحظـات توضيحية ،وأضحـى كتابها النص
المعتمـد لدراسـة الرياضيـات العليا في جامعـة كامبريدج

بالمملكة المتحدة .وال شـك أن مصطلح "عالم/عالمة" قد
اسـتحدثه ويليام هيويل ،أ
السـتاذ بجامعـة كامبريدج ،في
أربعينيات القرن التاسـع عشـر ،من أجل سـومرفيل كبديل
لمصطلحي "اختصاصي فلسـفة طبيعية" ،أو "رجل علم".
علـى صعيـد آخـر ..لـم تكـن الجمعيـات العلميـة
المؤسسـة حدي ًثا  -وقتها  -شـديدة التدقيق في اختياراتها،
إذ ظهـرت هـذه الجمعيـات وانتشـرت بأعـداد كبيـرة قـرب
نهايـة القـرن التاسـع عشـر مـع تخصـص العلـم ،وظهـور
رابطات تجمع الهواة من المتحمسـين والمعلمين والنسـاء.
وبلا شـك ..اضطلـع بعـض النسـاء بـأدوار محوريـة فـي
هـذه الرابطات .على سـبيل المثال ..كانـت الكثيرات منهن
عضـوات فاعالت فـي الرابطة الفلكية البريطانية ،فشـاركن
فـي البعثـات االستكشـافية ،وكـن عضـوات فـي مجلـس
الرابطـة ،وتولَّيـن تحرير دورياتها العلميـة .وكانت إليزابيث
مؤسسـا في الرابطة ،وترأسـت قسـم دراسـات
عضوا
براون ً
ً
الشـمس فـي جمعيـة ليفربـول الفلكيـة ،التـي تشـكلت في
عـام  ،1881والتـي تطـورت بعـد ذلـك لتصيـر الرابطـة
الفلكيـة البريطانيـة فـي عـام .1890
فرصـا مميـزة للنسـاء ،ويُعتقـد أن
َّ
قـدم علـم الفلـك ً
السـبب هـو أن اختصاصيـي هـذا العلـم ظلـوا يعملـون
ميدانيـا ،فـي حيـن تحولـت العلـوم أ
الخـرى إلـى مهـن
ًّ
متخصصـة ،وانتقلـت مـن المنازل إلى سـاحات مؤسسـية
ورحـب علـم النباتـات كذلـك
كانـت تسـتبعد النسـاءّ .
بالنسـاء ،إذ لـه تاريـخ كمبحـث نسـائي منـذ القـرن الثامن
عشـر ،ويأتـي على غـراره علـم الحفريـات النباتيـة ،الذي
الطبعة العربية
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مهن علمية
شـهد حضـورا نسـائيا قويـا فـي العقـود أ
الولى مـن القرن
ًّ ًّ
ً
العشـرين .5ومـن بيـن عالمـات الحفريـات النباتيـة الالتي
أجرين أبحاثًا ونشـرن أعمالهـن في هذا الوقت :مارجريت
بينسـون مـن كليـة هولـوواي الملكيـة بجامعـة لنـدن،
وأجنيـس أربـر ،التـي تخرجت مـن كليـة نيونهـام بجامعة
كامبريـدج ،وهندرينـا سـكوت ،التـي مارسـت البحـث
العلمـي ،وتعاونـت مـع علمـاء آخريـن فـي بيئـة منزليـة،
ومـاري سـتوبس مـن جامعـة مانشسـتر.

تعاون بحثي دون مقابل
ُ

صحيـح أن الجمعيـات النخبويـة رفضـت َم ْنـح زمالتهـا
ّـن -رغـم ذلـك -مـن إيجـاد سـبيل
للنسـاء ،لكنهـن تمك َّ
لاللتحـاق بهـذه الجمعيات ،وشـاركن في البحـث العلمي
قدم
بطرق أخرى .ففي الفترة بين عامي  ،1880وّ ،1914
مـا يقرب مـن  60امرأة إسـهاماتهن إلى الجمعيـة الملكية،
المشـاركة في تأليفها،
مـن خالل تأليـف أبحاث علمية ،أو
أَ
المسـية السـنوية
أو تقديـم عـروض توضيحيـة فـي أثناء
التـي تقيمهـا الجمعية ،التي كانـت تُعتبر من أهم أحداث
الموسـم االجتماعـي بلنـدن ،وال تزال تقـام إلى آ
الن.6
تَ َلقَّـى بعـض النسـاء -ومـن بينهـن عالمـة الحفريـات
النباتيـة دوروثيـا بيـت ،ومـاري سـتوبس (المشـهورة
بأعمالهـا الالحقة حول تحديد النسـل ،ولها كذلك سـمعة
سـيئة تتعلـق بدعمهـا فيمـا بعـد لعلم تحسـين النسـل)-
نحـا من الجمعية الملكية لتمويل أبحاثهن .وقد سـافرت
ِم ً
سـتوبس علـى مـدار سـيرتها المهنيـة العلميـة إلـى كثيـر
مـن البلـدان ألغـراض بحثيـة ،وقبلـت مهـام كلّفتهـا بهـا
علميـا ،ولهـا
الحكومـة ،ونشـرت مـا يقـرب مـن  40بح ًثـا ًّ
آراء مهمـة حـول بيئـة غابـات الفحم .وإضافـة إلى كل ما
سـبق ،حصلت سـتوبس علـى درج َتي دكتوراة مـن جامعة
ميونـخ فـي ألمانيـا ،ومـن كلية لنـدن الجامعيـة ،وأضحت
أول امـرأة تنضـم إلـى هيئـة تدريـس العلـوم بجامعـة
مانشسـتر.
المشـتغل بالعلـم ،الـذي
تصورنـا الحديـث عـن
ّ
ِ
إن ُّ
أجـرا ،لـم يتبلـور إال بحلـول العقـد الثانـي مـن
يتقاضـى
ً
القـرن العشـرين ،علـى الرغـم مـن أن الرجـال (وبعـض
أدوارا مماثلة منذ سبعينيات القرن التاسع
النسـاء) شغلوا ً
وكان ذلـك -فـي أ
الغلـب -انطالقًـا مـن
فصاعـدا،
عشـر
ً
ظهـور التكنولوجيات والصناعات الناشـئة ،مثل الهندسـة
جامعيا ،كن
تدريبا
الكهربائيـة .وحتى عندما تلقَّت النسـاء
ًّ
ً
أدوارا روتينيـة متدنيـة المكانـة ،على سـبيل
يُمنحـن عـاد ًة ً
كمسـاعدات للباحثين ،أو كآالت حاسـبة بشـرية،
المثال..
ِ
فـي مؤسسـات مثـل المرصـد الملكـي فـي جرينتـش فـي
المبراطورية
تسـعينيات القرن التاسـع عشـر ،وفي الكلية إ
فـي لنـدن ،منـذ تأسيسـها في عـام .1907
حـد كبيـر -أن تعمـل
ورغـم ذلـك ..كان معتـا ًدا -إلـى ٍّ
جنبـا إلى جنب مـع الرجال الذيـن يتلقّون رواتب،
النسـاء ً
دون أن يتلقيـن أي أجـر لقـاء مجهوداتهـن .وعلـى سـبيل
المثـال ..عملـت دوروثيـا بيـت لـدى متحـف التاريـخ
أجـرا قط،
الطبيعـي بلنـدن منـذ عـام  ،1898ولـم تتلـق ً
ولم يُسـمح لهـا باالنضمام إلى طاقـم عمل المتحف ،إال
فـي عـام  ،1948وكانـت وقتهـا فـي أواخـر العقد السـابع
أجرا
إن فكرة تلقِّي
من عمرهاّ .
نسـاء من الطبقة الوسـطى ً
مثلَـت انتهـاكًا لجميـع مثـل أ
النوثـة المهذبة.
ُُ
َ َّ
وفـي أوائـل القـرن العشـرين ،طالـت تأثيـرات هـذا
التصـور إلينـور أورميـرود ،التـي قدمـت استشـارات
اقتصاديـة حـول المشـكالت الزراعيـة آ
والفـات ،فـكان من
السـهل علـى نسـاء الطبقـة الوسـطى ممـن يملكـن مـور ًدا
ماليـا أن يمارسـن البحـث العلمي ،أو يقمـن بذلك بجانب
ًّ
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التدريـس ،الـذي يُ َعـد إحـدى المهـن القليلـة الصالحـة
لكـن نسـاء
للنسـاء ،التـي يُنظـر إليهـا بعيـن االحتـرامّ ،
الطبقـة العاملـة شـققن طريقهـن إلـى ميـدان العلـم
علـى سـبيل التجـارة؛ فجانيـت تايلـور -صانعـة أ
الدوات
والمخترعة ،والكاتبـة في مجال المالحة -أدارت
المالحيـة،
ِ
أكاديميـة بحريـة فـي حي إيسـت إنـد بلندن في سـتينيات
وسـبعينيات القـرن التاسـع عشـر ،وكانـت أ
الميراليـة

البريطانيـة إحـدى عمالئهـا.
أمـا إلينـور أورميـرود ،فكانـت عالمـة رائـدة فـي مجال
التكنولوجيا ،وكان لها الفضل في تأسـيس علم الحشـرات

"كان هناك طريق آخر القتحام مجال
العلوم ،أكثر ً
قبول لدى األفراد في
ذلك العصر ،وهو التدريس في إحدى
الكليات ،أو في المدارس الثانوية
المخصصة للفتيات".
االقتصـادي فـي بريطانيـا ،ال سـيما عبر تقاريرها السـنوية
التـي نُشـرت مـن عـام  ،1877حتـى عـام  .1901وعلـى
الرغـم مـن أن إلينـور َعل ََّمـت نفسـها بنفسـها ،ولـم تحظ
بـأي مؤهلات رسـمية -وهـذا لـم يكـن أ
بالمـر الغريـب
نظـرا إلـى تقليـد
بيـن الرجـال والنسـاء فـي ذلـك الزمـنً ،
ممارسـة العلـم كهوايـة -فقد قدمـت استشـارات ،وألقت
محاضـرات تدريبيـة في شـتى الكليـات الجامعيـة ،وكانت
واضعـة امتحانـات بجامعـة إدنبـرة بالمملكـة المتحـدة.
شـاركت أورميـرود كذلـك فـي أبحـاث تعاونيـة دوليـة،
واسـ ُتدعيت كشـاهدة خبيـرة فـي قضايـا قانونيـة ،وكُلفت
بتولِّـي منصـب عا ِلـم حشـرات استشـاري فـي الجمعيـة
الزراعيـة الملكيـة فـي عـام  .1882ورغم ذلـك ..لم تتلق
أجـرا ،ولـم تُمنـح إال مـا يغطـي نفقاتهـا المهنيـة بصـورة
ً
تقـدم خالصـة خبرتهـا للجمعية
عرضيـة ،مـع أنهـا ظلـت ِّ
مجانًـا طـوال عشـر سـنوات الحقة.
أحـد الطـرق التـي سـلكتها النسـاء لشـق طريقهـن في
ميـدان العلـم فـي هـذا الزمـن كان التعـاون مـع زوج أو
أحد أفراد العائلة من الرجال ،بيد أن الرجل كان يسـتحوذ
دائمـا في دور
علـى المجـد والشـهرة ،بينمـا تُصـور المرأة ً
المشـاركة العلميـة ،التـي
المسـاعدة ،حتـى فـي حـاالت
َ
اتسـمت بتكافـؤ شـديد بيـن أطرافها.
هنـاك نسـاء كثيـرات قبلـن بهـذا ،ومـن بينهـن :عالمـة
الفلـك مارجريـت هجنـز ،ومارجريت سـكوت رائدة إخراج
أ
الفالم ذات الحركة البطيئة ،وعالمة النباتات والحفريات
النباتيـة .فكلتـا المرأتيـن كانتا باحث َتيـن مسـتقل َتين ،لكنهما
تقبلتـا التصـورات السـائدة فـي هـذا العصـر حـول
ّ
"مسـاعدات" ألزواجهـن.
الزوجـات ،باعتبارهـن
ِ
ومــع ذلــك ..كان زوج ســكوت مؤيِّـ ًـدا بشــدة للنســاء
العالمــات ،علــى عكــس زوج هجنــز ،الــذي اشــتكى مــن
أن المــرض قــد منعــه مــن إثنــاء الجمعيــة الملكيــة عــن
ّ
َم ْنــح وســام هيــوز للبحــث المبتكــر لخبيــرة الهندســة
الكهربائيــة وعالمــة الفيزيــاء هرثــا أيرتون فــي عام .1906
وعقــب وفــاة أيرتــون فــي عــام  ،1923أ ّكــد نعيهــا فــي
و"و ْضــع
دوريــة  Natureأنــه كان عليهــا االعتنــاء بزوجهــاَ ،
إن يبلــغ بيتــه"؛
ُ
الخف َّْيــن المنزلييــن تحــت قدميــه ،مــا ْ
حتــى يســتطيع تكريــس جهــوده بصــورة أفضــل ألبحاثــه
العلميــة ،7بـ ً
ـدل مــن الســعي خلــف اهتماماتهــا العلميــة
الخاصــة .فربمــا نجحــت أيرتــون كعالمــة ،لكنهــا أخفقــت
كزوجــة مــن منظــور كاتــب النعــي ،علــى أ
القــل.
ٍ
أ
جريـت بعـض مـن أ
أُ
البحـاث التـي جلبـت ليرتـون

التكريـم فـي المعامـل الخاصـة بزوجها المعهـد المركزي
فـي كنسـنجتون بلنـدن .ومـن بيـن هـذه أ
البحـاث كتـاب
ِِْ ْ
«القـوس الكهربائـي» ) ،The Electric Arc (1902الـذي
معتم ًـدا فـي هـذا الموضـوع ،ونُشـر علـى
أصبـح ً
مرجعـا َ
حلقـات فـي دوريـة  Natureفـي عـام .1899
متاحا أليرتون دخول هذا الموقع المؤسسـي
ولـم يَ ُعد ً
بعـد وفاة زوجهـا ،ومن ثم َح َّولت غرفة المعيشـة بمنزلها
إلـى مختبـر .وأ ّدى تَق َُّيدهـا بالعمـل فـي نطـاق منزلـي
فـي هـذا العصـر ،الـذي شـهد بدايـة التركيـز علـى دقـة
القياسـات أ
والدوات ،إلـى التشـكيك فـي صحـة أبحاثهـا،
وفـي مصداقيـة مـا تسـهم بـه مـن علم.
وفـوق ذلـك ..كان علـى النسـاء مراعـاة الحـرص
والحـذر عنـد دخـول المختبـرات ،التـي كانـت تُعتبـر
سـاحة لالسـتعراض الذكـوري ،ووجـود النسـاء فيهـا قـد
صريحـا ،ال
أيضـا عـدا ًء
يثيـر التشـكك ،بـل قـد يسـتدعي ً
ً
سـيما إذا كان هـذا الدخـول ألغـراض البحـث ،ال ألغراض
تعليميـة .وقـد أدى هـذا العـداء ،فـي أغلـب أ
الحيـان،
إلـى إنشـاء مختبرات موازيـة مخصصة للنسـاء ،على غرار
«مختبـر بالفـور البيولوجـي للنسـاء» بجامعـة كامبريـدج
فـي عـام .1884
ومــع اقتـراب القــرن الجديــد ،أُتيــح لمزيــد من النســاء
الحصــول علــى تعليــم جامعــي فــي مجــال العلــوم،
ولــم تَ ُعــد فكــرة اشــتغال ام ـرأة بالبحــث العلمــي مــن
الغرابــة فــي شــيء .وكان لجامعــة لنــدن دور محــوري في
الطــار ،إذ أتاحــت الحصــول علــى درجاتهــا العلمية
هــذا إ
(باســتثناء الطــب) لــكل مــن الرجــال والنســاء ،علــى حـ ٍّـد
ســواء ،منــذ عــام .1878
وحظـى العلـم كذلـك بمكانة قوية فـي ُكلّيتي هولوواي
الملكيـة ،وبيدفـورد النسـوية بلندن؛ فعندمـا فتحت كلية
هولـوواي الملكيـة أبوابهـا فـي عـام  ،1886كانـت تضـم
مختبـرات كيميائيـة وأحيائيـة جيـدة التجهيز.
وسـمح للنسـاء بالتخـرج مـن الجامعـات االسـكتلندية،
ُ
بعـد إقـرار قانـون خـاص يجيـز ذلـك فـي عـام 1889
(باسـتثناء كليـات الطـب ،التـي لـم يُتـح للنسـاء الحصول
علـى درجـات علميـة منهـا حتـى عـام .)1916
ورغـم ذلـك ..لـم يكـن انتصـار النسـاء فـي معركـة
ً
كاملا ،ففـي ذلـك العـام ،اسـتغل
التعليـم العالـي
الطبيـب ويليـام ويـذرز مـور خطابـه أمـام الرابطـة
تعليما
الطبيـة البريطانيـة ،كـي يحـذِّ ر من تعليـم النسـاء
ً
نظـرا إلـى "مخاطـر" هـذا التعليـم علـى صحـة
ًّ
جامعيـاً ،
النجابيـة ،وعلـى سلامتها العقليـة.
المـرأة إ
أن تلـك التحذيـرات لـم ترهـب بعـض الخريجـات
إال ّ
الجامعيـات ،الالتي أخذن فـي االضطالع بوظائف بحثية،
وأقدمـن علـى الحصـول علـى شـهادات عليـا فـي المملكة
المتحـدة ،وألمانيـا ،والواليـات المتحـدة .وعلـى سـبيل
والحصاء
المثالَ ..وظَّف كارل بيرسـون ،عا ِلم الرياضيات إ
الحيـوي ،عـد ًدا مـن النسـاء فـي معمـل جالتـون ،الـذي
أُسـس فـي عـام  1904فـي كليـة لنـدن الجامعيـة .وتحت
إشـرافه ،حصلـت أليـس لي ،التـي َد َرسـت الرياضيات في
كليـة بيدفـورد ،علـى درجـة الدكتـوراة فـي العلـوم .ومن
الجديـر بالذكـر أن النسـاء لـم يسـمح لهـن بالحصـول
علـى درجـات علميـة فـي جامعـة كامبريـدج حتـى عـام
عامـا مـن بـدء جامعـة أوكسـفورد َم ْنـح
( 1948بعـد ً 27
هـذه الدرجـات العلميـة للنسـاء) ،لكنهـن درسـن العلوم
وقدمـن إسـهامات فـي البحـث العلمـي .وفي
الطبيعيـةّ ،
الفتـرة من عام  ،1902حتى عـام  ،1910لعبت الباحثات
دورا محوريًّا في تأسـيس علم الوراثة،8
فـي كليـة نيونهام
إذ تعـاون مـع عالـم ً أ
الحيـاء ويليام بيتسـون.
َ َّ
ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وكان هنــاك طريــق آخــر القتحــام مجــال العلــوم
قبــول لــدى أ
ً
الفــراد فــي ذلــك العصــر ،وهــو
أكثــر
التدريــس فــي إحــدى الكليــات ،أو فــي المــدارس الثانوية
المخصصــة للفتيــات ،التــي بــدأ إنشــاؤها مــع نهايــة
القــرن التاســع عشــر .فهنــاك كثيــرات مــن الخريجــات
وجــدن فــي التدريــس بيئــة علميــة مالئمــة لهــن ،مــن
بينهــن عالمــة الرياضيــات ســارة بورســتال ،المتخرجــة
فــي جامعــة كامبريــدج ،وشــغلت منصب مديرة «مدرســة
مانشســتر الثانويــة للفتيــات» فــي عــام .1898
ورغـم ذلـك ،لـم يُ َس ّـر الجميـع بهـذا التطـور .فعلـى
سـبيل المثـال ..اسـتغل الكيميائـي ويليـام أرمسـترونج
المقـدم فـي عـام  1904إلـى لجنـة موزلـي
تقريـره
َّ
"العاقـات العقلية" التي أضفاها
للتعليـم ،كي يؤكد على إ
وليط ِْلـق تحذيـرات شـديدة حـول
التطـور علـى النسـاءُ ،
"المدمـرة" الناتجة عن السـماح لهـن بـ"تلويث"
التأثيـرات ُ
عقـول الفتيـان عبـر تدريـس العلـوم لهـم.
يلق العمل المهم الذي اضطلعت
مـن جانب آخر ،لـم َ
بـه العالمـات أثنـاء الحـرب العالميـة أ
الولـى -ونهضـن من

خاللـه بـإدارة المختبـرات ،بينمـا ارتحـل الرجال إلـى جبهة
القتـال -ما يسـتحقه مـن تقدير ،إال في السـنوات أ
الخيرة.9
ومـن المثير لالهتمام أن دائـرة أ
البحاث الصناعية ،التابعة
للحكومـة البريطانيـةَ ،ج َّنـدت مـاري سـتوبس لصالـح
المجهـود الحربـي ،وقـد شـاركت في أبحاث حـول مكونات
الفحـم .أما هيلدا فيبي هدسـون ،فقد انضمت -كأخريات
مـن عالمـات الرياضيـات -إلـى وزارة الطيـران؛ كـي تبحـث
المشـكالت في مجـال هندسـة الطيران.
يميـل التاريـخ الشـائع لقصـص النسـاء فـي مجـال
العلـوم إلـى االحتفـاء بـ"البطلات" المثاليـات ،مثـل
إيـدا الفليـس (التـي اسـتخدمت براعتهـا فـي الرياضيات
الحيـان ،على أ
فـي المقامـرة فـي أغلـب أ
القل فـي أواخر
حياتهـا القصيـرة) ،أو مـاري كـوري ،التـي حصلـت علـى
جائـزة نوبـل مرتيـنً ،
بـدل مـن إحيـاء ذكـرى النسـاء
العاديـات الالتـي شـققن طريقهـن إلـى العلـم قـدر
غالبـا فـي ذلـك.
اسـتطاعتهن ،ونجحـن ً
إن تَذَ كُّـر مـدى اتسـاع المشـاركة النسـائية فـي مجـال
ّ
حـدا لظاهـرة طمـس دور النسـاء فـي
العلْـم لـن يضـع ًّ
ِ

أيضا علـى عدم
العلـم فحسـب ،بـل قـد يسـلط الضـوء ً
حاليـا بيـن الجنسـين فـي المجـال ،عبـر
التـوازن القائـم ًّ
مضمـارا
دائمـا -وسـيظل-
التأكيـد علـى أن العلـم كان ً
ً
َـدر مـا هـو ميـدان للرجـال.
للنسـاء ،بق ْ
ومحاضرة أولى في جامعـة ليفربول
كليـر جونـز مؤرخة علـوم،
ِ
بالمملكة المتحدة.
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كخبيرة إحصائية دراسةَ الموائل االفتراضية،
يتضمن عملي
ٍ
ومن بينها نماذج المناطق التي من المرجح أن تسكنها
حيوانات اليغور .وهنا ،أنا في بحيرة إيميريا في بيرو،
أستقل زورقًا خشبيا من صنع السكان أ
ّ
الصليين القرويين
ًّ
من جماعة «شيبيبو»  ،Shipiboإذ خرج فريقنا في
الصباح الباكر؛ لرصد فرائس حيوانات اليغور ،مثل
خنازير الماء ،والخنازير البيكارية ،والسالحف ،وللبحث
عن حيوانات اليغور ،أو -على أ
القل -محاولة رصد
صيحاتها ،أو آثار أقدامها.
بدا المكان هادئًا للغاية بأشجاره الضخمة ،ومياهه
الساكنة ،بيد أنه كان يتنامى إلى أ
السماع خليط من
أصوات الناموس والطيور المتنافرة ،وتخللت الهواء
أحيانًا هتافات أعضاء الفريق حين يلمحون أحد حيوانات
أن الغابة
ونظرا إلى َّ
الكسالن ،أو تماسيح الكايمانً .
شديدة الحرارة ،وكثيفة الغطاء النباتي ،وربما تكون
فإن أفضل وسيلة للتنقل هي الزوارق.
خطيرةًَّ ،
أ
فإن عدد المرات
ول َّن حيوانات اليغور نادرة ومر ِاوغةَّ ،
المسجلة التي ُر ِص َدت فيها ٌ
قليل للغاية .ومن هنا،
َّ
يستخدم فريقي بجامعة كوينزالند في مدينة بريزبن
أ
السترالية تقنية الواقع االفتراضي ( ،)VRلتساعدنا على
صورا للمواقع المختارة
ف ْهم تلك الحيوانات .فنلتقط ً
ونحول هذه الصور
التي قد تسكنها حيوانات اليغورِّ ،
إلى َمشاهد بتقنية الواقع االفتراضي .ومن ثمً ،
بدل من
اصطحاب الخبراء المتخصصين في دراسة حيوانات

الدغال ،فإننا ننقل أ
اليغور إلى أ
الدغال إليهم .وهؤالء
َّ
أ
مزيج من الخبراء الدوليين ،والسكان الصليين
هم ٌ
يطبقون معرفتهم بالمنطقة .ونجعل
الذين
المحليين
ِّ
هؤالء المتخصصين من المواقع المختلفة ينغمسون في
أي مدى يُ َّرجح
تجربة غابتنا االفتراضية ،ونسألهم" :إلى ّ
أن تعيش حيوانات اليغور في هذه المنطقة ،أو تتحرك
في أرجائها ،أو تصطاد فيها؟".
وتساعد بيئة االنغماس هذه هؤالء أ
الشخاص على
تذكُّر التفاصيل المهمة التي نحتاجها لبناء نماذجنا
الحصائية ،وعلى تحديد هذه التفاصيل .وتتنبأ تلك
إ
النماذج أ
بالماكن التي يُ ّرجح أن تجوبها حيوانات اليغور،
يشيدون
وتُستخدم إلرشاد حماة البيئة في بيرو ،الذين ِّ
الممرات بين المناطق المحمية.
على سبيل المثال ..عندما استخدم السكان المحليون
جهاز الواقع االفتراضي ،الذي يُرتدى على الرأس الخاص
عتمد عليها
فاكهة معينة ،تَ ِ
بنا ،أخبرونا بأهمية أشجار ٍ
فرائس حيوانات اليغور في معيشتها .وأرى هذه المعرفة
مخبأة في أدمغة هؤالء الخبراء.
إ
النسانية ٍ
بيانات ّ
والطريقة الوحيدة لالستفادة من هذه البيانات هي وضع
الخبراء هناك في قلب المشهد في أ
الدغال.
مينجرسن خبيرة إحصائية من جامعة كوينزالند
كيري
ِ
للتكنولوجيا في مدينة بريزبن .وقد أجرت المقابلة معها
كيندال باول.
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