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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

ً
أهل بكم ف ي� عدد ربع سنوي جديد من دورية « Natureالطبعة العربية» ،لنعرض لكم
مختارات من أهم ما نُ ش� ف� دورية  Natureالدولية خالل ت
الف�ة من يناير إىل مارس ،2020
ي
وإضاءات عىل آفاق تقدم العلوم.
يصدر هذا العدد ف ي� وقت تجتاح العالم فيه حالة من الذعر بسبب انتشار مرض يف�وس
بلغت حاالت إالصابة به حول
كورونا الجديد (المعروف
اختصارا باسم «كوفيد ،)»19 -إذ ْ
ً
ح� كتابة هذه الرسالة -ثالعالم ت
أك� من  318ألف حالة ،وتسبب ف ي� ما يزيد عىل  13ألف وفاة.
أ
ف
قراءنا العزاء -ي� أن تكونوا بأفضل حال ،وننصحكم بعدم الخروج من منازلكم إالونأمل ّ
ض
لل�ورة القصوى ،و ت ز
االل�ام بتعليمات الوقاية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
أ
وبالتأكيد ال يمكن أال يحتوي العدد عىل أهم ما نُ ش� خالل الربع الول من العام ،من
أخبار ومقاالت عن «كوفيد .»19 -ففي قسم «االفتتاحيات» ،يطالعنا مقال عن ض�ورة
تقديم زعماء الدول والجهات الدولية المانحة للت�عات يد العون لتعزيز النظم الصحية �ف
َ
ب
ي
أ
أ
أ
ساعد المتخصص
الم ِ
البلدان ال ثك� عرضةً الندالع الوبئة .كما تحدثنا ناهد باديليا ،الستاذ ُ
ف أ
ف
ض
المعدية بكلية طب جامعة بوسطن ،ي� قسم «رؤية عالمية» ،عن �ورة التعلّم
ي� المراض ُ
أ
ف
ش
وتقدم بعض
تف� «كوفيدّ ،»19 -
من الدروس السابقة ي� مواجهة الوبئة خالل تعاملنا مع ي
ت
ال� ينبغي اتّباعها .وتحت عنوان "مخاوف من انتشار كورونا ف ي� الدول ذات النظم
النصائح ي
أ
ف
وخ�ائها لظهور المرض ي� أفريقيا وآسيا،
الصحية الضعيفة" ،نستطلع ترقب علماء الوبئة ب
وقلقهم من انتشاره دون أن ترصده النظم الصحية ت
ال� تتسم بالضعف ف ي� هذه البلدان.
ي أ
أ
ف
ت
ال� تناولت أصول
كما نعرض ي� قسم «ملخصات البحاث» واحدة من أوىل الرواق البحثية ي
الف�وس الكامل.
المرض وتحليل التطور
السالل للجينوم ي
ي
كوفيد ،»19 -نستعرض يف� قسم «أخبار ف� دائرة الضوء» أ
الحداث
«
وإىل جانب تغطية
ي
ي
العلمية المرتقبة لهذا العام ،مثل الغزو المرتقَب للمريخ ،ومؤتمر المناخ ،وتخليق هجائن
الب� والحيوانات .وتحت عنوان "ازدهار محاوالت استخدام أداة التحرير ن
من ش
الجي�
ي
«كريس�» لمكافحة أ
المراض" ،نتناول آخر ما توصل إليه العلماء ف
ن
الجي�،
التعديل
مجال
�
ب
ي
ال� أخضعت التقنية ي أ
مع تتابع ظهور النتائج أ
ت
«كريس�-كاس،»9
الشهر
ال
ب
وىل من التجارب ي
أ
يش� إىل ي ِّ ز
ح�
لالختبار عىل
معا نتائج مسح جديد ي
مجموعة من الشخاص .كما نستكشف ً
ٍ
فراغي لم يسبق اكتشافه ،موجود خلف حجرة دفن الملك توت عنخ آمون ،ويعتقد علماء
ح� آ
ال� لم يُعرف مكانها ت
مق�ة الملكة المرصية الغامضة نفر ت ت
الن.
أنها ربما تكون ب
تي� ي
ي
ف
«كريس�»"،
أنظمة
تعطيل
مفتاح
"اكتشاف
عنوان
وتحت
«التحقيقات»،
و� قسم
ب
ي
ن
كريس�»،
الباحث� من أدوات أُطلق عليها اسم «مضادات
نتناول ما اكتشفته مجموعة من
ب
ي
قد تُستخدم للتحكم بدقة أك� ف
كتداب� مضادة لمواجهة
أو
»،
«كريس�
أنظمة
نشاط
�
ي
ب
ٍ فب ي
أ
و� تحقيق آخر ،وتحت عنوان «مستقبل أبحاث الجينوم
فتهديدات المن البيولوجي .ي
ن
النيج� يي� الذي يبذلون أقىص طاقاتهم
ي� أفريقيا» ،نتعرف إىل نشاط عدد من العلماء
ي
لتحويل نيج�يا إىل مركز أ
للبحاث الجينية ف� أفريقيا ،والعوائق ت
ال� تحول دون تحقيق
ي
ي
ي
هذا الحلم ،وكيف يعملون عىل تجاوزها.
ف
و� قسم «التعليقات» ،وتحت عنوان ش
المعاد تدويرها"،
"فلن�ب ً
مزيدا من المياه ُ
ي
كب�ة-
رينس�ج ،ثالث خطوات يمكنها
بدرجة يوبي� فان ِب
تستعرض سيسيليا تورتاهادا ،ي
ٍ
ين
المعاد تدويرها ،الستخدامها ف ي� ش
ال�ب ،ف ي� ظل أزمة
المياه
تحس� االنطباع العام عن
ُ
آ
ف
نقص المياه العالمية ال ِخذة ي� التفاقُم.
وفنون» ،فيقدم إحسان مسعود ثالثة كتب تحذِّ ر من مخاطر أ
الفكار
أما ف ي� قسم «كتب
ّ
أ
أ
ناصحا الحكومات باالنتباه إىل الدلة عىل الفكار االقتصادية تحت
االقتصادية يغ� ُ
الم َثبتةً ،
الفرضيات االقتصادية غ� المثبتة» .ف
و� القسم نفسه ،وتحت عنوان
عنوان « مخاطر
ي ُ َ
ي
فيليسي� لورانس ممارسات الفساد ت
ت
«تقويض الحقائق و ت
ال�
تستعرض
للشك»،
ويج
ال�
ي
ي
أ
ت
ال�
تقوم بها الصناعات المختلفة بد ًءا من صناعة التبغ إىل صناعة الغذية والوقود ،و ي
وغ�ها من أشكال الفساد المختلفة.
تشمل إنكار الحقائق والخداع والتشكيك ،ي
س .برونو ثالث دراسات تكشف أن وجود
أما ف ي� قسم «أخبار وآر
اء» ،أيستعرض توليا ي
ف
ين
عنرصين ي ن
أساسي� ي� الورام الرسطانية -هما الخاليا البائية ،والمجموعة الثالثة من
مناعي�
أ
ف
ِالب ن َ� الليمفاوية -يرتبط بنتائج إيجابية ي� الفراد عند تَ َلقِّيهم العالج المناعي ،تحت عنوان
"الخاليا البائية تتقدم العالجات المناعية" ،كما يتناول مار ي ن
تش� شيشليك ،وآرول إم .تشينايان،
ست دراسات متعددة الجوانب تتناول ث
رسطانيا ،كانت ثمرة
نسيجا
أك� من ٍ 2600
ورم من ً 38
ًّ
م�وع تحليل الجينومات الكاملة أ
ش
للنواع الرسطانية المختلفة (.)PCAWG
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المحتويات

بركان فيزوف حول أ
الدمغة إلى زجاج وأحرق العظام ص15.
َ َّ

مخاوف من انتشار كورونا في الدول ذات النظم الصحية
الضعيفة ص24.

خطوط زمنية متداخلة للمدينة الفاسدة المزدوجة ص44.

افتتاحيات

أخبار في دائرة الضوء

كتب وفنون

 7تقويم مسار أهداف التنمية المستدامة
	مضاعفة الجهود لتعزيز البحث العلمي والسياسات من
المم المتحدة قبل فوات آ
أجل تحقيق أهداف أ
الوان
 8فلنضع الرعاية الصحية الشاملة في قائمة أولوياتنا
	حان الوقت لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في البلدان
الكثر عرضة الندالع أ
أ
الوبئة
 9عالَم خال من الجوع بفضل التفكير في أ
النظمة
ٌ ٍ
منظما لتحسين التغذية حول العالم
منهجا ً
	لما يجب علينا تبني ً

رؤية عالمية
	11فيروس كورونا :يجب على المستشفيات ال َّتعلُّم من
أ
الوبئة الماضية
أ
أن علينا استخدام الساليب التي
	ترى ناهد باديليا ّ
جيدا عندما واجهنا حاالت تَف ٍَّش سابقة،
تعلمناها ً
سيستجد من هذه الحاالت
استعدا ًدا لما
ّ

أضواء على البحوث
12

المم أ
متللئ /أ
ذبذبات غريبة من عنصر أ
إهدارا
الكثر
ً
للغذاء  /بذرة مرض باركنسون توجد منذ الوالدة /حديث
الباء مع الرضع يعزز المهارات اللغوية أ
آ
للطفال /جين
ُّ َّ
يمنح طفيليات قدرة على التنكر

19

أ
المرتَقَبة خالل هذا العام
الحداث العلمية ُ

21

مسوح الرادار تعيد إثارة الجدل حول مقبرة نفرتيتي

	23ازدهار محاوالت استخدام أداة التحرير الجيني «كريسبر»
لمكافحة أ
المراض
	24مخاوف من انتشار كورونا في الدول ذات النظم الصحية
الضعيفة
	25انخفاض درجة حرارة أجسام البشر

تحقيقات
	اكتشاف مفتاح تعطيل أنظمة «كريسبر»
26
	مجموعة من أ
الدوات المعطلة ألنظمة «كريسبر» قد
تسهم في مجالَي الطب ،أ
والمن البيولوجي
ُِْ
 29مواد فائقة البرودة تبعث بالحرارة إلى الفضاء
	تصميم الدهانات والمواد البالستيكية ،وحتى أ
الخشاب،
بحيث تحتفظ ببرودتها تحت ضوء الشمس المباشر

	تقويض الحقائق والترويج للشك
42
فيليسيتي لورانس
44

خطوط زمنية متداخلة للمدينة الفاسدة المزدوجة
ليزبيث فينيما

مهن علمية
الم َنح التمويلية
 59أسرار صياغة مقترحات بحثية تحصد ِ
	كيف تتجنب الوقوع في أ
الخطاء عند التقدم للحصول
ُّ
على منح بحثية تمويلية

حيث أعمل
64

مارتن بولياكوف
آمبر دانس

 32مستقبل أبحاث الجينوم في أفريقيا
	شركات نيجيرية ناشئة تعمل جاهدة لتحويل بلدها إلى
مركزا أ
للبحاث الجينية
ً

موجز األخبار

تعليقات

النفاق البحثي /كوكب
	16الصين تقترب من الصدارة في إ
خارج نظامنا الشمسي في نطاق المنطقة الصالحة
الطالق /الصين
للحياة /أَ َد ّق صورة للشمس على إ
تناول الحيوانات البرية /لمحة عن مراحل التاريخ
تحظر ُ
البشري المبكرة

المعاد تدويرها
 37فلنشرب ً
مزيدا من المياه ُ
المعاد
	ثالث خطوات لتحسين االنطباع العام عن المياه ُ
تدويرها؛ الستخدامها في الشرب
رينسبرج
سيسيليا تورتاهادا ،وبيير فان
ِ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

40

المث َبتة
مخاطر الفرضيات االقتصادية غير ُ
إحسان مسعود

الطبعة العربية

| مارس 3 | 2020

First issue now published
Nature Metabolism is an online-only journal publishing content across the full spectrum of
metabolic research, from basic science studies to biomedical and translational research.

Read the first issue online

nature.com/natmetab
@NatMetabolism
A66880
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أبحاث
ملخصات األبحاث

أنباء وأراء
 45علم المناعة السرطاني
	الخاليا البائية تتقدم العالجات المناعية
	ترتبط الخاليا البائية بنتائج إيجابية في أ
الفراد عند
تَ َلقِّيهم العالج المناعي
توليا سي .برونو
	46تكنولوجيا نانوية
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تقويم مسار أهداف
التنمية المستدامة
معظم أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق .وها هي
طريقة إعادتها إلى مضمارها الصحيح.
ش� بقاع أ
َوف ََد قادة العالم من ت
الرض إىل والية نيويورك ف ي� عام  2015من
أ
أجل حضور مؤتمر فريد من نوعه ،نظمته المم المتحدة ،بهدف القضاء
تدم� البيئة ،وتعزيز العيش الكريم .ف ي� عالم الدبلوماسية
عىل الفقر ،ووقف ي
متعددة أ
ت�ع إىل تال� ي ز
الطراف ،تشيع هذه النوعية من اللقاءات ،وإن كانت نز
ك�
أ
ئ
ز
الغذا� ،إال أن ما يم� قمة عام
تغ� المناخ ،أو المن
عىل قضايا بعينها ،مثل ي
ي
 2015دون سواها هو أن رؤساء الدول والحكومات تعهدوا باتخاذ إجراءات
ملموسة بع� مجموعة متكاملة من القضايا االقتصادية ،والبيئية ،واالجتماعية.
اختصارا بـ(،)SDGs
فقد وقّعوا عىل أهداف التنمية المستدامة ،المعروفة
ً
وهي حزمة من  17هدفًا ،وما يرتبط بها من غايات؛ للقضاء عىل الجوع،
لتغ� المناخ،
والفقر المدقع ،والحد من أوجه عدم المساواة ،والتصدي ي
ووقف نزيف التنوع الحيوي أ
والنظمة البيئية ،وكل هذا بحلول عام .2030
آ
ئ
النها� عىل بُ ْعد عقد واحد منا ،فمن المتوقع أال
والن ،وقد بات الموعد
ي
يصيب العالَم معظم «أهداف التنمية المستدامة» .اثنان فقط من هذه
أ
ب� ث
ت
ال� يمكن تج ُّنبها ي ن
حدي� الوالدة،
ي
ال أهداف –وهما القضاء عىل الوفيات ي
أ
والطفال دون سن الخامسة ،وإلحاق الطفال بالمدارس االبتدائية– هما
الهداف أ
القرب إىل التحقق عن بقية أ
أ
الخرى .وعىل النقيض من ذلك ..لن

يتحقق الهدف المرتبط بالقضاء عىل الفقر المدقع ،حيث إنه ال يزال متوق ًَّعا
حوال  430مليون شخص ف ي� هذه الظروف نفسها ف ي� عام .2030
أن
يعيش ي
أما أ
الهداف المرتبطة بالقضاء عىل الجوع ،وحماية المناخ ،والتنوع
البيولوجي ،فهي بعيدة كل البعد عن مضمارها الصحيح .ففي الوقت الذي
دول من تلك أ
حرز فيه ٌ
ال ثك� ثرا ًء شي ًئا من التقدم فيما يتعلق بتحقيق
تُ ِ
أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة ،فإنه من يغ� المتوقع أن تحقِّق ثلثا
ح� بأبسط احتياجاتها أ
الفقر أ
الدول أ
هداف المتعلقة ت
ال َ
الساسية.
أ
ف
ت
إن أهداف التنمية المستدامة ي� غاية الهمية ،وف�ة خمس سنوات هي
ّ
حقيقيا نحو التحول االقتصادي ،وهو
ا
تقدم
خالله
لنعاين
للغاية
قص�
وقت
ي
ً
المر الذي ال بد أن يحدث ،إذا أُريد لهذه ًّ أ
أ
الهداف أن تتحقق بالكامل .ف
و�
في
ِ
أ
إيجا� عميق ،خاصة ي�
الوقت نفسه ،كان لهداف التنمية المستدامة أثر ب ي
المعاهد عىل مستوى
العال ،إذ تتضافر َ
مجال البحث العلمي ،والتعليم ي
َي
العالم لدعم أهداف التنمية المستدامة ،ويضطلع أعضاء هيئات التدريس
والطالب بمسؤوليات ترتبط بهذه أ
الهداف ،بد ًءا من التخلص من البالستيك
ٍ
يغ� القابل إلعادة االستخدام ،ت
ح� التحول إىل استخدام الطاقة المتجددة.
ولن هذه أ
أ
الهداف -بطبيعتها -تجمع ي ن
ب� عدة مجاالت ،فقد شحذت إجراء
ّ
أيضا للعلماء آفاقًا جديدة للبحث
المزيد من البحوث العلمية ،وفتحت ً
ف ي� مجاالت البيئة ،والهندسة ،والسياسات الصحية ،واقتصادات التنمية،
اليجابية ال يمكنها أن تحجب النمط الذي ال
وغ�ها ،يغ� أن هذه النقاط إ
ي
أ
يزال غ� مب ش� .ويعزي أ
ال ي ن
جوت�يش،
م� العام للمم المتحدة ،أنطونيو ي
ي ُ َ ِّ ُ ِْ
سبب التلكؤ ف� إحراز التقدم إىل انعدام التمويل .أ
فالهداف المرجوة تت�اوح
ي
ُكلْفتها ي ن
أمريك سنويًّا ،وقد وصلت قيمة العجز
ب�  ،5و 7تريليونات دوالر
ي
ف
أمريك.
ي� ذلك المبلغ إىل  2.5تريليون دوالر أ ي
جهدا اختياريًّا ،بالرغم
أك�؛ إذ ما تزال الهداف تمثل ً
هذا ..وثمة عائق ب
حرز هو عملية تجري عىل نطاق شامل .وتُ ْص ِدر
الم
من أن رصد التقدم
ُ
َ
منظمة تابعة أ
للمم المتحدة ،تُسمى «شبكة حلول التنمية المستدامة»،
تقريرا سنويا يقيم أداء الدول فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة .و�ف
ًّ ُ ِّ
ي
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الوقت قصير..
وثمة الكثير
مما ينبغي ِف ْعله
عندما ندرك أنه
لم َي ُع ْد متبقيًا
أمامنا سوى عشر
سنوات".

ين
والسبع� من تقرير هذا العام ،يصف باحثون من الواليات
الصفحة الرابعة
المتحدة أ
ن
أك� (Z. Xu et
المريكية
والص� كيف يمكن رصد التقدم بدقة ب
ي
أيضا الصفحة الثامنة من التقرير)،
( ،)2020 ;78-al. Nature 577, 74انظر ً
بالبالغ عن أدائها.
إال أنه ليس هناك ما يُ ِلزم الدول إ
ولك تتحقق أهداف التنمية المستدامة ،يجب أن تصبح إلزامية .وليس
ي
ن
ض
القانو� ،وإنما ن
ن
بمع� أنه ي ن
يتع� عىل
بالمع�
بال�ورة أن تكون إلزامية
ي
ت
ال� يمكن القياس
الدول إدراك عدم وجود بديل لتحقيقها .وأحد النماذج ي
ت
ال� تُ ْب ِلغ بها الدول عن بياناتها االقتصادية ،إذ ال يوجد
عليها هو الطريقة ي
عىل وجوب إبالغ كل دولة عن بياناتها ،مثلما يحدث �ف
دول ينص
ي
قانون ي
ال� تدخل ف
النفاق االستهالك ،ت
المحل
الناتج
إجمال
حساب
�
بيانات
حالة
إ
ي
ي
ي
ي ي
( .)GDPيغ� أنه عىل مدار ث
عاما كانت هذه البيانات تُجمع بشكل
أك� من ً 50
آ
الحصاء الوطنية عن هذه البيانات كل ثالثة
مفصل ،أما الن ،فتبلغ مكاتب إ
ف
ض
تدرك كل هيئة حكومية �ورة أن يبدو اقتصاد الدولة ي� حالة نمو
أشهر ،إذ ِ
دائم ،وبالتال يجب أن تكون البيانات ت
المحل
الناتج
أساسها
عىل
يتحدد
ال�
ف ي
ي
ي
ن
وط� ضخم للتأكد من
إ
ال ي
جمال ي� حالة ازدياد مطرد .ولهذا ..يُبذَ ل جهد ي
إجمال الناتج
بـ«أهداف
تسميته
يمكن
ما
تحقيق
تجاه
يعملون
الجميع
أن
ي
المحل» .ومن يغ� المرجح أن تتحقق أهداف التنمية المستدامة ،ما لم
ترتكز يهي أ
الخرى عىل جهد ن
وط� تم�اكم مماثل.
ي
ف� الوقـت ذاتـه ،ومثلمـا يشـار ف� كثر مـن أ
الحيـان ،يتعـارض بعـض
ي ي
ي
جمـال مـع جهـود االسـتدامة ،مثـل أهـداف
أهـداف الناتـج
المحل� إ
ال ي
ي
التنمية المسـتدامة .ولنأخذ عىل سـبيل المثال :المصادر الجديدة للطاقة
المسـتمدة مـن الوقـود أ
ت
ال�
الحفوري ،حيث توفّر هذه المصـادر
الطاقةَ  ،ي
أ
المفتقرة إىل االحتياجات الساسـية،
توجد حاجة ماسـة إليها ،للمجتمعات
ِ
أيضا
إيجا� ف ي� النمـو االقتصادي ،إال أنها تؤثر بالسـلب ً
كمـا تسـهم بشـكل ب ي
يجا� هو فقط
ال
االقتصـادي
التأث�
أن
غ�
نسـان،
ال
إ
على البيئـة ،وصحة إ
ي
ي
ب
ي
مـا يُ ِه ّـم ف ي� البيانـات الرسـمية ،وهذا هو أحد أسـباب الصعوبـة البالغة ف ي�
تحويـل مصـادر الحصول عىل الطاقـة إىل برامج الطاقـة المتجددة ،ولكنه
حى آ
ليـس السـبب الوحيد ت
الن .ربما يتمثل أحد الحلـول ف� ي ن
تضم� تكلفة
ي
آ
ت
تدهـور البيئـة ف ي� الحسـابات القوميـة ،رغـم أنـه ال يوجـد ح� الن سـوى
ت
الـ� يمكن بهـا ِف ْعل ذلك.
قليـل مـن التوافـق حـول الطريقة ي

مزيد من ت
ال� ي ز
ك�

أ
ت
ت
مزيدا مـن التوافق ،هو
والـ� تحقق ً
ال� تقودهـا البحاث ،ي
أحـد الجهـود ي
رش
تقريـر التنميـة المسـتدامة العالميـة ( .)GSDRومـن المقـرر أن يُن هذا
م� العام أ
التقريـر كل أربـع سـنوات ،بتكليف مـن أ
ال ي ن
للمـم المتحدة ،وأن
أ
أ
ف
ترشـحهم الـدول العضـاء ي� المم
يتـوىل كتابتـه فريـق يضـم  15مؤلفًاِّ ،
المتحـدة ،بحيـث يعمـل كل واحـد منهـم على حـدة مـع القطاع أ
الوسـع
مـن المجتمـع العلمـي .وقد نرش التقرير أ
ض
المـا� ،وكان
سـبتم�
الول ف ي�
ُ
ب
ي
تعـ� أ
ن
مـن المقـرر أن ي ِّ ن
مؤلفـ� لكتابة التقرير
المـم المتحدة ف ي� شـهر يناير
ي
ف
ن
الثـا� ،المزمـع نرش ه ي� عام .2023
ي
أ
يعي مؤلفو التقرير الول افتقار أهداف التنمية المستدامة إىل آلية إبالغ
المحل.
إجمال الناتج
وتضاربها ف ي �-بعض الحاالت -مع أهداف
إلزامية،
ُ
ي
ي
بأن تدرس الدول إعادة توزيع أهداف
وقد توصلوا إىل حل مبتكر ،إذ أوصوا ْ
التنمية المستدامة ،البالغ عددها  17هدفًا ،ف ي� « 6نقاط ّأولية» ،هي :رفاهية
النسان (بما ف ي� ذلك القضاء عىل الفقر ،والنهوض بالصحة والتعليم)،
إ
ف
الحد من أوجه عدم المساواة) ،وإتاحة
المستدام (بما ي� ذلك ّ
واالقتصاد ُ
الحصول عىل الطعام والتغذية السليمة ،وإتاحة الحصول عىل الطاقة
(إضافة إىل إزالة الكربون منها) ،والتنمية العمرانية ،أ
والمور العالمية
ت
ت
(ال� تجمع ي ن
وتغ� المناخ).
ب� التنوع الحيوي ،ي
َ
المش�كة ي
ث
ت
ز
إنها توصية حكيمة ..فال� يك� عىل مجموعة أهداف أصغر وأك� ً
تكامل
ت
ال� يمكن أن يؤدي فيها تحقيق
من شأنه أن يساعد عىل تقليل الحاالت ي
أحد أهداف التنمية المستدامة إىل إعاقة هدف آخر .ولنأخذ ً
مثل نموذج
مهما ف ي� الوفاء بإجراءات التنمية
دورا ًّ
طاقة الرياح ،حيث تلعب هذه الطاقة ً
الطبعة العربية
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افتتاحيات

المستدامة بشأن المناخ ،لكن إذا صممت مزارع طاقة الرياح ف� أ
الماكن
َ
ْ
ُ
ي
المحتمل
الخطأ ،أو إذا ُوضعت التوربينات عىل ارتفاعات خاطئة ،فمن
َ
أن ضي� ذلك بأرساب الطيور ،مما قد يؤثر عىل هدف التنمية المستدامة
بشأن حماية التنوع الحيوي أ
والنظمة البيئية .وبموجب ت
مق�حات تقرير
التنمية المستدامة العالمية ،ي تف�ض أن ي َضمن المناخ والتنوع الحيوي �ف
ُ
ُ َّ
ي
الجراءات كما ينبغي ،فإن هذا قد ن
يع� أن
فئة عمل واحدة .وإذا نُفِّذت
إ
ي
القرارات المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة قد تحتاج إىل وضع عواقب
وبالتال تقليل أعداد محطات توليد الطاقة من
التنوع الحيوي ف ي� االعتبار،
في
ت
ال� ينتهي بها المطاف ي� أماكن يغ� مالئمة.
الرياح ،ي
كيـف يمكـن إذَن تنفيـذ توصيـات تقريـر التنميـة المسـتدامة العالمية؟
حى آ
ال يتضـح ت
الن مـا إذا كانـت هـذه التوصيـات قـد وصلـت إىل وزارات
ن
يتعـ� االنتباه إليها.
الماليـة ،واالقتصـاد ،والبنـوك المركزية ،أم ال ،حيث ي
ض
السابق لبنك
جوت�يش المحاف َظ
ويُذكر أنه ف ي� شـهر
َ
الما�َ ،ع ي َّ ن� ي
ب
ديسـم� أ ي
ن
ت
كار� ،مبعوثًـا للمم المتحدة بشـأن المنـاخ .وهذه خطوة
إنجلرا،
مـارك ي
أ
ن
تأثر التقريـر ،مـن
كار� َيمكِّ نـه مـن توسـيع نطـاق ي
إيجابيـة؛ لن منصـب ي
خلال تكويـن صلة رسـمية ي ن
ب� فريـق تقرير التنميـة المسـتدامة العالمية،
وصانعـي السياسـات االقتصادية.
وعندما يتقلد العلماء الخمسة ش
التال
التقرير
بإعداد
المكلفون
ع�
ي
جوت�يش عىل أن يوفر لهم الموارد
مناصبهم ،يجب عليهم ً
أيضا أن يحثوا ي
الالزمة لرفع التوعية بعملهم ث
ومؤثرا ،شأنه
ًا
ف
معرو
معه
يصبح
بشكل
،
أك�
ً
ف� ذلك شأن تقارير أ
المم المتحدة عن المناخ ،والتنوع الحيوي.
ي دشنت أهداف التنمية المستدامة ف� وثيقة صادرة عن أ
المم المتحدة �ف
ُ
ي
ي
عام  2015بعنوان «تحويل عالمنا»  ،Transforming our Worldألن التحول
إىل عال ٍَم بال جوع ،وال أمراض ،وتتوافر فيه وظائف ُمجدية وبيئة نظيفة ،لهو
تحول جذريا .ووفقًا أ
أمر يتطلب ً
للنماط الحالية ،ثمة أمارات محدودة عىل
ًّ
ٌ
سببا لمضاعفة
هذا
د
ع
ي
و
.2030
عام
بحلول
يتحقق
سوف
التغي�
كون هذا
ي
َ
ُ
ً
أ
التغي� الحقيقي لن يتحقق ،ت
ت
ح�
إن
ي
ال� تُ َو ِّجهها الدلةّ .
الجهود السياسية ي
ث
ن
ووضع السياسات.
يتم توطيد مساحات التواصل يب� المجال
البح�ْ ،
ي
الكث� مما ينبغي ِف ْعله عندما ندرك أن لم يَ ُع ْد
قص� ..وثمة ي
الوقت ي
متبقيا أمامنا سوى ش
ع� سنوات.
ً

فلنضع الرعاية الصحية
الشاملة في قائمة أولوياتنا
ينبغي لزعماء الدول والجهات الدولية المانحة
للتبرعات تقديم يد العون؛ لتعزيز النظم الصحية في
عرضة الندالع أ
البلدان أ
ً
الوبئة.
الكثر
ف ي� الوقت الذي يواصل فيه يف�وس كورونا «سارس-كوف »2-انتشاره المميت،
تعمل منظمة الصحة العالمية ( )WHOعىل لفت انتباه العالم إىل الخطر
الفقر أ
الذي يشكله الف�وس عىل الدول أ
وال ثك� عرضةً لخطره ،ال سيما ف ي�
ي
أفريقيا ،وذلك ألسباب وجيهة.
ففي أثناء مثول هذا العدد من مجلة « Natureالطبعة العربية» للطبع،
كان قد تأكَّد وقوع ث
أك� من  300ألف حالة إصابة بالعدوى ،وما يقرب من
آ
ن
ن
الصيني� قد عادوا
المواطن�
 13آالف حالة وفاة .وربما يكون الالف من
ي
ي
إىل وظائفهم ف� قارة أفريقيا ،بعد انتهاء عطلة العام الجديد ،ت
ال� َم َّدتها
ي
ي
أيضا ،فقد ش
رسيعا،
الف�وس إىل أفريقيا ً
الحكومة الصينية .وإذا وصل ي
ينت� ً
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نسبة العاملين
في مجال
التمريض في
سبع من الدول
ٍ
التي ستساعدها
منظمة الصحة
العالمية تبلغ
بالكاد عامل
تمريض واحدًا
لكل ألف
نسمة".

دون أن تكتشفه السلطات الصحية ،أل َّن النظم الصحية ف ي� مناطق عديدة
ف
الكا� للتعامل مع ذلك الموقف.
من القارة ضعيفة للغاية ،وال تملك التمويل ي
ت
ز
ونتيجـةً لذلـك سـارعت منظمـة الصحـة العالميـة ب�ويـد  14دولـة
ونيج�يـا -بتقنيات
مـن بينهـا جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية ،وإثيوبيـا،ي
الفروس واحتوائـه.
التشـخيص،
والخرات ،والمعـدات الالزمـة لكشـف ي
ب
أمريك؛ لمسـاعدة الدول
دوالر
مليـون
675
توف�
إىل
المنظمـة
كمـا دعـت
ي
ي
ت
عتقد المنظمـة -حسـب تقديراتها -أنَّه
الـ� يهددهـا المـرض ،وهـو مبلـغٌ تَ ِ
ي
سـينفد بحلـول نهايـة شـهر إبريـل القادم.
ف
للت�عـات ف ي�
ومـع ذلـك ..ي� الوقـت الـذي تبـدأ فيـه الجهـات المانحـة ب
ف
و� صدارتها مؤسسـة «بيل وميليندا جيتس»،ي
توف� المسـاعدات الطارئة ي
ت
بتوفر  100مليـون دوالر لمواجهـة المـرض -فمـن الصعب
الـ� تعهـدت
ي
ي
ألَّ
صاحـب
كثرا مـا تُ ِ
نشـعر بأنَّنـا قـد مررنـا بالموقـف ذاتـه مـن قبـل ،إذ ي ً
أ
ين
لتحسـ� جهود متابعة
تعهدات من هذا القبيل؛
المعدية
ٌ
تفش ي المـراض ُ
العقاقر واللقاحات ،بيـد أن ما
انتشـارها ،ووعـو ٌد بتمويـل جهـود تطويـر
ي
توف� التمويل المسـتدام للعيادات ت
تقدم خدمات الطب
ال� ِّ
ينقصنا هو ي
ي
العـام على مسـتوى المجتمعـات المحليـة .كمـا أننـا بحاجـة إىل تمويـل
تعليـم الطـب والتمريض ،وإىل االسـتثمارات الالزمة لدعم المستشـفيات
بالمـدادات ،والكهرباء ،وخدمـات المياه.
إ
أ
المعدية،
وهذه كلها
ٌ
خطوات ستساعد الدول عىل مكافحة المراض ُ
ين
وتحس� الصحة العامة ،حسبما أوضح المدير العام لمنظمة الصحة
ف
بيان حث فيه عىل االهتمام
العالمية ،تيدروس أدهانوم ب
جي�يسوس ،ي� ٍ
الجراءات ف� نهاية الشهر ض
وجدير بالذكر أنَّه وفقًا ألحدث
.
الما�
بهذه إ
ي
ٌ
ي
ين
العامل� بالتمريض ف ي�
فإن نسبة
البنك
عن
الصادرة
حصائيات
ال
إ
الدولَّ ،
ي
سبع من الدول ت
ال� ستساعدها منظمة الصحة العالمية تبلغ بالكاد عامل
ي
ٍ
واحدا لكل ألف نسمة .ويفتقر ث
أك� من  %50من سكان القارة
تمريض ً
السمراء ،البالغ عددهم  1.2مليار نسمة ،إىل إمكانية الحصول عىل خدمات
الولية أ
الرعاية الصحية أ
الساسية.
ن
ً
تحـول بالفعل.
الحال يشـهد
ولك� نكـون
ي
منصفـ� ،فقـد بدأ ِ
ي
الموقـف ي
ٌّ
الـدول ،والصنـدوق العالمـي
البنـك
مـن
كل
ـص
خص
،2016
ففـي عـام
َّ
ي
اليـدز والسـل والمالريـا مبلـغ  24مليـار دوالر لدعـم الرعايـة
لمكافحـة إ
الصحية الشـاملة ف ي� أفريقيا ،عىل مدار تف�ٍة تمتد من  3إىل  5سـنوات .كما
يقـود رئيـس روانـدا بول كاجامي حاليـا فرقة عمل تابعة لالتحـاد أ
الفريقي،
ًّ
ملموسـة ف� جميع الدول أ
العضـاء باالتحاد،
تغطيـة صحية شـاملة
لتوفر
ي
ٍ
ي
البالـغ عددهـا  55دولـة ،وذلـك جز ًّئيـا من خلال ت ز
االلـ�ام بإنفـاق  5%من
جمـال عىل الرعايـة الصحية.
الناتـج
المحل� إ
ال ي
ي
تتسم فيها أ
ف
و� المناطق ت
النظمة الصحية بدرجة معقولة من القوة،
ال�
ي
ي
أ
ربما تكفي زيادة المساعدات زياد ًة مؤقتة؛ بهدف متابعة انتشار المراض
الفقر ،ذات أ
المعدية ،كما يحدث حاليا ،لكن ف� البلدان أ
النظمة الصحية
أُ
ًّ
ْ ي
ن
أن ت
ش
ستعا� بمجرد نفاد تلك
وعات
الم�
أفضل
ح�
فسنجد
ضعف،
ال
َّ
ي
ف
اليبوال.
جليا ي� حالة مرض إ
المنح ،وهو ما يتضح ًّ
ف
تفش للإيبوال شهده العالَم ،الذي انتهى ي� عام ،2016
وبعد انتهاء ب
أك� ٍ
المانحة -ومنها الحكومة أ
المريكية ،والبنك الدول -ث
أك�
الجهات
خصصت
ي
من  100مليون دوالر لتمويل مبادرات تهدف إىل تعزيز أ
النظمة الصحية،
ٍ
المراض ،وذلك ف� البلدان الثالثة أ
وأنظمة متابعة انتشار أ
ال ثك� ضت� ًرا من
ي
ذلك ش
وس�اليون ،وغينيا.
ليب�يا ،ي
التف� ،وهي ي
ي
ف
عديدا من هذه المبادرات ي� طريقه إىل االنتهاء ،وقد بدأت
أن ً
الحظ ّ
ويُ َ
تظهـر عالمـات التدهـور على خدمـات الرعايـة الصحيـة ف ي� تلـك الـدول.
ف
فمنـذ الصيـف ض
ليب�يا على خلفية انهيار
الما� ،اندلعـت
احتجاجـات ي� ي
ٌ
ي
ن
بـأن المستشـفيات
االقتصـاد والنظـام الصحـي الوط ي  .وتفيـد
تقاريـر َّ
ٌ
الكرى تفتقـر إىل أدويـة الطـوارئ ،ويقـول العاملـون ف ي� مجـال الصحـة
ب
بالضافة
و َف ِّن ُّيـو
المخترات إنَّهـم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شـهور .هذا ..إ
ب
أن هنـاك ض
مـر� لـم يتمكنـوا مـن الحصـول على خدمـات العيـادات.
إىل َّ
أ
كث� مـن البلـدان الفقر،
ليب�يـا فقـط ،ففـي ٍي
وهـذه المشـكلة ال تواجههـا ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

افتتاحيات

يجن ي العاملـون ف ي� النظم الصحيـة بالكاد ما يكفي من المال لمعيشـتهم.
تمويل طويل
توف�
وللجهات المانحة الدولية
تعزف عن ي
ٌ
ٍ
أسباب تجعلها ِ
أ
ين
ين
أك� مخاوف هذه الجهات
الموظف�
الجل لدفع رواتب
الحكومي� .وأحد ب
ف
ف
ن
كيانات حكومية ،وهذه
يع� انخراطها بشدة ي� أعمال
يتمثل ي� َّأن فعل ذلك
ٍ
الكيانات تكون ف �-كث� يمن أ
منظمات معقدة ،يصعب التعامل
الحيان-
ي ي
ٍ
مل
معها .وإضافةً إىل ذلك ..قد يُنظر إىل تلك الجهات المانحة وكأنَّها تُ ِ ي
عىل الحكومات المستقلة ما يجب أن تفعله.
أ
لكن
ال شك َّ
حلول لهذه المشكالت لن يكون بالمر السهلْ ،
أن إيجاد ٍ
ينبغي للجهات المانحة أن تفكر كيف يمكن لمبادراتها أن تساعد عىل تعزيز
النظم الصحية الوطنية عىل المدى الطويل .فعىل سبيل المثال ..يمكن
ين
العامل� بقطاع الصحة
اءات لضمان استمرار
لتلك الجهات أن تتخذ إجر ٍ
ف
الذين يُدربون عىل التعامل مع ضبف�وس
الم
المر�
شتبه ي� إصابتهم ي
ُ
َّ
َ
كورونا -ف ي� العمل بالمستشفيات ذاتها لخمس سنوات .وقد ال يبدو ذلك
ف
مستقب ًل.
مثمرا للغاية
َ
أمرا ذا أولوية ي� خضم حالة طوارئ ،لك َّنه سيكون ً
ً
فروس كورونـا مـن جديـد بعـدم انتبـاه زعمـاء الـدول
يُذ ِّكرنـا َز ْحـف ي
والمؤسسـات الخ�ية المانحة إىل أ
الوبئة ،إال عندما ت
تق�ب العدوى بشـدة
ي
أ
أن التخطيط لمواجهة الوبئة القادمة
من بالدهم ،لك َّنهم ال بد أن يدركوا َّ
ينبغـي أن يبـدأ من آ
الن.

خال من الجوع بفضل
عا َل ٌم ٍ
التفكير في األنظمة
التطرق إلى النظام
إطعام جياع العالم يستلزم
ُّ
الغذائي بشتى جوانبه.
اعتـادت دونيلا ميـدوز -عالمـة البيئـة الراحلـة -أن تطـرح على طالبهـا
نيوهامبشر ف ي� سـبعينيات القـرن
ف ي� كليـة دارتمـوث ف ي� هانوفـر بواليـة
ي
آت
ض
خاليا
المـا� السـؤال ال ي�« :كيـف فكان يمكـن أن يبـدو العالَـم ،لـو كان ً
ي
مـن الجـوع؟» .كتبت ميـدوز ي �-وقت الحق -أن الطلاب وجدوا صعوبة
ف
بجزء مـن الحياة
ي� إ
أمـر ليس ٍ
الجابـة على هـذا السـؤال ،ذلـك أن ُّ
تصور ٍ
ً
فضلا عـن تعلُّم طرق تحقيقـه ،هي مهارة نـادرة .يُ َد َّرس هذا
الواقعيـة،
أ
ين
ين
نادرا ما يدرسـون
للفنانـ� ،والكُ ّتـاب،
المـر
والمهندسـ�ّ ،
لكـن العلمـاء ف ً
تغي� ذلـك ،وسـاعدت ي� إنشـاء حركة
أمـورا كهـذه .عزمـت ميـدوز على ي
ً
عـرف
ي
الـذي
النهـج
–ذلـك
جهودهـا
نتيجـة
إىل
نظـر
ي
واليـوم،
عالميـة.
ُ
ُ
َ
بالتفكر ف� أ
أسـاس مـن مواجهـة ال َّتحديـات
النظمـة– على أنهـا جـزء
ي ي
ي
المسـ َت َدامة.
العالميـة ب
الكرى ،أمثـل تحقيـق أهـداف ال َّتنميـة ُ
فكر ف ي� النظمـة ض�وري للغايـة لتحقيـق أهـداف معينـة ،مثل
إن ال َّت ي
ين
وتحسـ� التغذية ،ألنـه يتطلب النظـر ف ي� الطريقة
القضـاء على الجـوع،
ت
الـ� يجـري بهـا إنتـاج الغـذاء ،ومعالجتـه ،وتوصيلـه ،واسـتهالكه ،كمـا
ي
أ
النسـان ،والبيئـة،
يتطـرق إىل كيفيـة تداخـل هـذه الشـياء مـع صحـة إ
واالقتصـاد ،والمجتمـع .وهـي أمـور صعبـة بالفعـل ،ولكنهـا ليسـت
مسـتحيلة إذا كانـت العوائـق معروفـة .لقـد تـم تنـاول بعـض هـذه
العقبات ،والحلول الممكنة ،ف� منتصف يناير ض
مقاالت
الما� ف ي� سلسـلة
ٍ
ي
ي
ضمهـا العـدد أ
الول مـن ش
«نيت� فوود»  ،Nature Foodوهي إحدى ثالث
َ َّ
رش
ريسرش» ( Nature Researchالدوريتـان
دوريـات ف ي� مجموعـة «نيت
ي
أ
الخريـان همـا :ش
«نيت� كانسر»  ،Nature Cancerو«نيترش ريفيوز إيرث
آنـد إنفايرومينـت»  ،)Nature Reviews Earth & Environmentوقـد
المـا� .ووفقًا لمدخـل التفكر ف� أ
ض
النظمة ،فإن
صـدرت ف ي� شـهر ينايـر
َ َ
َّ ي ي
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

إن النظام الغذائي
ليس نظامً ا
ً
متكافئا"

ئ
شـبك آخـر– يتطلـب تحقيـق ثالثة
تغير النظـام
ي
الغـذا� –أو ّ
ي
أي نظـام ي
أ
ف
أمـور؛ َّأولهـا :يحتـاج الباحثون إىل معرفـة جميع الطـراف الفاعلة ي� تلك
المنظومـة؛ وثانيهـا :يجـب عليهـم تحديـد كيفيـة ارتباطهـم ببعضهـم
تأث� هـذه العالقات عىل بعضها البعض،
البعـض؛ وثالثهـا :عليهم ف ْهم ي
أ
ت
الـ� ال تنتمـي إىل هـذا النظام ،وقياسـه.
وعلى الطـراف ي
أ
لنتنـاول التغذيـة كمثـال؛ ذكـرت منظمـة الغذيـة والزراعـة -التابعـة
أ
أ
أ
ف
ئ
الغـذا� العالمـي أن
للمـم المتحـدة -ي� تقريرهـا ال ي
خر بشـأن المـن ف ي
أ
ف
عـدد الشـخاص الذيـن يعانون مـن نقـص التغذية ي� العالـم ي� ازدياد
الكبر ف ي� علـم التغذيـة.
التقـدم
منـذ عـام  ،2015على الرغـم مـن
ي
ُّ
أ
لتأثر 150
تتبـع وزارة الزراعـة المريكيـة ي
وعلى سـبيل المثـال ،أسـهم ُّ
مـادة كيميائيـة حيويـة ف ي� الغـذاء ،وكذلـك االطلاع على قواعـد بيانات
كب�ا ف� الكشـف عـن العالقات ي ن
ب� السـعرات الحرارية،
مختلفـة
ً
إسـهاما ي ً ي
أ
والسـكَّر ،والدهـون ،والفيتامينـات ،ي ن
وبـ� حـدوث المـراض الشـائعة،
ُّ
ألرت الزلـو بارابـاس -عا ِلم الشـبكات ف� جامعة نورث ت
إيسرن
غر أن ب
ي
ي
ي
ف ي� بوسـطن بواليـة ماساتشوسـتس -وزملاؤه اسـتعانوا بتقنيـات تعلُّـم
واق�حـوا أن أ
آ
اللـة والـذكاء االصطناعـي ،ت
النظمـة الغذائيـة ش
الب�يـة
أ
تتألـف مـن  26ألـف مـادة كيميائيـة حيويـة على القـل ،وأن الغالبيـة
غر معروفـة ( .)Nature Food 1, 33–37; 2020يُ ي ِّ ن
بـ�
العظمـى منهـا ي
هـذا أنـه ال يـزال أمامنا شـوط طويل لنقطعـه قبل تحقيـق هدفنا أ
الول
مـن التفكر ف� أ
النظمـة ،وهـو ف ي� هـذه الحالـة ..تحديـد المزيـد مـن
ي ي
المكونـات ف ي� نظـم التغذيـة.
يســتند منهــج التفكـ يـر ف ي� ال ُّن ُظــم مــن أجــل إحــداث ال َّتغيـ يـر كذلــك
إىل ت
افــر ٍاض أن جميــع َمــن ف ي� النظــام يتمتعــون بنفــوذ متســاو،
أ
ومكانــة متســاوية ،أو التفويــض (باللغــة الكاديميــة) ،غـ يـر أنــه حســب
الصحيــة ف ي�
مــا أوضحتــه شــارون فريّــل -الباحثــة ف ي� مجــال العدالــة
ّ
الجامعــة الوطنيــة أ
السـ تـرالية ف� كانـ بـرا -وزمالؤهــا ،فــإن النظــام الغــذا�ئ
ي
ي
نظامــا متكاف ًئــا ،ويُ ِمكــن لنفــوذ التجــارة العالميــة أن تتيــح لهــا
ليــس ً
تجاهــل االحتياجــات البيئيــة والغذائية (S. Friel et al. Nature Food 1,
ـن قوانـ ي ن
ـ� ولوائــح ذات صلــة مــن
 .)51–58; 2020أ وعــى البلــدان أن تسـ ّ
الهــداف العالميــة فيمــا يخــص التغذيــة وتغـ ي ُّـر المنــاخ،
أجــل تحقيــق
غـ يـر أن هــذه المســألة أصبحــت صعبــة ،أل ّن قوانـ ي ن
ـ� التجــارة العالميــة
ت
ـ� وضعتهــا منظمــة التجــارة العالميــة (ُ )WTOم ِلزمــة قانونًــا للبلــدان
الـ ي
ف
ن
المختلفــة ،ي� حـ يـ� أن السياســات المتعلقــة بتغـ ي ُّـر المنــاخ أو ال َّتغذيــة
ليســت ملزمــة ف� أغلــب أ
الحيــان.
ُ ِ ي
ـوازن لمنظمـة التجـارة العالميـة إىل
م
عالمـي
َـل
ق
ث
إىل
الحاجـة
أ ّدت
ِ
ُ
ِ
توجيـه نـداءات من أجل إنشـاء منظمة بيئية عالميـة (انظرgo.nature. :
 ،com/2th18ycعىل سـبيل المثال) .تتمثل طريقة أخرى لتدارك اختالل
موازيـن القـوى ف ي� أن يحـذو المزيد من الجامعات حـذو ميدوز ف ي� تعليم
فك� باالسـتعانة بمنهـج ال ُّنظُم.
الطلاب كيفيـة ال َّت ي
وهــو مــا فعلــه بالضبــط فريــق مــن الباحثـ ي ن
«ال�نامــج
ـ� ،مــن خــال ب
متعــدد التخصصــات لتعليــم ال ُّن ُظــم الغذائيــة وتعلُّمهــا»J. Ingram( ،
 ،)et al. Nature Food 1, 9–10; 2020وفيــه يتعلــم طــاب متخصصون
ف
معــا،
ي� مجــاالت معينــة ،كالزراعــة ،وعلــم النظــم البيئــة ،واالقتصــاد ً
ف
خ�اتهــم الجماعيــة ي� معالجــة مشــكالت
مــن خــال االســتفادة مــن ب
العالــم الواقعــي ،مثــل كيفيــة الحـ ّـد مــن هــدر الطعــام .ومنــذ إطــاق
ال�نامــج ف ي� عــام  ،2015تل َّقــى أكـ ثـر مــن  1500طالــب مــن ِ 45قسـ ًـما
ب
جامعيــا التدريــب فيــه.
َّ
ين
وممثل�
وصنـاع السياسـات،
يجـب أن يتعلـم المزيـد مـن
الباحثـ�ُ ،
ي
صناعـة أ
وتب ن ِّ ي�
الغذيـة النظـر إىل مـا وراء حـدود مسـؤولياتهم المبـا�ش ة،
منهـج النظُـم ،وهـو مـا يدعـو إليـه محـررو دوريـة «نيترش فـوود» َ �ف
ُّ
ي
افتتاحيـة إطالقهـا ( .)Nature Food 1, 1; 2020أدركـت ميدوز أن الرؤى
وحدهـا ال تصنـع نتائـج ،لكنهـا خلصـت ف ي �-نهايـة المطـاف -إىل أننـا "لن
تخيلهـا".
نتوصـل ً
َّ
أبـدا إىل نتائـج ال يُ ِمكننـا ّ
الطبعة العربية
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نظرة شخصية على العلوم والمجتمع

رؤية كونية
ٌ
أسبوع
قرار العام الجديد:
خال من االجتماعات كل
ٍ
ثالثة أشهر

كتب بواسطة
هايدي ريم

اشغلوا تلك
األسابيع في
جداول أعمالكم
على الفور".

وقت للتفكير
تنصح هايدي ريم الباحثين بتخصيص ٍ
َ
يعج
العميق ،لما لذلك من أهمية ل إلنتاجية في عال ٍم ّ
بالتفاعل المستمر.
ديسـم� ض
أحصيت ك َّم الوقت الذي خصص ُته لالجتماعات
الما�،
ف� شـهر
ب
ُ
الشـهر الثالثة السـابقة .وبحـذف أ
يوالمكالمـات الجماعيـة يخالل أ
اليام ال�ت
ي
ت
ال� حرض ُت فيها مؤتمـر ٍات واجتماعـات خارج
ُ
كنـت مسـافر ًة فيهـا ،وتلـك ي
ف
وجـدت أنَّن
قضيـت ي� االجتماعـات والمكالمـات الجماعية
العمـل،
مقـر
ُ
ُ
ي
يوميـا .وعليـه ،عقـدت العـزم ف ي� هـذا العام عىل
مـا متوسـطه  8.5سـاعة ًّ
مسـموح
أسـبوع كل ثالثة أشـهر ،يغ�
حفظ وقت العمل ،من خالل تحديد
ٍ
ٍ
الجماعيـة ف
ت
مجموعـ� البحثية.
�
والمكالمـات
خاللـه بانعقـاد االجتماعـات
ي
ي
ت آ
ن
مجموعـات أخرى إىل هذه الخطـة ،ونتوقع أن
ثمـا�
ٍ
وحى الن ،انضمـت ي
ث
شـخص عن
قريبـا ،إذ أعرب أكر من 500
تنضـم إلينـا
ٌ
ٍ
مجموعـات أخـرى ً
ت
ت
«توير» .Twitter
لدعـو� إىل هذه الفكـرة عىل منصة
دعمهـم
ي
ب� العمل أ
ينقسم ت
وق� ي ن
كلينيك ،حيث أعمل عىل
وال
كاديمي،
ال
إ
ي
ي أ
وأطبق علوم الجينوم ف ي� قطاع الرعاية
اكتشاف أسباب المراض النادرةِّ ،
ُّ
عمل
أدوات لدعم الطب الجينومي .وعاد ًة ما
وأبتكر
الصحية،
ٍ
ُ
أستهل ي
ين
أستغر ُق خاللهما
ساعت�
ل
يتيح
مما
ا،
صباح
السادسة
الساعة
ف ي� تمام
ً
ي
ن ِ
ف
ت
ت
ال� تتطلب
ال�يد إ
ي� العمل ،ويشمل هذا متابعة رسائل ب
اللك� ي
و� ي
ف
ض
ت
ز
ال� تبدأ عاد ًة ي� تمام
خاصا ،إ
يً
ترك�ا ً
وال فعداد للمحا�ات واالجتماعات ،ي
أنكب عىل رسائل تطبيق «سالك» ،Slack
ا.
صباح
الثامنة
ً
و� المساءُّ ،
ي
لك� ن
ال ت
وتحض� العروض
و� الباقية .أما الكتابة والتحرير،
ال�يد إ
ي
ورسائل ب
ي
الم�وعات أ
وغ�ها من ش
الخرى المهمة ،فأعمل عليها
التقديمية الجديدة ،ي
خالل عطالت نهاية أ
السبوع ،وأثناء الرحالت الجوية .ال تي�ك ذلك سوى
مق�حات المنح ،أو التفك� �ف
ت
وقت محدود ش
الك�ى ،أو كتابة
للم�وعات ب
َِ
ي ي
إبداعيا ،وهي أمور أحتاج إىل أسابيع خالية
تفك�ا عميقًا نقديًّا ،أو
ً
عمل ي ً
ي
من االجتماعات أل ْجلها.
اكتشـفت هـذه الفكـرة بالصدفـة ..فقبـل عدة سـنوات ،بـاءت الخطط
ُ
غر أنن
ت
ُ
أعمـال لتلك
جـدول
ل
عـد
أ
لـم
بالفشـل،
جـازة
ل
هـا
الـ� وضع ُت
إ
ِّ
ي
ٍ
ي
ي
ي
ت
اجتماعـات فيها .وعندما َّ
حل أسـبوع
الفرة ،وهكـذا لم أحـدد مواعيد أي
ٍ
اع�فـت بأنَّ ن� كنت أنوي قضاء الوقت ف
الجـازة ،ت
نزل مع أوالدي ،الذين
�
م
�
إ
ي أ ي
ُ ي
ف
كانوا ف
ن
اب� الصغر لحضور معسـكر
ذهاب
ظل
و�
المدرسـة.
من
إجازة
�
ٍ
ي
لكـرة يالسـلة حينهـا ،وعـزم ي ت أ
كر عىل قضاء إجازتها بشـكل مسـتقل
ابنـ� ال ب
ي
تقريبـا؛
نفس� متفرغـةً لالسـتغراق ف ي� العمـل دون
وجـدت
عنـا،
ُ
ٍ
تشـتيت ً
ي
فتمكنـت مـن إنهـاء القائمـة الطويلـة للمهام المتأخـرة ت
الم�اكمة ،ال سـيما
ُ
أ
اطلعت
كنـت قـد
ُ
المتعلقـة بالكتابـة والتحريـر .وبحلـول نهايـة السـبوعُ ،
على كافـة الرسـائل الـواردة ف� بريـدي إ ت ن
أيضا
وقـت ً
لدي ٌ
و� ،وتَ َوفَّـر ّ
اللكر ي
ي
لمشـاهدة أ
الفلام مـع ت
عائلـ� ف ي� المسـاء .كانت تجربـةً رائعة!
ي
أ
بـدأت ف ي� تكـرار التجربـة أسـبو ًعا على القـل كل عام .ورسعـان ما أدرك
ُ
أي
فكففـت عـن التظاهـر،
مختري مـا يحـدث،
أعضـاء
ب
ُ
ُ
وأوضحـت لهـم َّ
أ
السـابيع كانـت إجـاز ٍات فعلية (عندما أكـون عاد ًة خارج نطـاق التواصل)،
أ
ت
ت
نز
ّـ� ،لنَّهـم
وأيهـا أعمـل فيـه بالم ل ،دون اجتماعـات .وقـد اح�مـوا خط ي
كانـوا يعلمـون أنَّ ن ي� سـأُنجز مـا يحتاجونـه ِم ن ِّ ي�.
ف
ف
كام�يـدج ي� واليـة
بـدأت
مجموعـات أخـرى ي� معهـد بـرود بمدينـة ب
ٌ
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كب�ة
هايدي ريم ي
ين
ين
التنفيذي�
المسؤول�
لتطبيقات علوم
الجينوم ف ي� مستشفى
ماساتشوستس العام،
لمخت�
والمديرة الطبية
بَ
تجارب ي ن
تعي� التسلسل ف ي�
أ
البحاث إالكلينيكية ،التابع
لمعهد برود.
لك� ن
بال�يد إال ت
و�:
ي
HREHM@mgh.harvard.
edu

ماساتشوسـتس ف� تنفيـذ فكـرة أ
الخـال مـن االجتماعـات كل ثالثة
سـبوع
ال
ي
ي
ٍ
أشـهر .وجـاءت النتائـج طيبة للغاية ،إذ أفـاد البعض بزيـادة إنتاجيتهم،
وبأنَّهـم تمكنـوا مـن االنخراط ف ي� ش
حجما ،تتسـم بالصعوبة
وعـات ب
م� ٍ
أك� ً
أحيانًـا ،وتتطلـب ت
أن
فر ٍات أطـول مـن االهتمـام الخالـص.
ونظـرا إىل َّ
ً
ت
ت
ث
أشـخاص من خارج
جرى مـع
اجتماعـا�
أكر مـن ثالثـة أربـاع
ٍ
ي
أ ي
ومكالمـا� تُ َ
أ
المعهـد ،مـا بَ ِر َحـت تلـك السـابيع تتضمـن  30سـاعةً -على القـل -مـن
االجتماعـات والمكالمـات.
الما�َ ،وس ْع ُت نطاق ت
وعليه ،ف� أواخر العام ض
دعو�؛ ليشمل مجتمع علوم
ي َّ
ي
الجينوم ي أ
ووضعت -بعناية -ت
مق� ًحا يتجنب التعارض مع المؤتمرات
الوسع.
ُ
أ
الخال من االجتماعات
المهمة لعلوم الجينوم ،ي
ويتغ� فيه بالتناوب السبوع ي
كل شهر ،لتجنب تعارض تلك أ
نحو متكرر مع االجتماعات الشهرية
عىل
سابيع
ال
ُّ
ُ
ٍ
ن
للمجموعات ( .)go.nature.com/2en531yومنذ ذلك ي ن
أبلغت� عدة
،
الح�
ي
ومخت�اتها.
مجموعات بأنَّها تعمل عىل تطبيق هذه الممارسة ف ي� برامجها
ب
الباحثـ� أن يشـغلوا هـذه أ
ف
ت
ت
ين
المق�حـة ي� جـداول
السـابيع
وأقرح على
َ
ِ
ف
المقـرر عقْدها خالل
أعمالهـم على الفـور ،ثم يبـدأوا ي� إلغاء االجتماعات
َّ
السابيع ،أو تغي� مواعيدها ،إذ يمكن -عىل أ
تلك أ
الرجح -إلغاء االجتماعات
ي
ُ
أ
ت
الـ� سـتتعارض
وعديـد مـن
السـبوعية الدائمـة،
ٍ
االجتماعـات الشـهرية ،ف ي
أ
ف
البقـاء على
معهـا تلـك السـابيع مـر ًة واحـدة فقـط ي� السـنة .وال بـأس � إ
مواعيدهـا .فبمجرد حلول ي تلك أ
ت
السـابيع
الـ� يصعـب تحديد
االجتماعـات ي
ض
سـمح باالجتماعـات ال�ورية حسـب الحاجة،
الخاليـة مـن االجتماعـات ،يُ َ
بنـا ًء على تقدير مدير المجموعة ،لكن يُ ت
ف�ض أن يكون الغرض المحدد من
كل هـذا هـو إنجاز العمل المخطَّط له ف� َ أ
الخـال من االجتماعات.
السـبوع
ي
ي
اسـات تقـارن المقاربـات الم َّتبعـة لتقليـل عدد
ورغـم أنَّن ي لـم أجـد در ٍ
عديـدا مـن اسـتطالعات الـرأي أشـار إىل أنَّهـا تمثـل لنـا
االجتماعـات ،فـإن
ً
شـخصا مـن كبـار المديريـن
ضخمـا .فقـد وجـد اسـتطال ٌع شـمل 182
عب ًئـا
ً
ً
بـأن االجتماعـات تعرقل
أن
الصناعـات
مـن
عـدد
ف ي�
حـوال ثلثيهـم شـعروا َّ
َّ
ٍ
ي
مهامهـم (L. A. Perlow
محاوالتهـم
ي
للتفكر بعمـق ،وتعطلهم عن إنهـاء ّ
.)et al.Harvard Business Rev. 62–69; July–August 2017
مقدار زهيـد من الوقت بالنسـبة
وبالطبـع أربعـة أسـابيع ف ي� السـنة
هـي أ ٌ
إىل أ
ف
الشـخاص الذيـن يتمحـور عملهـم ي �-السـاس -حـول االبتـكار .لـذا..
يحتاج الباحثون والمجموعات البحثية وقطاعات العمل المختلفة إىل تبادل
بالنتاجية
ال ض�ار إ
النقـاش حـول أنظمتهم الخاصـة ،لمنع االجتماعات مـن إ
أ
اجتماعـات كل
يومـا دون
ٍ
والدقـة واالبتـكار .فبعـض الشـخاص يحـددون ً
ت
�ش
أسـبوع ،بينمـا يحـدد آخـرون فر ًة مـن الوقـت كل يـوم .وهنـاك كات
اجتماعـات أو مكالمـات على مسـتوى ش
ال�كـة كلهـا .لذا..
تنظـم وق ًتـا دون
ٍ
ت
ز
نظام مناسـب لهما ،وااللـ�ام به.
شـخص وبرنامـج عىل تحديد
أُشـجع كل
ٍ
ٍ
أ
ت
ال� تعوقك
إ
وبالضافة إىل تقليل وقت االجتماعاتِ ،
الح ْظ العقبات الخرى ي
لك� ن
ال�يد إال ت
عن إالنتاج ،ت
و� ،أو وسائل التواصل االجتماعي.
تشمل
ربما
ال�
ب
ي
ي
توقف عن استخدامها أثناء العمل
الم ِله َيات ،أو ْ
َح ِّد ْد أوقاتًا خالية من هذه ُ
تغي� بيئة العمل.
كنت تحتاج إىل ي
تماما ،أو خذ إجاز ًة مدفوعة ،إذا َ
ً
االسراتيجيات الشـخصية ،ف
ت
الكبر مـن
و� ظـل العـدد
عـن
ا
وبعيـد
ي
ً
ي
ف
ش
الحال،
الم�وعـات البحثيـة التعاونيـة الدوليـة واسـعة النطاق ي� الوقـت ي
ال�امـج والمؤسسـات ،وتحديد
عر ب
منسـق ب
مـن المنطقـي بـذْ ل ٍ
دول َّ
جهد ي
الخـال مـن االجتماعـات
الوقـت
خاللهـا
يتوافـق
عـام،
أربعـة أسـابيع كل
ي
على مسـتوى العالـم.
أحـث الجميع عىل االسـتمتاع بهـذه ت
الف�ات الخالية مـن االجتماعات كل
ف
معـا حـول تجاربنـا ي� نهايـة العام .ربما ستسـاعد
ثالثـة أشـهر .ولنتحـدث ً
ب� أفـراد المجتمـع ث
تلـك الفكـرة عىل تعميـق العالقات ي ن
البح�.
ي
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نظرة شخصية على العلوم والمجتمع

رؤية كونية
فيروس كورونا :يجب على
الت ُّ
المستشفيات َّ
علم من
األوبئة الماضية
ترى ناهد باديليا أن علينا استخدام أ
الساليب التي
ّ
جيدا عندما واجهنا حاالت تَف ٍَّش سابقة،
تعلمناها ً
سيستجد من هذه الحاالت.
لما
استعدا ًدا
ّ
عما
يختلف عالَمنا الذي يجابه يف�وس كورونا الجديد «سارس – كوف – ّ »2
وبا� المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة «سارس» ،SARS
كان عليه أثناء ئ يَ
آ
وإنفلونزا الخنازير  .H1N1فقد أصبح انتقال المرض نفسه الن أرسع من
أي وقت ض
م� .وبرسعة مماثلة ،نلحظ انتقال المعلومات الصحيحة ،بل
أيضا.
الم َضلِّلة ً
والمعلومات ُ
تف� ف�وس إيبوال ،ف
عملْت طبيبةً إكلينيكيةً ف
ش
و�
أثناء
أفريقيا
غرب
�
ي
َِ ُ
ي
ّ ي
ي
مستشفيات مدينة نيويورك خالل تف�ة انتشار يف�وس إنفلونزا الخنازير.
للتعامل مع حاالت
حاليا ،ف ي� بوسطن ف ي� مدينة ماساتشوستس،
ُ
وأستعد ًّ
التنفس الحا ّد الناجم عن يف�وس «سارس – كوف
بالمرض
إصابتها
يُحتمل
ي
ال� أواجهها آ
الن هي نفسها ت
كث�ة من تلك ت
ال�
تحديات
أن
د
وأج
ي
–ِ .»2
ي
ي
واجه ُتها ف ي� حاالت ش
التف� السابقة.
ومن أ
الهمية بمكان يمعرفة خصائص كل يف�وس .ومن ض
ال�وري كذلك
أ
كب� من الشخاص،
إالجابة عن سؤال
أساس :ماذا تفعل عندما يلجأ إليك عدد ي
ي
ين
آمل� ف ي� الحصول عىل الرعاية الطبية عىل أثر االشتباه ف ي� إصابتهم بعدوى
ف
مرض يغ� مألوف؟ ّإن إجابة هذا السؤال يجب أن تأخذ ي� االعتبار ثالثة قرارات:
أ
الم ي ن
وتوف�
صاب� بالعدوى ،وكيفية عزلهم ي
التعرف ً
رسيعا عىل الشخاص ُ
كيفية ُّ
ف
ن
العامل� ي� مجال الرعاية الصحية.
الرعاية لهم ،وكيفية الحفاظ عىل سالمة
ي
تف� هذا الوباء ،هناك اتجاهان سيعززان صعوبة تحديد أ
ش
الشخاص
ومع ي
ف
ين
بف�وس «سارس – كوف –  ،»2وذلك ي� الوقت الذي يجري فيه التعامل
المصاب� ي
ف
ن
الحالً .
فأولَ ،علَّمنا
مع
ي
المصاب� بأعراض مشابهة ي� منتصف موسم إالنفلونزا ي
ش
تف� يف�وس «إيبوال» ف ي� عامي  ،2013و 2016أهمية فحص سجالت سفر
أ ي
الشخاص ،بيد أن تَزايُد أعداد الدول ت
ال� تُ ِبلغ عن حاالت إصابة بـ«سارس – كوف
ي
أ
ن ف
ت
ال� يجب عليهم أن
سيصعب توجيه
–»2
ي
ِّ
العامل� ي� المستشفيات إىل الماكن ي
يستفرسوا عن قدوم أ
الشخاص منها .كذلك سيتوجب عىل المستشفيات تصميم
ت
ين
المتغ�ة النتشار المرض.
العامل� فيها عىل دراية بالخريطة
اس�اتيجيات تُ ْب ِقي
ي
ف
فإن
ثانيا ،حسبما تَ َج َّل بوضوح ي� وباء يف�وس إنفلونزا الخنازيرّ ،
أ ً
الشخاص الذين ال يملكون تاريخ سفر ذا صلة بالمرض س َت ُع ّج بهم أقسام
ي َّ ن
وسيتع� عىل المستشفيات تشجيع
وغ�ها من مرافق الرعاية.
الطوارئ ي
أ
رسيعا،
بالف�وس عىل الخضوع لل َّتشخيص
الم َر َّجح إصابتهم ي
ً
الشخاص ُ
ن
ن
المصاب� بعدوى أقل خطورة عن طلب الرعاية الطبية الطارئة.
تث�
ي
بينما ي
كب�ا من عملية ال َّتوعية هذه.
وتتوىل هيئات الصحة العامة جز ًءا ًي
تش� البيانات الحالية إىل أنه يمكن أ
ين
المصاب� نقل هذا المرض
للشخاص
ي
الجديد ،قبل ظهور أ
العراض عليهم (C. Rothe et al. N. Engl. J. Med.
التعرف
 .)http://doi.org/ggjvr8; 2020ويجب عىل المستشفيات -بجانب ّ
ت
تداب�
ال� سبق لها السفر إىل بؤر المرض -تعزيز ي
ً
رسيعا عىل الحاالت ي
مكافحة العدوى ،ت
ال� تُط ََّبق عند إصابة أي شخص بأعراض تنفسية ،مثل
التشديد عىل عادات ينظافة اليدين ،واستخدام أ
القنعة الواقية ،والحرص
َّ
عىل تطه� أ
مساحات يُ ِمكن فيها
الماكن المزدحمة بصورة دورية ،وإيجاد
ي
ٍ
المر� الذين ظهرت عليهم أ
عزل ض
العراض؛ وتقديم الرعاية لهم.
ما زال يجري نقل غالبية العينات إىل المخت�ات المرجعية� ،ف
ح�ن
ي ي
ب
ّ
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كتب بواسطة
ناهد بيديليا

ما الذي ينبغي
فعله عندما
يصل إلى
المرافق الصحية
َ
عدد كبير من
األشخاص
بمرض
المصابين
ٍ
غير مألوف؟"

ساعد
ناهد باديليا
أستاذ ُم ِ
متخصص ف� أ
المراض
ي
ط�
ُ
المعدية ،ومدير ب ي
الم ْم ِرضة
لوحدة العوامل ُ
الخاصة ف ي� كلية طب
جامعة بوسطن بوالية
ماساتشوستس.
لك� ن
بال�يد إال ت
و�:
ي
nbhadeli@bu.edu

أنه من ض
ال�وري إجراء االختبارات ف ي� مكان أقرب إىل رسير المريض ،من
آ
أ
ن
بالف�وس ،وف َْصلهم عن الخرين الذين
أجل تحديد الشخاص
المصاب� ي
ي
اضا مماثلة.
يعانون أعر ً
ويجب أن تحس ِم مستشفيات عديدة ف� البلدان أ
ال ثك� ثرا ًء قراراتها بشأن
ِ
ي
ما إذا كان ينبغي لها تقديم الرعاية للحاالت المصابة بالمرض ف ي� وحدات
أ
الم ي ن
صاب�
احتواء بيولوجي متخصصة ،جرى
إنشاؤها لرعاية الشخاص ُ
ف
ن
المصاب� بأمراض أخرى
مخصصة ألولئك
ي
بمرض يف�وس إيبوال ،أَ ْم ي� غرف َّ
ن
النوع� قد
إن الحاجة إىل هذين
ي
تنتقل بع� الهواء ،مثل الدرن ،والحصبةّ .
قريبا ،إذا ش
انت� الوباء .ولذلك ..بوسع
تفوق إ
المدادات المتاحة منهما ً
المستشفيات وضع خطة تدريجية؛ بحيث يكون جانب منها للتعامل مع
أ
ض
مخص ًصا لوقت ّ
سة
عدد
قليل من المر� ،ويكون جانب َآخر أ َّ
تقل ضفيه ال َ ِ ّ
ف
الكب�ة من المر� .وقد
الم َركَّزة ،نتيجةَ العداد ي
المتاحة ي� أقسام الرعاية ُ
المجاورة؛ لضمان حصول كل
المر ِافق
تحتاج المستشفيات إىل التعاون مع َ
ِ
شخص يحتاج إىل رعاية مركزة عىل هذه الرعاية.
ف
معدات الوقاية
تواجه المستشفيات معضلة أخرى ،تتمثل ي� تحديد نوع ّ
ِ
الشخصية ت
ين
العامل� ف ي� مجال الرعاية الصحية استخدامها؛
ال� ينبغي عىل
ي
للوقاية من الصابة بالعدوى .وتفيد مراكز مكافحة أ
المراض ،ومنظمة الصحة
ُ
إ
ين
للعامل� تج ُّنب مالمسة سوائل الجسم ،والسطوح
العالمية بأنه يمكن
الف�وسات المتطايرة ف ي� الهواء نتيجةَ العطس والسعال
الملوثة ،وجسيمات ي
باستخدام معدات تتمثل ف
والمآزر ،سواء المرفَقةً بأجهزة تنفًّس
ات،
ز
القفا
:
�
ي
ِ
الم َر ِّشحة للجسيمات.
ُم َنقِّية للهواء ،أَ ْم بأقنعة الوجه المعتمدة ُ
دائما
وخالفًا لالعتقاد الشائع ،فإن الخيار الذي يحقق حماية ب
أك� ليس ً
المدر ي ن
ب� عىل استخدام معدات الوقاية
مأمون العواقب ،فالعاملون أمن يغ� َّ
ال ثك� ُعرضة الستخدامها بطريقة يغ� صحيحة؛
الشخصية المعقدة هم
تف� وباء «سارس» ،كان ث
الصابة بالعدوى  .ففي أثناء ش
أك� وقت
بالتال إ
ي
ي
الصابة بالعدوى هو أثناء ارتداء هذه
يصبح فيه العاملون عرضة لخطر إ
أيضا إىل تدريب
المعدات ،وأثناء خلعها .من هنا ،ستحتاج المستشفيات ً
ّ
ين
الموظف� بصفة مستمرة عىل استخدام هذه المعداتً ،
فضل عن حاجتها
المدادات منها بصفة متكررة .ويمكن أن تؤثر معدات الوقاية
توف� إ
إىل ي
ال� يتلقّاها ض
أيضا عىل جودة الرعاية ت
المر�.
للحركة
دة
قي
الم
الشخصية
ً
ُ
ِّ
ي
وربما يكون الحصول عىل معدات الوقاية الشخصية يغ� الشائعة بكميات
ف
المدادات أن يُغَ ي ِّ� العاملون
صعبا .وإذا اقتضت
التغي�ات ي� هذه إ
ي
ي
كب�ة ً
ُم ِع ّداتهم ف ي� منتصف تف�ة ش
تف� الوباء ،فإن هذا يؤدي إىل زيادة االرتباك.
ي
ف
و� نهاية المطاف ،ما يصلح لكل مرفق يختلف باختالف الموارد ،والوضع.
ي
أ
ت
ال�تصيبطاقمالرعاية
وسيتح ّتمعىلالمستشفيات ً
أيضا ُ
التعاملمعالمراض ي
ين
العامل� للإصابة بالمرض ،ستواجه المستشفيات
فبتعرض المزيد من
الصحية؛ ُّ
أك� ف ي� ال َّتعامل مع ش
التف� .وإذا تأ� العاملون ف ي� مجال الرعاية
صعوبة
والعيادات
ب
ي
الصحية إىل مقر العمل وهم مصابون بالمرض –وما شهدناه ف ي� مدينة نيويورك
تف� وباء ف�وس إنفلونزا الخنازير أظهر أن ما يصل إىل  %60من أ
ش
الطباء
ي
خالل ي
ن
تعرضوا لذلك ً
فعل (N. Bhadelia et al. Infect. Control Hosp.
إال
ي
كلينيكي� َّ
 –)Epidemiol. 34, 825–831; 2013فقد ينقلوا المرض إىل ض
مر� ،وإىل زمالئهم.
ين
العامل�.
أيضا إىل وضع خطط توظيف؛ للتعامل مع نقص
وتحتاج المستشفيات ً
ّأما عن وجه االرتباط ي ن
ب� هذه المجموعات الثالث من القرارات ،فهو أن
–� أفضل أ
ف
الحوال-
مرض ما ي
المعرفة العلمية حول ٍ
تتغ� ،وأن هذه المعرفة ي
عاد ًة ما تزداد مع تطور وباء جديد .وليس لدينا إال القليل من إالرشادات حول
والجراءات أثناء التعامل مع حالة االرتباك الناتجة
كيفية صياغة السياسات إ
ف� ،سيتح ّتم علينا ت
ال� ي ز
عن يف�وس جديد .وعندما ينحرس هذا ال َّت ش
ك� عىل
ي
تلك إالرشادات؛ لمراجعتها وتنقيحها.
الطبعة العربية

| مارس 11 | 2020

مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
ALAMY

للمرة أ
بوضوح
الولى ،رصد فيزيائيون
ٍ
نويات ذرية حركةً نادرة
تحرك ٍ
ُّ
تسمى «التذبذب الطولي».
ومعقدةَّ ،
الشارة إلى أن نواة
وتجدر إ
الذَّ رة تتكون من البروتونات،
معا
والنيوترونات ،ويُطلَق عليهما ً
اسم «النيوكليونات» .وفي حالة
االستثارة ،يُ ْب ِدي بعض النويات ذات
العدد الفردي من النيوكليونات حركة
تذبذب معقدة ،تشبه تلك الحركة
التي نشاهدها في لعبة البلبل الدوار،
بسبب شكلها الهندسي غير المتوازن.
ولم تُرصد حركة التذبذب هذه من
قبل سوى حول المحور أ
الطول أو
أ
القصر في النويات التي تحتوي على
أقل من  170نيوكليونًا.
اسة جديدة ،أجرتها
وفي در ٍ
الباحثة نيروباما سينشارما -من
جامعة نوتردام في والية إنديانا
أ
وجه الباحثون
المريكية -وزمالؤهاَّ ،
ً
سيل من أيونات الفلورين إلى هدف
نظير
أو
شكل
نتاج
ل
يتربيوم،
ال
من
إ
إ
ٍ
ٍ
سمى «الذهب-
من نظائر الذهب ،يُ َّ
َّ .»187
ودل تحليل أشعة جاما التي
أنتجتها نويات هذا الذهب أثناء
تحللها على تذبذب هذه النويات.
187
وهذا يجعل نظير الذهب Au
نظير متذبذب معروف.
أثقل ٍ
وقد رصد الفريق البحثي تذبذب
محور
نواة نظير الذهب  187Auحول
ٍ
لم يكن أطول محاور النواة ،وال
أقصرها ،بل متوسط الطول ،وهي
المرة أ
الولى التي يُرصد فيها مثل هذا
السلوك بوضوح.

اكتشف باحثون أن إالصابة بمرض
باركنسون في سن مبكرة وفي منتصف
العمر ربما يكون السبب فيها خلل على
مستوى الخاليا يوجد منذ الوالدة.
تقريبا من
يُذكر أن نسبة ِقوامها ً %10
بالصابة بمرض
الحاالت التي تُ َّ
شخص إ
أشخاص تتراوح
باركنسون تَ ْح ُدث بين
ٍ
عاما ،من بينهم
عاما ،وً 50
أعمارهم بين ً 21
النجم السينمائي مايكل جيه .فوكس (في
بالصابة بالمرض
الصورة) ،الذي ُشخص إ
حين كان في التاسعة والعشرين من عمره.
وبهدف العثور على مؤشرات جزيئية
تنبئ بظهور مرض باركنسون في سن مبكرة،
استعان كليف سفيندسن -من معهد الطب
التجديدي بلوس أنجيليس ،التابع لمجلس
أمناء مركز سيدارز سيناي في والية كاليفورنيا-
شخصا
وزمالؤه بخاليا دم مأخوذة من ً 22
أصيبوا بمرض باركنسون في سن مبكرة .وأعاد
الباحثون برمجة هذه الخاليا إلنتاج خاليا
جذعية ،ثم استنبتوا منها خاليا دماغية.
واحتوت تلك الخاليا على تراكُم لبروتينات
ساما
تأثيرا ًّ
 ،α-synucleinالتي يُعتقد أن لها ً
على الخاليا العصبية ،كما احتوت على
ليسوسومات مصابة بخلل وظيفي ،و أ
الخيرة

)Phys. Rev. Lett. 124, 052501 (2020

األمم األكثر
إهدارا
ً
للغذاء

JASON LAVERIS/GETTY

يهدر العالَم حاليا من أ
الغذية ِض ْعف
ًّ
ما كان يهدره من قبل ،وذلك حسب
التقديرات السابقة .وتُ َعد الدول الغنية
بدرجة كبيرة ،إذ تسمح
مسؤولةً عن ذلك
ٍ
أ
السواق بتعفن الخضراوات المحصودة،
أ
وتتخلص ال ُ َسر من بقايا الطعام .وهذه
الصور وغيرها من صور َفقْد الغذاء
وهدره تقضي على ثلث إمدادات الغذاء
في العالم ،وفقًا لتقديرات منظمة أ
المم
المتحدة أ
للغذية والزراعة (.)FAO
وقد أرادت الباحثة مونيكا فان دن بوس
فيرما -من جامعة ومركز أبحاث فاخينينجن
في الهاي بهولندا -وزمالؤها دراسة تأثُّر
هدرة بثراء المستهلكين،
الم َ
كمية الغذاء ُ
بيانات جمعتها
فاستند الباحثون إلى
ٍ
منظمة الصحة العالمية ،ومنظمة أ
الغذية
ومنظمات أخرى في عام
والزراعة،
ٌ
 ،2003لتقدير ِك َّم السعرات الحرارية التي
اشتراها أ
الفراد في جميع أنحاء العالم،
وما استهلكوه منها ،وما أهدروه.
أن بلجيكا كانت أكثر البلدان
وتبين َّ
َّ
إهدارا للغذاء ،وأقلها كانت الفلبين
ً
(غطت الدراسة ثلثي سكان العالم ،ولم
تشمل ً
مهدرة للغذاء ،مثل
دول كبيرة ِ
الواليات المتحدة) .ووجد الباحثون
أيضا أنه عندما زاد إنفاق أ
ال ُ ْسرة الواحدة
ً َّ
ليتجاوز حوالي  6.70دوالر أمريكي في
أيضا
اليوم للشخص الواحد ،زادت ً
بمعدل سريع ،ثم
المهدرة
كمية الغذاء
َ
ٍ
تباطأت زيادتها بعد ذلك.
يهدر الفرد
وعلى الصعيد العالميِ ،
سعرا حراريًّا في اليوم ،أي
الواحد ً 527
أكثر من ِض ْعف كمية الغذاء التي كان
هدر سابقًا.
عتقد العلماء أنها تُ َ
يَ ِ
)PLoS ONE 15, e0228369 (2020

 | 12مارس | 2020

الطبعة العربية

هي ِبنى خلوية تُ َنقِّي الخاليا -في الظروف
الطبيعية -من البروتينات غير المرغوب فيها.
تتبع أصل المرض إلى جذوره
وبما أنه أمكن ُّ
في الخاليا الجذعية ،يشك الباحثون في أن
المشاركين في الدراسة قد ُولدوا مصابين
بخلل في آ
الليات الخلوية.
ووجد الباحثون كذلك أن عقار
بفعالية من تراكُم بروتين
 PEP005يقلل
ٍ
المستنبتة
الخاليا
من
كل
في
α-synuclein
َ
في المختبر ،وفي أدمغة الفئران الحية.
)Nature Med. http://doi.org/dkvf (2020

GETTY

ذبذبات غريبة
من عنصر
متأللئ

بذرة مرض
باركنسون توجد
منذ الوالدة

حديث اآلباء مع
الر َّضع يعزز المهارات
ُّ
اللغوية لألطفال
الر َّضع
يمكن أن يبدو الحديث مع ُ
لكن هذا الحديث البسيط الذي
ً
ساذجاّ ،
ستخدم فيه صوت رقيق ،ويستعمله
يُ َ
الر ّضع
البالغون في التحدث إلى ُ
وحديثي المشي ،ربما يُساعد هؤالء
أ
كلمات جديدة.
الطفال على تعلُّم
ٍ
أ
يعي العلماء أن سماع الطفال حديث
آبائهم إليهم "بنبرة طفولية" –أي الحديث
بحروف
الم َنغَّ م ،والمصحوب
ِ
البطيء ُ
علة مبال ٍَغ في نطقها– قد يعزز المهارات
ٍ
اللغوية عند أ
الطفال .وهذه القدرات
اللغوية مؤشرات مهمة على نجاح أ
الطفال

في المدرسة.
ومن أجل دراسة كيف يمكن أن يؤثر
تدريب الوالدين على استخدام الحديث
بهذه النبرة في تعلّم أطفالهم للغة،
طلب الباحثون ناجا فيرجان راميريز،
وسارة روزبيري اليتل ،وباتريشا كول من
جامعة واشنطن في مدينة سياتل أ
الميركية
من عائالت ً 71
أمريكيا أن يسجلوا
طفل
ًّ
تفاعلهم مع أطفالهم الرضع في أعمار 6
شهرا.
شهرا ،وً 18
أشهر ،و 10شهور ،وً 14
وكلف الباحثون  48عائلة بحضور جلسات
تدريب تضمنت نصائح حول أنشطة
ٍ
لتعلّم اللغة.
وعلى مدار عام ،زاد آ
الباء ممن خضعوا
ِ
للتدريب من استعمالهم لهذه النبرة بنسبة
 ،%21في حين زاد آ
الباء غير الخاضعين
للتدريب من استخدامها بنسبة  .%12وبمرور
 18شهرا ،تمكَّن أطفال آ
الباء الخاضعين
ً
للتدريب من نطق حوالي  2200تركيب لفظي
في  12ساعة ،وهو عدد أكبر بنسبة %40
تقريبا من نظيره عند أ
الطفال الذين لم تتلق
ً
تدريبا.
عائالتهم ً

Proc. Natl Acad. Sci. USA http://doi.org/
)dk8j (2020
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تجربة تبرهن
على أمان تقنية
«كريسبر»

S. ZHAO ET AL./CELL

الوعية الدموية (باللون أ
البعاد ل ُكلْية ،يظهر أ
نموذج ثالثي أ
الخضر الفاتح).
ُ ِ

لدراسة آليات عمل الجسم من الداخل،
يعمد العلماء -بوجه عام -إلى تقطيع
أ
صورا ثالثية
العضاء البشرية ،لينتجوا ً
أ
البعاد من عدة شرائح رقيقة من
أ
النسجة .وهي عملية تستغرق وق ًتا
ً
بالضافة إلى أنَّها عرضةٌ للخطأ.
طويل ،إ
مؤخرا طريقةً لدراسة
باحثون
ر
طو
لذا..
َّ
ً
أ
العضاء البشرية من الداخل ،بدون
إتالفها ،وعلى نحو يُظ ِْهر التفاصيل
المجهرية لها ،إذ قام الباحث علي
آرتورك -من مركز ِهلمهولتز بمدينة ميونيخ
أ
اللمانية -مع زمالئه بنقع أعضاء في مواد
أ
كيميائية تحافظ على ِب ْنية النسجة ،بينما
تجردها من الدهون أ
والصباغ التي تعوق
عاد ًة نفاذ الضوء .وتجعل هذه العملية
النسجة منفذَ ًة أ
أ
للصباغ والجزيئات التي
ُ ِ
أ
توسم ِبنى محددة في العضاء ،مثل
الخاليا العصبية ،أ
والوعية الدموية.
أ
صور ثالثية البعاد لهذه
أ واللتقاط ٍ
العضاء الشفافة ،استخدم الباحثون
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تقنيةً مجهرية ،ساعدتهم على تصوير
شرائح رقيقة من أ
النسجة ،دون الحاجة
طور الفريق
إلى قطعها .وبعد ذلكَّ ..
آلي؛ لتحليل ماليين
خوارزميات تعلُّم ّ
سريعا.
الخاليا المفردة في الصور
ً
وباستخدام هذا النهج ،التقط
وغدة
الباحثون
مفصلة ِل َع ْينٍ ،
ٍ
لقطات َّ
درقية ،و ُكل ٍْية بشرية ،بدون إتالف هذه
أ
إن هذه
العضاء .ويقول الباحثون َّ
الطريقة يمكن أن تساعد على كشف
وظائف أ
العضاء البشرية في أثناء الصحة
والمرض.
)Cell http://doi.org/dmnn (2020

قدمت نتائج أولية لواحدة من أُولَى
ستخدم تقنية
التجارب إ
الكلينيكية التي تَ ِ
«كريسبر-كاسً CRISPR—Cas9 »9
دليل
ومجدية بما يكفي
على أن التقنية آمنة
الستخدامها في ِعالج ُ أ
المراض البشرية.
"المصممة"،
يُذكر أن الخاليا المناعية
َّ
محسنة على تتبع
التي تملك قدرات َّ
أ
الورام ومهاجمتها أظهرت نتائج واعدة
في معالجة بعض أنواع السرطان ،بيد
أن الباحثين يرغبون في تحسين الطرق
المتبعة في تعزيز قدرة هذه الخاليا
المناعية على محاربة السرطان .ومن بين
الخيارات المتاحة لذلك ،إجراء تغييرات
مقصودة في الجينوم باستخدام تقنية
«كريسبر-كاس.»9
من هنا ،جمع إدوارد شتاتماور،
وكارل جون -من جامعة بنسلفانيا
بمدينة فيالديلفيا -وزمالؤهما خاليا
مناعية ،تُدعى الخاليا التائية ،من ثالثة
أشخاص مصابين بالسرطان .واستعمل
الباحثون طريقة تقليدية من طرق
الهندسة الوراثية؛ لمنح الخاليا التائية
قدرة التعرف على بروتين يُ َص ِّنعه بعض
الخاليا السرطانية .واستعمل الباحثون
أيضا تقنية «كريسبر-كاس»9؛ بغرض
ً
وقف إنتاج الخاليا التائية لثالثة بروتينات
دورا في تثبيط قدرتها على
ربما تلعب أ ً
الورام السرطانية.
استهداف
وبعد إعادة إدخال الخاليا التائية إلى
أجسام المشاركين في الدراسة ،ازدهرت
أعدادها لمدة تسعة أشهر على أ
القل،
دون التسبب في أي أعراض جانبية
المشاركين
ملموسة ،غير أن السرطان في ُ
الثالثة استمر في نموه منذ ذلك الوقت.
)Science http://doi.org/dk8f (2020

حيوانات تُ ِّ
مثل
مستودعات
لألمراض البشرية
اكتشف الباحثون أن الثدييات التي ترتفع
احتمالية نقلها أ
للمراض إلى البشر هي
نفسها التي تتناقل البكتيريا والفيروسات
بسهولة عبر الحدود الفاصلة
التي تصيبها
ٍ
بين أ
المسببة
الميكروبات
بين
ن
فم
النواع.
ِ
ِّ
أ
للمراض ،التي انتقلت من الحيوانات إلى
اليبوال ،وفيروس كورونا
البشر :فيروس إ
المتسبب في وباء عام  2020في الصين.
وار ِده -من
من هنا ،جمعت مايا ْ
جامعة ليفربول في المملكة المتحدة-
معلومات عن  1560نو ًعا
وزمالؤها
ٍ
من الثدييات ،تضمنت نطاقات هذه
الحيوانات الجغرافية ،وأوجه تفاعالتها
مع البشر ،ومسببات أ
المراض الخاصة
ُ ِّ
ستخدم تقنية
بها.
وباستعمال برنامج يَ ِ
تعلم آ
اللة ،ص ّنف الباحثون الحيوانات
شبكة كشفت كيف أن هذه الحيوانات
في ٍ
مسب ًبا من مسببات
3986
في
تشترك
ِّ
أ
بعضا.
المراض مع بعضها ً
ووجد الباحثون أن الثدييات التي تشترك
النواع أ
مع كثير من أ
الخرى في إالصابة
معرضة
بمسببات أمراض محددة كانت َّ
بشكل أكبر أل ْن تصبح بمثابة مستودعات
للمراض البشرية .ومن بين أ
أ
النواع التي
أ
يُتوقَّع أن تحتضن العدد الكبر من
الم ْم ِرضات البشرية المحتملة :الشمبانزي
ُ
 ،Pan troglodytesوقرد المكاك الريسوسي
( ،Macaca mulattaفي الصورة)،
والثعالب الحمراء .Vulpes vulpes
ويقول الباحثون إن النتائج من شأنها
سهم في كشف طريقة انتقال
أن تُ ِ
البكتيريا ،والفيروسات ،والعوامل
المعدية أ
الخرى إلى البشر.
ُ
)Proc. R. Soc. B 287, 20192882 (2020
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أعضاء شفافة
ٌ
تكشف ما
بداخلها

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

مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
PAȘCA LAB/STANFORD UNIV

اكتشف باحثون أن اتفاقية السالم
التي أبرمتها الحكومة الكولومبية في
عام  2016مع رجال حرب العصابات،
الذين كانوا يختبئون في غابات البالد،
كانت لها آثار سلبية على البيئة؛
فالغابات المطيرة التي كانت تُعتبر
في السابق منطقة خطرة ،محظور
دخولها ،تتعرض آ
الن للتدمير.
ومن الجدير بالذكر أنه أثناء النزاع الذي
استمر خمسة عقود بين حكومة البالد،
ورجال حرب العصابات من متمردي
القوات المسلحة الثورية الكولومبية،
اختصارا بـ« ،)»FARCنشرت
(المعروفة
اللغام أ
هذه العصابات ًأ
الرضية
في أنحاء نقاطها الحصينة ،وهددت
باستخدام العنف ضد َمن يحاول التسلل
إلى هذه النقاط .وقد دفعت تلك
إالجراءات الجهات القائمة على التطوير
العمراني إلى تج ُّنب المناطق التي تسيطر
عليها القوات المسلحة الثورية الكولومبية،
عرف باسم «الحفاظ على
في ظاهرة تُ َ
البيئة بقوة السالح».
ولتقدير حجم آ
الثار البيئية المترتبة

يمكن التنبؤ بمدى سالمة المراهقين ،بمعرفة
تصورهم لوضع أسرهم االجتماعي.
فقد فحصت كانديس أودجرز ،من
جامعة كاليفورنيا في إيرفين وزمالؤها،
زوجا من التوائم ُولدوا في
بيانات ً 1116
إنجلترا وويلز ،وتابعت أحوالهم على مدى
العقدين أ
الولين من حياتهم.
ووجدوا أن المراهقين في الثامنة عشرة
من أعمارهم ،ممن يعتقدون أن أسرهم
تتمتع بمكانة اجتماعية مرتفعة ،كانوا أقل
عرضة لتدخين الماريجوانا والمعاناة من
المشاكل السلوكية مقارنة بأولئك الذين
يعتقدون أن أسرهم تحتل مكانة أدنى
أيضا عالقة بين امتالك
اجتماعيا .ووجدوا ً
ً
نظرة إيجابية تجاه الوضع االجتماعي
أ
للسرة والتم ّتع بصحة نفسية جيدة
واالنخراط في التعليم والقوة العاملة.
وبوجه عام ،ظلت هذه العالقات
قائمة حتى بعد التحكّم في عامل الظروف
االجتماعية واالقتصادية الفعلية للمشاركين.
فحين ركَّز الباحثون على التوائم الذين
يتب ّنون نظرات متباينة تجاه مكانة أسرهم
االجتماعية ،وجدوا أن المراهق الذي يتب ّنى
نظرة أكثر إيجابية من أ
الرجح أن يتدبر أموره
أفضل ،مقارنة بتوأمه ،رغم نشوئهما في
البيئة أ
السرية نفسها.
مزيد من
وثمة حاجة إلى إجراء ٍ
الدراسات الختبار ما إذا كانت هذه
العالقة َعرضية ،أم ال ،وما إذا كان
االرتقاء بنظرة المراهقين تجاه أوضاع
أسرهم من شأنه تحسين فرصهم في
النجاح في الحياة.

GETTY

على اتفاقية السالم سالفة الذكر،
جمع باولو موريلو ساندوفال -من
جامعة والية أوريجون في مدينة
صورا لغابات
كورفاليس -وزمالؤه ً
التقطتها أ
القمار
كولومبيا المطيرة،
يوما في الفترة
الصناعية كل ستة عشر ً
بين عامي  ،2010و .2018وقد وجدوا
أنه في العامين التاليين مباشرة لتوقيع
االتفاقية ،زاد المتوسط السنوي
لمساحة أ
الراضي التي أُزيلت منها
الغابات ،في المناطق التي كانت تحت
سيطرة المتمردين في السابق ،بنسبة
بالعوام أ
 ،%50مقارنة أ
الربعة السابقة
على االتفاقية .وفي المناطق المحمية،
مثل الحدائق الوطنية ،زادت مساحة
الغابات المتضررة بنسبة ،%187
نتيجة النتشار تربية الماشية ،وزراعة
الكوكا هناك ،بعد توقيع االتفاقية.
ويقول الباحثون إنه ينبغي على جهود
الحفاظ على الغابات المطيرة أن تضع
في اعتبارها مخاوف المجتمع المحلي؛
وذلك لتجنب المزيد من آ
الثار السلبية.
)Environ. Res. Lett. (2020
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نماذج دماغية توضح
تكون مراكز
كيفية ُّ
اإلدراك المعرفي
يحتوي دماغ إالنسان على مليارات من
الخاليا ،التي تملك مجموعة واسعة من
الوظائف ،بيد أن الطريقة التي تتشكل
بها هذه الشبكة المعقدة أثناء فترة النمو
ظلت تحير علماء أ
العصاب لعقود.
ِّ
ومؤخرا ،استعان باحثون بنسيج
ً
تنبت مختبريًّا إلجراء عملية
مس َ
دماغي ُ
الدماغ أ
المامي في الزمن
رصد لنمو

الحقيقي ،وهو الجزء الذي يتحكم في
الوظائف الذهنية العليا ،مثل إالدراك
المعرفي ،واللغة ،إذ استخدم ويليام
جرينليف ،وسيرجيو باسكا -من جامعة
ستانفورد بكاليفورنيا -وزمالؤهما خاليا
جذعية بشرية كمادة أولية ،الستنبات
عضية دماغية بحجم حبة
أنسجة شبه ّ
صور سمات بعض
البازالء (في الصورة) تُ أ ِّ
المناطق في الدماغ المامي البشري ،ثم
سعوا إلى تحديد إالشارات الجزيئية التي
توجه مصير خاليا معينة.
وعثر الفريق على العديد من
البروتينات التي يبدو أنها تنظِّم عملية
نمو أنواع معينة من خاليا الدماغ؛
ابتدا ًء من الخاليا نجمية الشكل ،التي
تدعم الخاليا العصبية وتحميها ،حتى
الشارات
الخاليا العصبية التي تنقل إ
إلى غيرها من الخاليا العصبية.
أيضا عالقة بين زيادة
وحدد الباحثون ً
االستعداد الوراثي للإصابة باضطراب
طيف التوحد ،وبين سالئف خاليا غير
عصبية تُسمى الخاليا الدبقية ،وكذلك
مجموعة من الخاليا العصبية مكتملة
النمو في الدماغ أ
المامي.
)Science (2020

)Proc. Natl Acad. Sci. USA (2020

PAUL WHITTEN/SPL

اتفاقية سالم تنهي
عهد الحفاظ على
البيئة بقوة السالح

العالقة بين صحة
المراهقين ونظرتهم
إلى مكانة أسرهم

جين يمنح
طفيليات قدرة
على التنكر
يعاني حوالي ربع سكان العالم من إالصابة
المقوسة
المزمنة بصورة خاملة من طفيل َّ
الجوندية  ،Toxoplasma gondiiالذي
يمكنه حين ينشط ْأن يتسبب في إالصابة
بالعمى (في الصورة :شبكية بصرية ،بها
ندوب)ً ،
ومؤخرا ،اكتشف
فضل عن الوفاة.
ً
جينيا يساعد طفيليات
ا
مفتاح
الباحثون
ً
ًّ
المقوسة على االختباء من جهاز المناعة،
َّ
والبقاء داخل الجسم مدى الحياة.
الـمقوسة
يُمكن أن تنتشر طفيليات
الجوندية عن طريق براز القطط َّ ،أ
والطعمة
الملوثة بهذه
غير مكتملة التسويةَّ ،
الطفيليات .وبعد إالصابة بالعدوى ،يتحول
«متباطئات»
بعض هذه الطفيليات إلى ُ
خاملة (طور من أطوار المقوسة الجوندية)
تظل داخل الجسم ،دون أن تسبب أي
ضرر ،ومن ثم ال يدرك كثير من أ
الفراد
أنهم حاملو عدوى ،بيد أن المتباطئات
يمكن أن تنشط من جديد ،وتتسبب في
داهما
خطرا ً
ظهور أأعراض ،وهو ما يمثل ً
الشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
على
وقد حدد سيباستيان لوريدو –من
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
بكامبريدج– وزمالؤه جي ًنا بعينه ،يُسمى
قوسة يحتاجه
 ،BFD1يبدو أن طفيل ُ
الم َّ
ليدخل الحالة شبه الخاملة ،إذ لم
تستطع الطفيليات التي تفتقر إلى هذا
الجين أن تتحول إلى متباطئات ،أو
تكون حاضنات مليئة بالطفيل في
أن ِّ
أدمغة الفئران .ووجد الباحثون أنه يكفي
تزويد تلك الطفيليات بهذا الجين لكي
تتحول إلى أشكال خاملة .ومن ثم ،يقول
الباحثون إن استهداف هذا الجين يمكن
الصابة بطفيل
أن يساعد على عالج إ
قوسة ،والوقاية منه.
ُ
الم َّ
)Cell (2020
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اكتشف مهندسون مدار ٍات فضائيةً
تسمح ألقمار صناعية بتسخير ق َُوى كانت
تعوق سابقًا حركة المركبات الفضائية
أ
الخرى ،وهو ما يجعل من الممكن
أ
تقريبا في وقت
مراقبة كل أرجاء الرض ً
رصد من أربع
واحد باستخدام نظام ْ
َمركَبات فضائية ،إذ أوضحت حسابات
أُجريت في ثمانينيات القرن العشرين
أنه من الممكن -نظريًّا -مراقبة سطح
أ
مستمرة باستخدام
الرض بأكمله بصفة
ٍ
أربعة أقمار صناعية ،بيد أن الحفاظ
عليها في المدارات المطلوبة كان يتطلب
كميات كبيرة من الوقود الدافع باهظ
الثمن .ويرجع هذا -جز ًّئيا -إلى الحاجة
إلى ضبط تأثير بعض القوى ،مثل قوى
الجذب الخاصة بالشمس والقمر.
وبناء على ذلك ،ابتكر اليك سينج
من «مؤسسة أيروسبيس» Aerospace Corporationفي شانتيلي بوالية
فيرجينيا -وزمالؤه خوارزميةً للبحث
توسع نطاق تغطية
عن المدارات التي ِّ
أ
القمار الصناعية إلى أقصى حد ،مع
أ
الخذ في االعتبار القوى التي عادة ما
أ
تعرقل القمار .وبفحص خمسة ماليين
ُدفنت المدينة الرومانية هيركوالنيوم عند اندالع انفجار بركان فيرزوف.

اكتشف علماء أن بعض ضحايا بركان
فيزوف ربما ماتوا ميتة أبطأ مما كان يُعتقد
سابقًا ،بعد أن أحاطت بهم الغازات
الساخنة والرماد قبل حوالي ألفي عام.
ففي عام  79بعد الميالد ،لم يجلب
بركان فيزوف معه الهالك إلى مدينة
أيضا إلى مدينة
بومبي فحسب ،بل ً
المجاورة لها ،حيث ُعثر
هيركوالنيوم
ِ
شخصا على شاطئها
على رفات 340
ً
ومرافئها .وقد ظل العلماء يعتقدون
لوقت طويل أن هؤالء أ
الشخاص قضوا
ّ
أ
نحبهم على الفور نتيجةَ تَ َب ُّخر النسجة
الرخوة في أجسادهم.
شخصا من
وبعد فحص أضلُع 152
ً
ضحايا فيزوف ،وجد تيم طومسون -من
جامعة تيسايد في ميدلزبره بالمملكة
المتحدة -وزمالؤه أن ِالب ْنية البلورية
للعظام وبقايا الكوالجين في الرفات تخلو
آ
تعرضها
من الثار المتوقعة في حال ُّ
لدرجات حرارة مرتفعة .من هنا ،يقول
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الباحثون إن أ
الفراد الذين كانوا في
المرافئ ماتوا اختناقًا واحتراقًا ،وليس
نتيجة تَ َب ُّخر جزئي.
ومن ناحية أخرى ..أفادت دراسة
أخرى ،أجراها بيير باولو بيترون -من
جامعة نابولي فيدريكو الثاني في
إيطاليا -وزمالؤه أن أنسجة دماغ أحد
ضحايا مدينة هيركوالنيوم قد تحولت إلى
مادة صلبة تشبه الزجاج .وحسبما يقول
الباحثون،فإن هذا االكتشاف -إضافة
ّ
إلى تحليل إلحدى الغابات المتفحمة في
الجوار -يشير إلى أن هذا الشخص قد
تعرض لدرجات حرارة مرتفعة للغاية ،من
شأنها أن تبخر أ
النسجة البشرية.
ُ َ ِّ
)N. Engl. J. Med. (2020) Antiquity (2020

مدار افتراضي ،وجدت الخوارزمية
تشكيالت تُ َس ِّخر هذه القوى للإ بقاء
مكون من أربع
رصد َّ
على نظام ْ
َمركَبات تحت السيطرة.
وأحد هذه التشكيالت من شأنه أن
يتيح تغطية رصدية لنسبة قدرها ْ%86
أ
آخر نسبةً
من سطح الرض ،بينما يغطي ُ
قدرها  %95منه .وكالهما يستهلك كمية
من الوقود الدافع تقل بنسبة  %60عن
تلك التي تستخدمها أ
النظمة الحالية
التي ترصد المساحة نفسها.
ويقول الباحثون إن هذه المكاسب
من شأنها أن تسمح لمديري البعثات
بتوفير النفقات ،أو َم ّد فترات رحالت
أ
القمار الصناعية.
)Nat. Commun. (2020

ALAMY

األقمار الصناعية
تُ َسخِّ ر العراقيل
لمصلحتها

الحصول على
الكهرباء ال يساعد
في تمكين كل النساء
أظهر استقصاء أُجري على منازل في الهند
أن عدم المساواة بين الجنسين في المنزل
تحد من الفوائد التي تجنيها
يمكن أن ّ
النساء من توصيل الكهرباء إلى المنازل،
إذ تشير أ
البحاث إلى أنه بعد توصيل
الكهرباء إلى المنازل ،تقضي النساء وق ًتا
أقل في ممارسة أ
العمال المنزلية ،مثل
للوقت يساعد على
الطهي ،وهو توفير
ٍ
الحد من عدم المساواة بين الجنسين.
والختبار مدى صحة هذا االكتشاف،
أجرى دانيال أرمانيوس -من جامعة
كارنيجي ميلون ببيتسبرج في بنسلفانيا-
وزمالؤه استقصاء يتناول عددا من أ
ال ُ َسر
ً
ً
التي تعيش في والية جوجارات الهندية
الُسر أ
أ
للجهزة
فيما يتعلق باستخدام هذه َ
المنزلية الكهربائية.
وتَ َب َّين أن معظم المنازل التي شملها
االستقصاء يحوي عددا أكبر من أ
الجهزة
ً
التي يستخدمها الرجال بشكل أساسي ،مثل
التلفاز ،مقارنة بتلك التي تستخدمها النساء
بشكل أساسي ،مثل المكاوي الكهربائية.
وبينما تراوح متوسط عدد المصابيح
الكهربائية في كل منزل من ثالثة إلى ستة
مصابيح ،فإن نسبةً أقل من نصف هذه
المنازل َح َوت إضاءة في مطبخها.
َحلَّل فريق البحث كذلك بيانات سبق
جمعها عن استخدام أ
الجهزة الكهربائية
ْ
المنزلية في ست واليات هندية أخرى،
وتوصل إلى نتائج مماثلة.
َّ
توصل
ومن ثم ،فإن النتائج التي ّ
إليها الفريق البحثي تشير إلى أن توصيل
الكهرباء إلى المنازل قد ال يساعد في
التفاوت بين الجنسين في
معالجة مشكلة ُ
المنزل ،وهي من العناصر الرئيسة في عدم
المساواة بينهما ،على حد قول الباحثين.
)Nature Sustain. (2019
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الجديد حول العالم

موجز األخبار
NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

الصين تقترب من الصدارة
في اإلنفاق البحثي

NSO/NSF/AURA

بدأت الفجوة فــي التمويل البحثي
بين الواليــات المتحدة أ
المريكية
ـريعا ،على الرغم
والصين تتناقص سـ ً
من الزيادة البســيطة التي شهدها
التمويــل البحثي أ
المريكي منذ عام
 ،2000وذلك وفقًا إلحصاءات
جمعتها مؤسســة العلوم الوطنية
أ
المريكية ،إذ اكتشــفت مؤسسة
أ
العلــوم الوطنية المريكية أنه في
الفتــرة بين عامي  ،2000و2017
النفاق على البحث والتطوير
شــهد إ
نموا ســنويًّا
في الواليات المتحدة ًّ
النفاق البحثي
بمتوســط  .%4.3أما إ
فــي الصين ،فقد زاد بنســبة تتجاوز
 %17ســنويًّا خالل الفترة نفســها .كما
رفعت عدة دول أخــرى ،منها ألمانيا،
وكوريا الجنوبيــة ،إنفاقها البحثي
بمعدالت فاقــت مثيلتها في الواليات
المتحــدة ،على الرغم من احتفاظ
هذه الــدول بمراكز أدنى من الدولتين
العظميين على مســتوى العالم من
ُ
النفاق ،إذ اســتأثرت
حيث إجمالي إ
أ
ـبة
الواليات المتحدة المريكية بنسـ ٍ
ِقوامهــا  %25من  2.2تريليون دوالر
أمريكي أُ ِنفقَت علــى البحث والتطوير
على مســتوى العالم في عام ،2017
وبلــغ نصيب الصين .%23
وتأتــي هذه أ
الرقام من الطبعة
أ
الخيرة لتقرير «مؤشـرات العلوم

والهندسة» Science and Engineering
 ،Indicatorsالذي تصدره مؤسسة
العلــوم الوطنية أ
المريكية كل عامين،
والذي يجمع المؤشـرات المتعلقة
بوضع العلوم والهندســة في البالد.
ومن الجدير بالذكر أنه على مســتوى
العالــم يُنظَر إلى الواليات المتحدة
علــى نحو متزايد -على أنها "رائدةمهمة ،وليســت رائدة بال منازع" في
العلوم والهندســة ،وذلك حسب ما جاء
به التقرير الصادر في الخامس عشــر
من يناير الماضي.
وفــي ذلك الصدد ..قالت جوليا
فيليبس ،رئيســة لجنة سياسات العلوم
والهندســة للمجلس الوطني للعلوم،
فــي مؤتمر صحفي إن البيانات أ
الولية
ّ
من عام  2019تشــير إلى أن الصين قد
تفوقــت بالفعل على الواليات المتحدة
النفاق على البحث والتطوير.
فــي إ
ويشــرف هذا المجلس على مؤسسة
العلــوم الوطنية أ
المريكية ،وينتج
تقارير «المؤشرات» .Indicators
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كوكب خارجي في
منطقة صالحة
للحياة
كوكبا أكبر ً
قليل
اكتشف علماء الفلك ً
من أ
الرض ،يدور حول نجم ساطع،
تقريبا من
ويقع على بعد 31
ً
فرسخا ً
كوكبنا .ويدور هذا الكوكب المعروف
باسم ( )TOI700 dحول نجمه في نطاق
المنطقة الصالحة للحياة ،وهي المنطقة
التي يُحتمل وجود ماء سائل بها .ويُذكر
أن علماء الفلك يعرفون عد ًدا ً
ضئيل فقط
من تلك الكواكب.
وحول ذلك ..تقول إليسا كوينتانا،
عالمة الفلك بمركز جودارد لرحالت
الفضاء ،التابع لوكالة ناسا في جرين
بيلت بوالية ميريالند" :ليس لدينا الكثير
من الكواكب بحجم أ
الرض في المنطقة
الصالحة للحياة" .وتضيف" :العثور على
كوكب يدور حول نجم ساطع قريب يُ َع ّد
حدثًا مشوقًا" ،ألن دراسة الكواكب التي
تدور حول نجوم قريبة أسهل من تلك
التي تدور حول نجوم بعيدة.
وقد اكتشفت إميلي جيلبرت -عالمة
الفلك في جامعة شيكاجو في إلينوي -مع
زمالئها الكوكب (المرسوم أعاله) باستخدام
«القمر الصناعي لمسح الكواكب العابرة
اختصارا -قمرخارج النظام الشمسي» ،أو
ً
 TESSالصناعي ،التابع لوكالة ناسا .ويُ َعد
هذا الكوكب أول كوكب بحجم أ
الرض
يكتشفه هذا القمر الصناعي ،ويقع في نطاق
المنطقة الصالحة للحياة لنجمه .وقد أعلنت
جيلبرت عن هذا االكتشاف في السادس
من يناير الماضي في أثناء اجتماع الجمعية
الفلكية أ
المريكية في هونولولو في هاواي.
ويُجري القمر الصناعي سالف الذكر،
طلق في عام  ،2018عمليات
الذي أُ ِ
مسح في سماء الليل؛ بح ًثا عن النجوم
التي تخفُت بصفة دورية عند مرور أحد
كواكبها من أمامها .وقد اكتشف القمر أكثر
من  1500كوكب واعد بهذه الطريقة.

أَ َد ّق صورة
للشمس
على
اإلطالق
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فرضت الهيئة العليا المعنية بسن
تناول لحوم
حظرا على ُ
القوانين بالصين ً
الحيوانات البرية ،وذلك في أعقاب
تفشي فيروس «سارس-كوف ،»2-الذي
ُعزيت نشأته إلى سوق للحيوانات البرية
في مدينة ووهان.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة
الوطنية للبالد علَّقت الشهر الماضي
بصفة مؤقتة -بيع منتجات الحيواناتالبرية التي تُستخدم عادة كغذاء ،أو
لفرائها ،أو لعالجات الطب التقليدي في
الصين ،كما علّقت شراء هذه المنتجات.
وفي الرابع والعشرين من فبراير ،وافقت
اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب
الشعب على قانون يحظر استهالك
اللحوم البرية لحيوانات جرى استيالدها
أو تربيتها في أ
ال َ ْسر.
وال ينطبق الحظر على لحوم
الحيوانات البرية البحرية؛ مثل أ
السماك،

بدأ عمل التليسكوب الشمسي أ
القوى في العالم ،وهو تليسكوب «دانيال
كيه .إينوي الشمسي»  ،Daniel K. Inouye Solarالذي بلغت تكلفته 344
عاما .وقد أخذ التليسكوب في
مليون دوالر أمريكي ،واستغرق إنشاؤه ً 20
إجراء فحص دقيق ومفصل للشمس من فوق قمة جبل هاليكاال في هاواي.
ظهر الصور الصادرة عن التليسكوب -في التاسع والعشرين من
وتُ ِ
يناير الماضي -أنماط الغاز فائق السخونة ،المضطربة حركته على سطح
منطقة أعمق في
الشمس .وتمثل "الخاليا" فاتحة اللون البالزما الناشئة من
ٍ
الغمق لونا بين الخاليا ،فتشير إلى أ
النجم .أما الحدود أ
الماكن التي تبرد
ً
فيها البالزما وتتالشى.
ويتفوق هذا التليسكوب -البالغ قطره  4أمتار -على التليسكوب الواقع
في مرصد «بيج بير» الشمسي في جنوب كاليفورنيا ،الذي ُعرف فيما
مضى بأنه التليسكوب أ
الكبر في العالم ،والبالغ قطره  1.6متر .ويقول
يغير عقو ًدا من
العلماء إن التليسكوب الهائل الجديد من شأنه أن
الفيزياء الشمسية ،إذ من المتوقع أن يتيح القياسات ِّ أ
الكثر دقة للمجال
المغناطيسي الشمسي حتى آ
الن ،بما في ذلك القياسات المغناطيسية
أ
الطالق للغالف الجوي الشمسي ،أو الهالة الشمسية.
الولى على إ
وفي ذلك الصدد ..يقول مومتشيل مولنار ،عا ِلم الفيزياء الشمسية في
جامعة كولورادو في بولدر" :سيكون ذلك بمثابة ثورة".
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الق َدم
وال على الحيوانات التي تُ َربَّى منذ أ ِ
الرانب،
من أجل استهالك لحومها؛ مثل
والحمام ،وال الحيوانات الداجنة ،مثل
والبقار ،والدجاج ،أ
الخنازير ،أ
والوز.
ومن المقرر أن يَسري ذلك الحظر في
الحال ،في حين سيخضع استخدام
الحيوانات البرية ألغراض البحث العلمي
للتنظيم ،وفقًا للقوانين الحالية.
وقد طالَب بعض الباحثين بفرض
حظر كامل على تجارة الحيوانات البرية،
في حين يرى آخرون إمكان استمرار
مزاولة هذه التجارة على نحو مستدام
في أوساط َمن يعتمدون عليها في
تحصيل أقواتهم .ووفقًا لتقديرات
جمعية رجال أ
العمال وعلم البيئة ،غير
الهادفة إلى الربح ،التي يقع مقرها في
بكين ،فإنه من الممكن لحظر اللحوم
البرية أن يكلِّف االقتصاد الصيني 50
مليار يوان ( 7.1مليار دوالر أمريكي) ،إلى
جانب التسبب في بطالة مليون شخص.

;ISABELLE RIBOT

الصين تحظر
تناول الحيوانات
ُ
البرية

لمحة عن مراحل
التاريخ البشري
المبكرة
حلل باحثون التسلسل الجينومي ألربعة
أطفال كانوا يعيشون قبل آالف السنين
فيما يعرف آ
الن بدولة الكاميرون.
ُ
وتثير جينوماتهم -وهي أول
جمع في غرب
جينومات إنسان قديم تُ َ
أفريقيا -تساؤالت حول بدايات حركة
بتوسع البانتو ،التي
الهجرة ،المعروفة ُّ
نقلت اللغات والزراعة عبر القارة قبل
حوالي  3000إلى  5000عام .كما تشير
الجينومات إلى أحداث قديمة في
النسان
النساني ،مثل ظهور إ
التاريخ إ
العاقل ،وانتشاره إلى خارج أفريقيا.
فقد حلَّل ديفيد رايخ -العا ِلم
المتخصص في علم الوراثيات السكانية
بكلية هارفارد للطب في بوسطن بوالية
ماساتشوستس -مع ماري ِبر ِندرجاست
عالمة آالثار في جامعة سانت لويس
في مدريد -البقايا التي ُع ِث َر عليها في
ملجأ صخري يُد َعى شوم الكا في
أن
الكاميرون .وكانت نتيجة التحليل ْ
حصال على الجينوم الكامل لصبيين
صغيرين ،عاش أحدهما قبل  8آالف،
وعاش آ
ال َخر قبل  3آالف عام ،وجمعا
ق َْد ًرا أقل من البيانات الجينومية لصبي
آخر (عاش قبل  8آالف عام) ،وفتاة
(عاشت قبل  3آالف عام).
وأظهر تحليل وراثي نُ ِش َـر في
الثاني والعشـرين مـن يناير الماضي
(M. Lipson et al. Nature http://
 )doi.org/dkh4; 2020أن أ
الطفال
أ
الربعة انحدروا مـن مجموعة من
تشعبت قبل
سلالة إ
النسـان العاقلَّ ،
أكثر من  200ألف عام عن شـجرة
أ
السالف المشـتركين لنوعنا.
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ANNIVERSARY COLLECTION
AVAILABLE NOW
Browse the new collection at
go.nature.com/commsbio-anniversary
In a new collection, our editors highlight some of their
favorite papers from our first year of publishing. This
collection also includes all Review and Comment
articles published during our first year.
Our selected papers celebrate the diversity of our
content across the biological sciences, including both
fundamentally new biological insights and innovative
methods for enabling research.
To celebrate some of our most-read articles, we have
also commissioned “After the Paper” Comment articles
from a few of our authors. These will be added to the
collection as they are published.
Finally, we link to all “Behind the Paper” posts
published by our authors on some of the Nature
Research community sites.
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أخبار في دائرة الضوء
NASA/JPL-CALTECH

ستتضمن بعثة «مارس  »2020طائر ًة مروحية دون طيار ،يمكنها االنفصال عن جسم المركبة ،وهي واحدة من عدة بعثات ستنطلق إلى الكوكب أ
الحمر في العام الحالي (.)2020
َ ْ

األحداث العلمية
المرتَ َقبة خالل
ُ
هذا العام

من المتوقع أن تشكل مالمح أجندة البحث العلمي في هذا العام عدة أحداث ،منها الغزو المرتقَب للمريخ،
ومؤتمر المناخ ،وتخليق هجائن من البشر والحيوانات.
دافيديه كاستيلفيكي
غزو المريخ

حقيقيا للمريخ ،حيث ِمن
غزوا
سيشهد عام ً 2020
ًّ
المخطط أن تنطلق عدة مركبات فضائية –منها ثالث
أ
طلق وكالة
مركبات هبوط– باتجاه الكوكب الحمر ،إذ س ُت ِ
«م ْارز  ،Mars 2020 »2020التي
ناسا مركبتها المتجولة
ستخزن عينات من ِّصخورَ الكوكب؛ لترسلها إلى أ
الرض في
ُ ِ
ٍ
ُ ِّ
أيضا طائر ًة
بعثة مستقبلية .وستتضمن بعثة ناسا للمريخ ً
ٍ
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مروحية بدون طيار ،قابلة لالنفصال عن جسم المركبة.
وبالضافة إلى ذلك ..سترسل الصين أولى مركبات الهبوط
إ
الخاصة بها إلى المريخ ،وهي تحمل اسم «هوشينج»1-
 ،Huoxing-1وستنطلق منها مركبةٌ متجولة صغيرة على
ً
وفضل عن ذلك ..ستحمل مركبةٌ فضائية
سطح الكوكب.
روسية مركبةً متجولة تابعة لوكالة الفضاء أ
الوروبية
( ،)ESAليصالها إلى الكوكب أ
الحمر ،وهذا إذا أمكن
إ
حل المشكالت المتعلِّقة بمظلة الهبوط على الكوكب.
المارات العربية المتحدة مركبةً مدارية
كما س ُت ِرسل دولةُ إ

بعثة فضائية
إلى المريخ .وتُ َع ّد هذه المركبة المدارية أول ٍ
بلد عربي.
إلى المريخ يرسلها ٌ
جمع
من ناحية أخرى ..تُخطط الصين إلرسال بعثة ْ
العينات «تشانج-إي  Chang’e-5 »5إلى نقطة أقرب إلى
كوكبنا ،هي القمر .أما عن باقي أنحاء النظام الشمسي ،فمن
المقرر أن تُعيد البعثة اليابانية «هايابوساHayabusa2 »2-
عينات جمعتها من كويكب «ريوجو»  Ryuguإلى أ
الرض ،في
ٍ َ ََ
حين ستقتطع بعثة «أوسايرس -ريكس» - OSIRIS-RExالتابعة
لناسا -قطعةً من كويكب «بينو» .Bennu
الطبعة العربية
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أخبار في دائرة الضوء
APU GOMES/AFP/GETTY

تبعـات كارثيـة على
البيئيـة البحريـة ،وهـو مـا قـد تكـون له
ٌ
ضغط كبيـر بالفعل.
بعـض البيئات أالواقعـة تحت ٍ
هم على صعيد قضايا المناخ ،فسوف يحل
ّأما الحدث ال ّ
في شهر نوفمبر ،حين تنعقد الجلسة السادسة والعشرين
من مؤتمر أطراف اتفاقية أ
المم المتحدة إالطارية بشأن تغير
المناخ ( )COP26في مدينة جالسكو بالمملكة المتحدة ،التي
مهما لمدى التزام الدول باتفاقية باريس للمناخ.
تُعد
اختبارا ًّ
ً
يتعين على الدول
،2015
عام
في
م
بر
الم
االتفاق
فبموجب
ُ
َّ
َ
حدثة
في تلك الجلسة أن توفر
الم َّ
ٍ
معلومات عن أهدافها ُ
الحد
لخفْض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ،للمساعدة في ّ
من ارتفاع درجات الحرارة العالمية ،بحيث ال يزيد هذا
لكن غالبية الدول تباطأت في
االرتفاع عن درجتين مئويتينَّ ،
مستقبل االتفاقية
أن
إلى
ضافة
بال
الوفاء بتعهداتها .هذا ..إ
َّ
َ
نفسها على المحك ،إذ من المتوقع أن تنسحب منها الواليات
رسميا خالل الشهر ذاته.
المتحدة ً

الخاتمة المثيرة لالنتخابات أ
المريكية

الباحثون يصيبون البعوض ببكتيريا تمنعه من نشر أ
المراض.

بيانات ضخمة عن سمائنا الشاسعة

موعد تقديم التعهدات المناخية الجديدة

سوف يصدر برنامج أ
المم المتحدة للبيئة في شهر أغسطس
ُ ِ
مهما عن الجوانب العلمية والتقنية لمقاربات هندسة
تقريرا ًّ
ً
التغيـر المناخي.
لمكافحة
إليها
اللجـوء
يمكن
التـي
المنـاخ،
ُّ
وتتضمـن تلـك المقاربـات إزالـة ثانـي أكسـيد الكربـون مـن
وح ْجب أشـعة الشـمس .ومـن المقرر في
الغلاف الجـويَ ،
صـدر الهيئـة الدوليـة لقيعـان البحار
عـام ً 2020
أيضـا أن تُ ِ
الئحـةً تنظيمية طال انتظارها ،تسـمح بالتعديـن في أعماق
معلومـات
البحـار .ويشـعر العلمـاء بالقلـق ،ألنَّـه ال توجـد
ٌ
كافية عن أ
المحتمل لتلك الممارسات على النظم
الثر الضار
َ

طموح إلى بناء مصادم فائق

ِ
الجسـيمات أ
الوروبي «سـيرن» في هذا
يأمل مختبر فيزياء
تمويـل؛ لبنـاء مصـادم ضخم
علـى
الحصـول
العـام فـي
ٍ
يعقـد المختبـر -الواقع بالقرب مـن مدينة
جديـد .وسـوف ِ
اسـتثنائيا لمجلسـه بمدينـة
جنيـف السويسـرية -اجتما ًعـا
ًّ
بودابسـت في شـهر مايو المقبل ،وسوف تحسم فيه لجنةٌ
قراراتهـا بشـأن الخطـط المطروحـة لتصميـم المصـادم،
كجـزء مـن عمليـة تحديـث لالسـتراتيجية أ
الوروبيـة لفيزياء
ٍ
مقتـرح
وينطـوي
المختبـر.
وضعهـا
التـي
الجسـيمات،
َ
المختبـر علـى قائمـة خيـارات تتعلـق ببنـاء المصـادم ،إذ
مصـادم ،محيطه
يأمـل القائمـون علـى المختبـر فـي بنـاء
ِ
 100كيلومتـر ،ويمكـن أن تبلـغ قوتـه سـتة أمثـال قـوة
مصـادم الهدرونـات الكبيـر ،وتصـل تكلفتـه إلـى  21مليار
يـورو ( 23.4مليـار دوالر أمريكـي).
 | 20مارس | 2020
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البشر الفئران قادمون

أعضاء بديلة
قد يقترب العلماء أكثر من تحقيق حلم زراعة
ٍ
حيوانات أخرى خالل هذا العام ،بينما
للبشر في أجسام
ٍ
كبيرا في تطوير تلك التقنية المحفوفة
يُحرزون ّ
تقد ًما أ ً
الخالقية ،إذ يخطط عا ِلم الخاليا الجذعية
بالمعضالت
أنسجة ُمخلَّقة
هيرو ميتسو ناكاوتشي بجامعة طوكيو لزراعة
ٍ
من خاليا بشرية في أجنة فئران وجرذان .وبعدها سيزرع
تلك أ
حيوانات بديلة ،وهي خطوة كانت
الج َّنة الهجينة في
ٍ
قانون جديد حي َز التنفيذ في اليابان
محظور ًة إلى أن دخل
ٌ
أيضا
قدم ناكاوتشي ومعاونوه ً
في شهر مارس الماضي .وتَ َّ
تجربة مشابهة باستخدام أجنة الخنازير.
بطلب إلجراء
ٍ
ٍ
حيوانات ذات
وتتم َّثل الغاية النهائية لهذا البحث في إنتاج
ٍ
لكن بعض
أعضاء يمكن في النهاية زراعتها في أأجسام البشرَّ ،
«النسجة شبه العضية» في
أن تطوير
الباحثين يعتقدون َّ
المختبر سيكون أكثر أمانًا وفعاليةً .

ً
توصيل فائقًا دون استخدام ضغط
مواد تحقِّق

خميرة ُمخلَّقة.
بدأ علماء في إعداد
ٍ

توصل
يأمل علماء الفيزياء في تحقيق حلمهم بتطوير ٍ
مادة ِّ
أن هذه
الكهرباء ،دون
مقاومة في درجة حرارة الغرفة ،رغم َّ
ٍ
المواد فائقة التوصيل ال تعمل في الوقت الحالي إال تحت
ضغوط تبلغ الماليين بوحدة الكيلو باسكال .وبعد نجاح
ٍ
المركّبات المعروفة باسم «هجائن الالنثانوم الفائقة» ،التي
ُ
حطمت في عام  2018جميع أ
الرقام القياسية لدرجات
الحرارة فيما يتعلق بالتوصيل الفائق ،يأمل الباحثون آ
الن
في تصنيع هجائن فائقة من مادة إالتريوم ،وهذه قد تنجح
في التوصيل الفائق للكهرباء في ظل درجات حرارة تصل
إلى  53درجة مئوية.
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EYE OF SCIENCE/SPL

العالمية الهائلة التي أثارها مشروع
في أعقاب الضجة إ
«تليسكوب أفق الحدث» خالل العام الماضي بتلك الصورة
مجرة «مسييه »87
التي نشرها ٍ
لثقب أسود هائل في مركز ّ
 ،Messier 87من المتوقع أن يزيح المشروع الستار عن نتائج
جديدة ،تتعلق هذه المرة بالثقب أ
السود الواقع في مركز
مجرة «درب التبانة»  .Milky Wayوقد تتضمن تلك النتائج
عدة صور ،وربما مقطع فيديو لمنطقة الغاز الذي يدور
حول ذلك الثقب فائق الضخامة ،المعروف باسم ثقب
«ساجيتاريوس إيه ستار» *.Sagittarius A
حدث بعثة «جايا»
وقت الحق من عام  ،2020س ُت ِّ
وفي ٍ
التابعة لوكالة الفضاء أالوروبية -خريطتها ثالثية
Gaia
أ
غيرت ف ْهم العلماء ِلب ْنية
التي
التبانة،
درب
ة
لمجر
بعاد
ال
َّ
ّ
أيضا علماء
وتطورها
المجرة
تغييرا ملحوظًا .وسيكشف ً
ُّ
ً
ّ
الفلك المتخصصون في موجات الجاذبية العدد الضخم
من التصادمات الكونية التي رصدوها في عام  ،2019والتي
تموجات في منظومة الزمان والمكان .وتشمل
تمخضت عن
َّ
ٍ
ثقوب سوداء،
بين
عديدة
اندماج
عمليات
التصادمات
تلك
ٍ
ٍ
ً
ثقب
نوع من التصادمات لم يُرصد من قبل بين ٍ
فضل عن ٍ
أسود ونجم.

أمـا فـي الواليـات المتحـدةِ ،فمـن المتوقـع أن يكشـف
سـرع فيرمـي الوطنـي -الواقـع بالقـرب مـن مدينة
مختبـر ُم ِّ
شـيكاغو فـي واليـة إلينوي -عـن النتائج التي طـال انتظارها
لتجربـة «ميـون جـي ،»2-المعنيـة بالرصـد عالـي الدقِّـة
مجـال مغناطيسـي (الميونـات هـي
لسـلوك الميونـات فـي
ٍ
اللكترونـات ،لك َّنهـا أكبـر كتلـةً ) .ويأمـل
جسـيمات تشـبه إ
علمـاء الفيزياء أن تكشـف االنحرافـات الطفيفة في التجربة
جسـيمات أوليـة لـم تُك َتشـف مـن قبل.
ٍ

تنافسـا للسـيطرة على
سـوف يشـهد
شـهر نوفمبـر المقبـل أ ً
كل مـن البيـت أ
المريكـي ،وقد تكون
البيـض ،والكونجـرس
ٍ
تداعيـات كبيرة على المجال العلمي،
لنتيجـة ذلك التنافس
ٌ
والية
وخاصـةً المنـاخ .ففـوز الرئيـس دونالـد ترامب بفتـرة ٍ
ثانيـة سـوف يمكِّ نـه مـن االسـتمرار فـي إلغـاء السياسـات
تقريبـا إتمام
أقرهـا سـلفه ،وسـوف يضمـن ً
المناخيـة التـي َّ
رسـميا مـن اتفاقيـة باريـس
المتحـدة
الواليـات
انسـحاب
ًّ
لكن قـد يتمكن
للمنـاخ ،بعـد ٍ
يـوم واحد مـن االنتخابـاتْ ،
الديمقراطيـون مـن إحبـاط تلـك الجهـود ،إذا تولَّـوا مقاليد
البيـض ،أو حازوا أ
البيـت أ
الغلبية في مجلسـي الكونجرس.
أن المنافسـة تشـمل جميـع مقاعـد مجلس
وجديـر بالذكـر َّ
ٌ
بالضافـة إلـى 35
النـواب ،البالـغ عددهـا 435
مقعـدا ،إ
ً
مقعـدا مـن مقاعـد مجلـس الشـيوخ المائة.
ً

هجوم مضاد على البعوض

تجربـة مهمـة فـي مدينـة
سيشـهد هـذا العـام نهايـة
ٍ
بتقنيـة قـد تكبـح انتشـار
الندونيسـية ،تتعلـق
يوجياكارتـا إ
ٍ
حمـى الضنـك ،إذ أطلـق باحثـون أسـرابًا مـن البعـوض
تحمـل البكتيريـا الولبخيـة - Wolbachiaالتـي تثبـط
تناسـخ الفيروسـات المنقولـة عـن طريـق البعـوض،
ُ
المسـببة ألمـراض حمـى الضنـك ،والشـيكونجونيا ،وزيكا-
وأتاحـوا للعـدوى البكتيريـة أن تنتشـر بيـن مجموعـات
ات أصغـر نطاقًـا
البعـوض البريـة .وقـد أسـفرت اختبـار ٌ
بشـرة
فـي إندونيسـيا ،وفييتنـام ،والبرازيـل عـن نتائـج ُم ِّ
مثيـرة لالهتمـام.
لقاح واعد جديد لمكافحة المالريا
تجربة
ا
أيض
ومن المقرر ً
ٍ
في جزيرة بيوكو ،الواقعة في غينيا االستوائية .وتأمل منظمة
الصحة العالمية في العام الحالي  2020في القضاء على
مرض النوم -أو ما يعرف باسم «داء المثقبيات أ
الفريقي»-
ُ
أن هذا المرض
العامة.
الصحة
كمشكلة تهدد
وجدير بالذكر َّ
ٍ
ٌ
البغيض ينقله ذباب التسي تسي (.)Glossina spp

بطاريات صلبة

شـركات مـن أحجـام شـتى لبـدء بيـع الخاليـا
تخطـط
ٌ
المعتمـدة علـى مركّبـات البيروفسـكايت،
الشمسـية
ِ
مركبـات واعـدة ،قـد تكـون ً
بديلا أرخـص وأسـهل
وهـي
ٌ
المسـتخدمة فـي
فـي إنتاجـه مـن بلـورات السـيليكون
َ
صناعـة أ
اللـواح الشمسـية التقليديـة .وعنـد اسـتخدام
تلـك المركّبـات إلـى جانـب مـادة السـيليكون فـي الخاليا
الشمسـية الترادفية ،يمكن لها أن تنتج أ
اللواح الشمسـية
ُِ
الكثـر كفـاءة فـي أ
أ
السـواق.
فارق آخر خالل
ويمكـن لقطـاع الطاقـة تحقيق
ٍ
إنجـاز ٍ
اللعـاب أ
دورة أ
الوليمبيـة ،المقـرر انعقادهـا فـي طوكيو
فـي شـهر يوليـو المقبـل ،إذ مـن المتوقع أن تزيح شـركة
«تويوتـا» السـتار حينهـا عـن أول نمـوذج لسـيارة تعمـل
اللكتروليتات الصلبة،
ببطاريـات أيونـات الليثيـوم ذات إ
التـي تحـل فيهـا مـاد ٌة صلبـة محل السـائل الفاصـل بين
أ
القطـاب الكهربائيـة داخـل البطاريـة ،وهـو مـا يزيـد
أن
كميـة الطاقـة التـي يُمكـن للبطاريـات تخزينهـا .ومـع ّ
لفتـرة أطـول ،إال أنهـا
طاقـة هـذه البطاريـات تـدوم
ٍ
أبطـأ في شـحنها.

هل وجدنا مقبرة نفرتيتي؟
مسوح الرادار تعيد إثارة
حجرات خفية
ٍ
الجدل بشأن
حيز فراغي لم يسبق اكتشافه ،موجود
مسح جديد يشير إلى ِّ
خلف حجرة دفن الملك توت عنخ آمون.
جو مارشانت

اداري أُجري حول مقبرة الملك توت عنخ
ك ََشف ٌ
مسح ر ّ
مزيد
ترجح وجود ٍ
آمون في وادي الملوك بمصر عن أدلّة ِّ
من الحجرات الكامنة خلف جدران المقبرة.
طل َعت دورية
النتائج الواردة في تقرير غير منشور ،أُ ِ
تفاصيله ،تبعث من جديد نظرية خالفية،
 Natureعلى
ِ
يخبئ وراءه مقبرة أكبر،
الصغير
الملك
دفن
موقع
إن
تقول ّ
ِّ
ربما ترقد فيها الملكة المصرية الغامضة نفرتيتي.
وقد استخدم باحثون ،بقيادة عالم آ
الثار ممدوح
آ ِ
المخترق
ادار
ر
ال
ثار،
وزيرا سابقًا لل
الدماطي ،الذي عمل ً
ِ
أ
للرض ()GPR؛ لمسح المنطقة التي تحيط مباشرة بمقبرة توت
عنخ آمون .وذكروا في تقريرهم أنهم اكتشفوا مساحة تشبه
الممر ،لم تكن معروفة من قبل ،تقع على بعد أمتار قليلة
من حجرة الدفن (انظر الشكل« :حجرة أ
السرار») .وق ُِّدمت
آ
أ
توصل إليها الباحثون إلى المجلس العلى للثار
النتائج التي ّ
في مصر ،في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.
وفي ذلك الصدد ..يقول راي جونسون ،عا ِلم
المصريات من معهد الدراسات الشرقية -التابع لجامعة
أ
يشارك في
شيكاجو -بمدينة القصر المصرية ،الذي لم ِ
إجراء البحث" :ال شك أن شي ًئا ما موجو ٌد على الجانب
آ
ال َخر من الجدار الشمالي لغرفة الدفن".
أن تَق ََّصت عدة ِف َرق بحثية احتمالية وجود
وقد سبق ْ
وكثيرا ما كانت
آمون،
عنخ
توت
مقبرة
اء
ر
و
حجرات إضافية
ً

خاصة ،بيد
عمليات البحث تُجرى بالتعاون مع شركات ّ
تمخضت عن نتائج متضاربة ،ورفض
أن تلك التحقيقات ّ
كثير من الباحثين تلك الفكرة؛ فعلى سبيل المثال ..أَ َص َّر
فرانشيسكو بورشيلي -عا ِلم الفيزياء في جامعة العلوم
اليطالية ،الذي قاد
التطبيقية ،الواقعة بمدينة تورينو إ
عملية مسح باستخدام الرادار المخترق أ
للرض داخل المقبرة
ِ
في عام  2017-على أن بياناته تستبعد وجود حجرات غير
كتشفة تتصل بالمقبرة.
ُم َ

ملكة مصر المفقودة

كان فريق الدماطي يتحقق من صحة نظرية مفادها أن مقبرة
الملك توت عنخ آمون ،التي اك ُت ِشفت في عام  ،1922وكانت
مقبرة َملَكية،
نحو غير معتاد بالنسبة إلى ٍ
صغيرة الحجم على ٍ
مكتشفة ،بل وربما تضم
تحتوي ً
أيضا على غرف شاسعة غير َ
الخير للملكة نفرتيتي ،الذي يبحث عنه علماء آ
المثوى أ
الثار.

عتقد بعض علماء المصريات أنه قبل فترة ُحكْم الملك
ويَ ِ
توت عنخ آمون مباشر ًة في القرن الرابع عشر قبل الميالد،
تزوجت ابنتها من توت عنخ آمون–
حكمت نفرتيتي –التي ّ
وإن لم يدم ذلك إال لفترة قصيرة.
البال َد بوصفها فرعونًاْ ،
ولم يُعثر قط على مقبرتها في وادي الملوك.
واستطاع الفريق رصد وجود ممر طويل في هيكل المقبرة
أ
الساسي ،على بعد أمتار قليلة في اتجاه الشرق ،وعلى
العمق نفسه الذي توجد فيه حجرة دفن الملك توت عنخ

خميرة ُمخ َّلقة

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

OLIVER LANG/DDP/AFP/GETTY

مـن المقـرر أن تنتهـي خلال هـذا العـام الجهـود
الطموحـة التـي يهـدف مـن خاللهـا علمـاء البيولوجيـا
الخبـاز
التخليقيـة إلـى إعـادة بنـاء سلالة خميـرة
َّ
 .Saccharomyces cerevisiaeوكان العلمـاء قـد
لكائنـات
اسـتبدلوا بالكامـل مـن قبـل الشـفرة الجينيـة
ٍ
حيـة أبسـط بكثيـر ،مثـل بكتيريـا المفطـورات الفطرانية
لكـن تحقيـق ذلـك في خاليا
َّ ،Mycoplasma mycoides
نظرا إلـى تعقيدها .وهذا
الخميـرة يُ َعـد أصعـب بكثيـرً ،
المخلَّقـة
العمـل ،المعـروف باسـم مشـروع «الخميـرة ُ
مختبرا
تعاون بين 15
 ،Synthetic Yeast 2.0 »2.0هو
ٌ
ً
غي َـر ْت ِف َـرق باحثـي المشـروع
فـي أربـع قـارات .وقـد َّ
الحمض النووي في جميع الكروموسـومات السـتة عشـر
تدريجيـا؛ لتحـل محلـه نُ َسـخ ُمخلَّقـة.
لخميـرة الخبـاز
ًّ
أيضـا إعـادة ترتيـب الجينـوم وتعديلـه ،أو
وجربـوا ً
َّ
حـذف أجـز ٍاء منـه ،لفهـم كيفيـة تطـور ذلـك الكائـن
وتكيفـه مـع الطفـرات .ويأمـل الباحثـون فـي
الحـيُّ ،
جينيـا طرقًـا أكثـر
سـة
المهند
الخميـرة
خاليـا
أن تكشـف
َ
َّ
ًّ
مجموعـة مـن المنتجـات؛ بـد ًءا
كفـاء ًة ومرونـة لتصنيـع
ٍ
ووصـول إلـى أ
ً
الدويـة.
مـن الوقـود الحيـوي،

تمثال نصفي من الحجر الجيري للملكة المصرية نفرتيتي معروض في متحف برلين الجديد.
الطبعة العربية
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أخبار في دائرة الضوء
ﺣﺠﺮة اﻷﺳﺮار
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ويمتد هذا الممر بالتوازي مع ممر مدخل المقبرة.
آمون،
ّ
ويبدو أن ارتفاعه يبلغ قرابة المترين ،وال يقل طوله عن
عشرة أمتار.
وليس من المؤكّد بعد ما إذا كان ذلك الحيز الفراغي
عليا بمقبرة الملك توت عنخ آمون ،التي تُعرف
م ّتصل ِف ًّ
بمقبرة  ،KV62أم أنه جزء من مقبرة أخرى تقع بالقرب من قبر
بأن موضع ذلك الحيز الفراغي،
الملك.
ويحاجج الباحثون ّ
ِ
المتعامد على المحور الرئيس لمقبرة  ،KV62يُ ّرجح وجود
اتصال ،أل ّن المقابر غير الم ّتصلة ببعضها عادة ما تكون
صفوفها بزوايا مختلفة.
غير أن تلك الفرضية لم تُق ِْنع الجميع؛ إذ يقول زاهي
إن استخدام
حواس -وهو ً
أيضا وزير آثار مصري سابقّ -
ّ
التقنيات الجيوفيزيائية للبحث عن المقابر في مصر سبق ْأن
أَ َّجج ً
قدما في
حاج ًجا بأنه ينبغي عدم
المضي ً
آمال زائفةُ ،م ِ
ّ
المخترق
اعما بأن "استخدام الرادار
هذا االتجاه من البحث ،ز ً
ِ
أ
موقع بمصر" .وجدير
أي
في
اكتشاف
للرض لم يثمر عن أي
ٍ
حاليا عن مقابر جديدة ،من
بالذكر أن ّ
حواس نفسه يبحث ًّ
بينها مقبرة الملكة نفرتيتي ،ولك ّنه ينتهج ط ُُرقًا أكثر تقليديةً .
صرح في حديث أجراه مع دورية  Natureفي عام 2019
وقد ّ
بأنه أجرى عمليات تنقيب في المنطقة التي تقع شمال مقبرة
 KV62؛ بح ًثا عن مداخل للمقبرة ،لك ّنه لم يعثر على شيء.

تاريخ مثير للجدل

المسح الراداري هو أ
الحدث في سلسلة من عمليات البحث
الساعية للتحقق مما إذا كانت في الموقع حجرات دفن
إضافية ،أم ال .وقد أثار هذا المسح الكثير من الخالف،
والنتائج المتضاربة ،على حد سواءِ .فمن ناحية ،يرى نيكوالس
ريفز -عا ِلم المصريات البريطاني ،الذي أمضى سنوات عمل
كثيرة في وادي الملوك -أن البيانات الجديدة مثيرة لالهتمام،
مؤخرا ليس في المكان الذي
كتشف
الم َ
الم ْعلم ُ
لكن ذلك َ
ّ
ً
المكتشفة،
أن الحجرات غير
َ
كان يتوقّعه ،إذ افترض سابقًا ّ
التي يُحتمل وجودها ،ستمتد إلى َشمال مقبرة توت ،وليس
ترجح البيانات .ورغم ذلك ..فإن ريفز،
إلى يمينها ،حسبما ِّ
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امتداد للمقبرة ،KV62
الذي كان ّأول َمن أشار إلى فكرة وجود
ٍ
مكان ما
في
تيتي
ر
نف
على
ما زال يعتقد أنه سيتس ّنى العثور
ٍ
بداخل المقبرة.
وفي ورقة بحثية صدرت خالل عام  ،2015أبلغ ريفز عن

"إذا ُدفنت نفرتيتي كما ُد ِفن
الملوك الفراعنة ،فإن هذا قد
يكون أكبر اكتشاف أثري
علي اإلطالق".
وشقوق في الجدران المزدانة
مستقيمة
عثوره على خطوط
ٍ
ٍ
أن هذا
برسوم في حجرة دفن الملك توت عنخ آمون .ورأى ّ
أن يدل على وجود مداخل خفية .وزعم الباحث
من شأنه ْ
تحديدا أن الجدار الواقع في أقصى شمال حجرة دفن الملك
ً
تصو ًرا في
ليس من َح َجر أساس المقبرة الصلب ،مثلما كان ُم ّ
السابق ،بل إنه جدار زائفِ ،من نوع الجدران التي اعتاد بناة
المقابر المصرية القديمة استخدامها؛ إلخفاء حجرات أخرى
الشارات الموجودة في رسوم جدران
وراءها .ومن خالل إ
المقبرة ،استنتج ريفز أن هناك جثمانًا آخر يرقد في مكان
وأن هذا الجثمان لنفرتيتي.
خف ّي في المقبرةّ ،
ِ
وزيرا
بصفتهالدماطي
أشرف
التقرير،
هذا
أعقاب
في
ً
آ
المخترق
للثار آنذاك -على اثنتين من عمليات مسح الرادار
ِ
أ
ُ
للرض ،التي أجريت على جدران المقبرة؛ إحداهما أجراها

مكتشفة،
فريق من اليابان ،وبدا أنه يؤكّد وجود حجرات غير َ
العالم
فيما أخفق الفريق الثاني ،الذي أرسلته شركة إ
أ
المريكية «ناشونال جيوجرافيك» National Geographic
في الوصول إلى النتائج نفسها.
أُزيح الدماطي من منصبه كوزير آ
للثار في عام .2016
وفي العام التاليَ ،و َّجه خليفته بالمنصب الدعو َة إلى فريقين
آخرين؛ لمسح المنطقة الواقعة حول مقبرة ً ،KV62
أمل في
استمرت ،إذ زعم فريق
لكن الخالفات
حسم الجدل القائمّ ،
ّ
المستبعد
منهما ،عمل بقيادة بورشيلي داخل المقبرة ،أنه من
َ

مكتشفة خلف جدران المقبرة ، KV62
وجود حجر ٍات غير َ
العلى آ
فيما طلب المجلس أ
للثار من الفريق الثاني ،التابع
تسمى «تيرافيجن إكسبلوريشن»
لشركة مسح جيوفيزيائي َّ
 ،Terravision Explorationومقرها ويست موليزي في
الوقت المخصص لعمليات
الفريق
بريطانيا ،أن يختصر
ُ
َ
المسح.
ورغم ذلك ..فإن النتائج أ
ال ّولية لعمليات المسح التي
أيضا من
أجرتها شركة «تيرافيجن» -وهي عمليات أُجريت ً
داخل المقبرة -تشير إلى وجود المزيد الذي يمكن اكتشافه.
حاليا بجامعة عين
ولهذا ،فإن الدماطي ،الذي يعمل ًّ
أصر على استكمال عمليات البحث عبر
شمس في القاهرةّ ،
مسح المنطقة خارج المقبرةُ ،مع ِّلقًا بقوله" :أنا ال أستسلم
العلى آ
بسهولة" .وقد وافق المجلس أ
للثار على طلب جديد

بإجراء عمليات مسح في الموقع .وفي يونيو عام  ،2019عاد
الدماطي وشركة «تيرافيجن» بصحبة فريق من المهندسين
من جامعة عين شمس؛ إلنهاء المهمة البحثية.
ومع ذلك ،فإن التشويش الذي تتسبب فيه وحدات
تكييف الهواء ،التي توجد بالقرب من موقع المسح ،تَ َس َّبب
جمع بيانات حاسمة بشأن المنطقة
في
عجز الفريق عن ْ
بالغة أ
الهمية ،التي تقع إلى الشمال مباشر ًة من حجرة دفن

الملك توت عنخ آمون.
للتقدم بمقترح للعودة ،ودراسة
ويخطط الدماطي
ّ
لكن حسبما يقول تشارلي
الموقع بمزيد من التفصيلْ ،
ويليامز ،الرئيس التنفيذي لشركة «تيرافيجن» ،فإنه سيكون
من الصعب إجراء عمليات المسح بالقرب من حجرة الدفن،
دون إزالة وحدات تكييف الهواء ،إال أنه واثق من أنه سيتمكّن
من تحديد شكل هذا الحيز الفراغي وموقعه ِمن على بُ ْعد
سنتيمترات قليلة ،ومعرفة ما يؤ ّدي إليه باستخدام هوائي
مختلف ،وبالجمع بين القراءات التي يحصل عليها.

تماما
مقبرة سليمة ً

حماسا من علماء مصريات آخرين؛ حيث ال
القت تلك النتائج ً
ستبعد جونسون إمكانية العثور على جثمان الملكة نفرتيتي
يَ ِ
لكن إذا تَ َب َّين أن تلك الحجرة
هذا
في
الحيز الفراغي الغامضْ ،
ِّ
فإن جونسون يقترح
تخص مقبرة مختلفة لم تُ َ
كتشف بعدّ ،
ّ
أنها قد تحتوي على جثمان عنخ إسن آمون ،زوجة الملك
ستد ّل على مقبرتها.
توت عنخ آمون ،التي لم يُ َ
ّأما إيدان دودسون ،عا ِلم المصريات بجامعة بريستول
بالمملكة المتحدة ،فيساوره الشك في أطروحات ريفز بشأن
نفرتيتي ،إال أنه يدعم نظرية وجود مقبرة ثانية؛ ز ِاع ًما أنها
وبغض
ربما تضم رفات أميرات من عهد توت عنخ آمون.
ّ
إن هذا
عمن بداخل هذه المقبرة ،يقول دودسون ّ
النظر ّ
أ
همية على نحو مذهل" ،أل ّن
االكتشاف ربما يكون "بالغ ال ّ
هذا الجزء من الوادي َس َّدتْه طبقةٌ من مخلّفات فيضان
قديم ،هي نفسها التي َح َمت مقبرة  KV62من ناهبي القبور
آلالف السنين .وفيما يتعلق بالمقبرة التي يُحتمل وجودها،
يضيف ً
قائل" :من المؤكد أنها لم تُ َم ّس".
عقد ريفز ً
أيضا في هذا الصدد ،إذ يقول:
آمال كبيرة هو ً
ويَ ِ
فإن هذا قد
"إذا ُدفنت نفرتيتي كما ُد ِفن الملوك الفراعنةّ ،
استمرت
ويرجح أنه إذا
يكون أكبر اكتشاف أثري على إالطالق"ِّ .
ّ
أ
فسيتعين َعقْد مؤتمر دولي يحضره الخبراء؛
الدلة في التتابع،
ّ
التعجل فيما
للنظر في الخطوات التالية .ويضيف أنه ال يجب ّ
بأي عملية تنقيب تنطوي على مساس ما ّدي بالمقبرة،
أيتعلق ّ
عملية الحفر في هيكل المقبرة أ
الساسي ستكون بالغة
لن
الصعوبة ،كما أن الحفر في الجدار الشمالي لحجرة الدفن قد
يدمر ما تحمله هذه الجدران ِمن ف ٍَّن ال يُق ََّدر بثمن.
العلى آ
ِّوجدير بالذكر أن المجلس أ
للثار في مصر لم
تقدمت به دورية .Nature
يستجب لطلب التعليق الذي ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ازدهار محاوالت استخدام
أداة التحرير الجيني «كريسبر»
لمكافحة األمراض
تطبيقات
علماء يتطلعون إلى استخدام أداة «كريسبر» في
ٍ
الكلينيكية.
طبية أكثر
تطورا مع تتابُع ظهور نتائج التجارب إ
ً

أن إمكانية استخدام أداة تحرير الجينوم الشهيرة
يبدو َّ
«كريسبر»  CRISPRفي عالج مجموعة من أ
المراض البشرية
ٍ
التحول إلى حقيقة.
تقترب من
ُّ
ففي حقل التطبيقات الطبية ،حظي نظام «كريسبر-
بعام رائع سنة  ،2019إذ تتابع
كاس»9
ٍ CRISPR–Cas9
ظهور النتائج أ
الولى من التجارب التي أخضعت النظام
لالختبار في مجموعة من أ
الشخاص ،وانطلقت تجارب
ٍ
جديدة تستخدمه .وفي السنوات المقبلة ،يتطلع الباحثون
تطبيقات
إلى استخدام أداة «كريسبر» للتحرير الجينومي في
ٍ
أكثر تطورا ،يمكن أن ترسي أ
مجموعة من
الساس لعالج
ٍ
ُّ ً ُ
ُ َ
أ
المراض ،بد ًءا من اضطرابات الدم إلى العمى الوراثي.
الكلينيكية للتحرير الجينومي
أن نتائج التجارب إ
ومع َّ
باستخدام أداة «كريسبر» قد جاءت مبشرة حتى آ
الن ،يقول
ُ ِّ
الباحثون إن من السابق ألوانه معرفة ما إذا كان استخدام أ
الداة
َّ
على المرضى سيكون آم ًنا أو ً
فعال ،أم ال .ففي هذا الشأن،
يقول إدوارد ستاتماور ،المتخصص في علم أ
الورام في جامعة
بنسلفانيا بوالية فيالدلفيا أ
المريكية" :كان هناك الكثير من
أ
التحفظات التي لها ما يوجبها فيما يتعلق باستخدام هذه الداة
في عالج إالنسان ،لكنني أعتقد أننا بدأنا نرى بعض ثمارها".
مرت سبعة أعوام فحسب ،منذ أن اكتشف الباحثون إمكان
ّ
استخدام نظام «كريسبر-كاس- »9وهو نظام دفاعي جزيئي،
تستخدمه الكائنات الحية الدقيقة لصد الفيروسات وغيرها من
الغازيات -في تحرير الجينات البشرية .ومنذ ذلك الحين،
جذب تحرير الجينات االنتباه لقدرته على تعديل أ
ال ِج َّنة ،وهو
استخدام محفوف بمخاوف أخالقية وقانونية ،إذا ما كان من
أ
لكن بالتوازي مع ذلك،
شراْ ،
المقرر لهذه الجنة أن تصير بَ ً
أ
أخذ العلماء يختبرون قدرة أداة «كريسبر» -القل إثار ًة للجدل
سببة للمشكالت في الخاليا
بكثير -على تعطيل الجينات ُ
الم ِّ
عالج مجموعة من أ
أ
المراض.
الخرى ،أو تصحيحها ،من أجل
ٍ
وفي عام  ،2016أعلن باحثون صينيون أنَّهم عالجوا أول
مصمم لمحاربة
شخص باستخدام نظام «كريسبر-كاس َّ »9
السرطان ،إذ عطَّل الباحثون في الخاليا المستخلصة من دم
شارك الجين الذي يُشفّر بروتين  .PD-1وهو بروتين
الشخص ُ
الم ِ
يضبط عمل الجهاز المناعي ،لك َّنه قد يحمي بعض الخاليا
السرطانية أثناء ذلك ،ثم أعادوا حقن الخاليا في جسم المشارك.
وبحلول أواخر العام الماضي  ،2019كانت قاعدة بيانات
موقع  ،ClinicalTrials.govالتابعة للحكومة أ
المريكية ،قد
أدرجت أكثر من اثنتي عشرة دراسةً جارية ،تختبر استخدام
الم َرضية،
أداة «كريسبر-كاس »9كعالج
ٍ
لمجموعة من الحاالت َ
من بينها السرطان ،وفيروس نقص المناعة البشرية،
واضطرابات الدم ،بيد أنه حتى آ
الن ،لم يُعالَج في هذه
أ
عدد قليل للغاية من الشخاص ،وهو عدد
التجارب سوى ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يتسم مرض فقر الدم المنجلي بخاليا دم حمراء مشوهة.

استنتاجات مؤكَّدة بشأن أمان
للتوصل إلى أي
كاف
ٍ
غير ٍ
ُّ
استخدام العالجات القائمة على أداة «كريسبر-كاس،»9
أو مدى فاعليتها .ففي تجربتين -جرى في إحداهما زرع
رجل لعالج عدوى
بعض خاليا الدم ُ
المحررة أ ً
جينيا في ٍ
الخرى ُزرعت الخاليا في ثالثة
نقص المناعة البشرية ،وفي
أشخاص لعالج السرطان -لم تظهر النتائج أ
الولية أي عالمات
الكلينيكي.
على
التحسن إ
ُّ
ورغم َّأن الخاليا المزروعة في كلتا التجربتين نَ َمت مزدهرة
في النخاع العظمي لمتلقِّي العالج ،بدون أي مشكالت خطيرة

"كان هناك الكثير من التحفظات التي
لها ما يوجبها فيما يتعلق باستخدام
هذه األداة في عالج اإلنسان".
فائدة طبية ملموسة.
ظهر أي ٍ
متعلقة بالسالمة ،فهي لم تُ ِ
ففي تجربة عالج نقص المناعة البشرية ،حاول الباحثون
سالالت
استخدام أداة «كريسبر» لتعطيل بروتين تستخدمه
ٌ
لكن %5
كثيرة من الفيروس
المسبب للمرض لدخول الخالياَّ ،
ِّ
حررة ،وهذه نسبة غير كافية
م
كانت
المزروعة
فقط من الخاليا
ُ
َّ
لعالج المرض ،حسب ما ذكره الباحثون في شهر سبتمبر
الماضي (;L. Xu et al. N. Engl. J. Med.381, 1240–1247
 .)2019وفي ذلك الصدد ..يقول هونجكوي ِدنج -وهو باحث
في الخاليا الجذعية في جامعة بكين في العاصمة الصينية
أن
إن الدراسة ُمعلَّقة إلى ْ
بكين ،والمؤلِّف الرئيس للدراسةَّ -
ستكشف الباحثون ُس ُب ًل لزيادة هذه النسبة.
يَ ِ
تجربةٌ
بنجاح
أخرى
تحظى
بأن
رة
بش
م
بوادر
وثمة
ِّ
ْ
ُ
ٍ
أكبر ،إذ عالجت شركة «كريسبر ثيرابيوتكس» CRISPER
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 ،Therapeuticsفي مدينة كامبريدج بوالية ماساتشوستس
أ
المريكية ،وشركة «في ِرتكس فارماسيوتيكالز» في مدينة
أ
بوسطن بوالية ماساتشوستس المريكية ،شخصين مصابين
باضطرابين وراثيين ،هما :فقر الدم المنجلي ،وبيتا ثالسيميا،
وفيهما تُستنفَد جزيئات الهيموجلوبين القادرة على حمل
أ
الكسجين في الدم .وتكمن فكرة هذا العالج في استخدام
شكل آخر من
جين أ ِ
أداة «كريسبر» لتعطيل ٍ
يوقف إنتاج ٍ
أن هذا العالج
الهيموجلوبين .وتشير النتائج ال َّولية إلى َّ
ربما يكون قد خفَّف بعض أعراض هذين االضطرابين.
تجاوز مرحلة تحرير
ويتطلَّع باحثون آخرون بشدة إلى ُ
أ
التحدي يكمن
أن
ِّ
الجينات في الطباق المختبرية ،غير َّ
أ
طريقة لنقل أدوات تحرير الجينات إلى الماكن
في إيجاد
ٍ
التي تحتاج إليها داخل الجسم ،حسبما يقول جون ليونارد
الرئيس التنفيذي لشركة «إنتيليا ثيرابيوتكس» Intellia
 ،Therapeuticsوهي شركةٌ للتكنولوجيا الحيوية في مدينة
كامبريدج في والية ماساتشوستس أ
المريكية ،تركز جهودها
على استخدام أداة «كريسبر-كاس »9للتحرير الجينومي.
من هنا ،وفي يوليو الماضي ،أطلقت كل من شركة «إديتاس
ميديسين»  Editas Medicineأ
للدوية في مدينة كامبريدج في
أ
والية ماساتشوستس ،وشركة «أليرجان»  Allerganللدوية في
دبلن تجربةً قائمة على تحرير بعض خاليا العين؛ لعالج النوع
ٌ
اختالل وراثي
العاشر من مرض «كُمنة ليبر الخلقية» ،وهو
سبب العمى ،حيث من المقرر أن يحقن الباحثون
يُمكن أن يُ ِّ
حمض نووي يُشفِّر أدوات تحرير
العين بفيروس يحتوى على ٍ
الجينوم «كريسبر-كاس ،»9متجاوزين بذلك الحاجة إلى
توجيه أدوات التحرير الجينومي عبر مجرى الدم إلى أ
النسجة
ً
مسؤول عن نقل أدوات
المطلوبة ،إذ سيكون هذا الفيروس
تحرير الجينوم إلى داخل الخاليا .وتُ َعد هذه أول تجربة
تحاول تحرير الجينات بأداة «كريسبر-كاس »9داخل الجسم،
أ
ولية خالل هذا العام.
ومن المحتمل أن يُبلَّغ عن نتائجها ال ّ
مهندس بيولوجي
جيرسبخ –وهو
ومن جانبه ،يقول تشارلز
َ
ٌ
في جامعة ديوك بمدينة دورهام في والية كارولينا الشمالية
أ
إن هذه ستكون لحظةً فارقة لهذا المجال،
المريكية– َّ
آ
لك َّنه ومجموعة من العلماء الخرين يأملون في أن يتخلى
الباحثون -في نهاية المطاف -عن استخدام الفيروسات لنقل
أدوات تحرير الجينوم إلى داخل الخاليا ،إذ يُمكن أن تثير
استجابات مناعيةً ،
فضل عن أنها ال
المعطَّلة
ٍ
الفيروسات ُ
كمية محدودة من الحمض النووي.
تحمل أسوى ٍ
أن بعض أدوات تحرير الجينات
والهم من ذلكَّ ..
جدا إلى حد يمنع إدخالها في فيروسات العالج
كبير ًّ
الجيني شائعة االستخدام ،وفقًا لما يقوله أندرو أنزالون،
المتخصص في البيولوجيا الكيميائية في معهد برود ،التابع
ٍّ
لكل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد
بمدينة كامبريدج في الوالية ذاتها .ومن بين هذه أ
الدوات:
حسنة ،التي تُدعى محررات الجينات
أنظمة «كريسبر» ُ
الم َّ
أ
الولية ،والتي نُشر أول تقرير عنها في العام الماضي 2019
(.)A. V. Anzalone et al.Nature 576, 149–157; 2019
طريقة أخرى
لذا ..تبحث شركة «إنتيليا ثيرابيوتكس» عن
ٍ
غير استخدام الفيروسات .وقد أبرمت شراكة مع شركة
«نوفارتس»  Novartisالسويسرية العمالقة أ
للدوية ،بهدف
جسيمات نانوية دهنية ،يُمكنها حماية جزيئات تحرير
تطوير
ٍ
الجينوم في أثناء انتقالها عبر مجرى الدم ،بل وتستطيع
ستهدفة.
الم َ
كذلك المرور عبر أغشية الخاليا ُ
حاليا ليس
ر
ب
ت
خ
ت
التي
التقنيات
إن جميع
يقول
ُ
جيرسبخ ّ
َ
ًّ
َ
َ
من بينها أي تقنية تمثل ما يتوقعه الباحثون لتقنيات تحرير
الجينوم على المدى الطويل ،مضيفًا بقوله :أ
"الساليب
ُ
حاليا ،لك َّنها ليست
لدينا
التي يتبعها الباحثون هي المتاحة
ًّ
أ
الساليب التي قد نستخدمها لتصميم الدواء المثالي".

أخبار في دائرة الضوء
سمريتي ماالباتي

مخاوف من انتشار
كورونا في الدول ذات
النظم الصحية الضعيفة
تتزايد مخاوف الباحثين من احتمالية سريان الفيروس في
أفريقيا وآسيا ،دون أن ترصده النظم الصحية.
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فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد»-19

آ
ـاالت مصاب ــة بفي ــروس كورون ــا
حت ــى الن ،اك ُتش ــفت ح ـ ٌ
الجدي ــد «س ــارس-كوف »2-ف ــي  25بل ـ ًـدا خ ــارج الصي ــن،
ـاالت
بيــد أن الباحثيــن يحــذرون مــن احتماليــة وجــود حـ ٍ
مصابـــة بالفيـــروس لـــم ترصدهـــا النظـــم الصحيـــة،
بعـــض البلـــدان المعرضـــة بدرجـــة كبيـــرة
وذلـــك فـــي
ٍ
لتفشــى المــرض بهــا ،لك َّنهــا لــم تعلــن عــن اكتشــاف أي
ـدد أقــل مــن
ـاالت مصابــة ،أو أعلنــت عــن اكتشــاف عـ ٍ
حـ ٍ
المتوق ــع م ــن الح ــاالت.
ـاالت غي ــر
ويق ــول الخبــراء َّ
إن احتمالي ــة وج ــود ح ـ ٍ
مرصـــودة مصابـــة بهـــذا المـــرض ،المعـــروف باســـم
«كوفي ــد ،COVID-19 »19-تثي ــر القل ــق أ
بالخ ــص ف ــي
البلـــدان ذات أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة الضعيفـــة،
مث ــل بع ــض دول أفريقي ــا ،وجن ــوب ش ــرق آس ــيا ،الت ــي
ســـريعا بتفشـــي الوبـــاء فيهـــا ،وبشـــدة.
قـــد تتأثـــر
ً
فحتـــى آ
الن ،أُ ِبلـــغَ عـــن رصـــد حالـــة إصابـــة واحـــدة
لكـــن هنـــاك دول
فقـــط فـــي قـــارة أفريقيـــا بمصـــر ،أ ْ
بالخـــص عرضـــة أل ْن
أفريقيـــة -مثـــل نيجيريـــا -تُ َعـــد
يتفش ــى فيه ــا الم ــرض ،نظ ـ ًـرا إل ــى عالقاته ــا التجاري ــة
القوي ــة م ــع الصي ــن.
ســـتخدم الباحثـــون بيانـــات الرحـــات الجويـــة؛
ِ
ويَ
لوضـــع نمـــاذج توضـــح احتمـــاالت انتشـــار الفيـــروس
واحـــد مـــن
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم .وقـــد حـــدد
ٌ
هـــذه النمـــاذج  30دولـــةً أو منطقـــةً قـــد ينتقـــل إليهـــا
الفي ــروس ،بس ــبب الع ــدد الكبي ــر م ــن الرح ــات الجوي ــة
القادم ــة إليه ــا م ــن مرك ــز تفش ــي الم ــرض ف ــي مدين ــة
ـدن أخ ــرى بالصي ــن تس ــتقبل
ووه ــان الصيني ــة ،وم ــن م ـ ٍ
مســـافرين كثيريـــن مـــن ووهـــان.
ووف ًقــا لدراسـ ٍـة نُشــرت فــي يــوم الخامــس مــن فبرايــر
الماضــي ،واســتخدمت بيانــات الرحــات الجويــة الخاصــة
ـإن تايالنـــد هـــي الدولـــة
بشـــهر فبرايـــر عـــام  ،2018فــ َّ
أ
الكث ــر عرض ــةً لخط ــر تفش ــي الفي ــروس فيه ــا (S. Lai et
.)al. Preprint at medRxiv http://doi.org/dmr4; 2020
وحت ــى مث ــول دوري ــة  Natureللطب ــع ،كان ق ــد أُبل ــغ ع ــن
ـخصا مصابًــا بالع ــدوى ف ــي تايالن ــد ،منه ــم
رص ــد  35ش ـ ً
شـــخصا كانـــوا فـــي الصيـــن .ويقـــول شـــينجي الي
23
ً
المتخص ــص ف ــي الوبائي ــات بجامع ــة س ــاوثهامبتون ف ــيالمملك ــة المتح ــدة ،ال ــذي ش ــارك ف ــي تألي ــف الدراس ــة-
إن النم ــوذج ال ــذي وضع ــه المؤلف ــون يُق ـ ِّـدر أنَّــه يُحتم ــل
َّ
حـــاالت مصابـــة فـــي
أن تايالنـــد قـــد اســـتقبلت 207
ٍ
أ
الســـبوعين اللذيـــن ســـبقا فـــرض حظـــر الســـفر مـــن
ووه ــان وإليه ــا ف ــي أواخ ــر ش ــهر يناي ــر الماض ــي.
وحتــى آ
الن ،لــم تُ ِبلــغ إندونيســيا عــن رصــد أي حالــة،
رغـــم كونهـــا وجهـــةً رائجـــة للســـياح الصينييـــن .وعـــن
ذل ــك ..يق ــول الي إنَّه ــا ربم ــا اس ــتقبلت م ــا يص ــل إل ــى
ـأن
 29حال ــة ،وف ًق ــا للنم ــوذج .وص ـ ّـرح الباح ــث ً
أيض ــا ب ـ َّ
ع ــدة دول أخ ــرى ،منه ــا ماليزي ــا ،وفييتن ــام ،وكمبودي ــا،
عـــدد أقـــل مـــن
وأســـتراليا ،قـــد أبلغـــت عـــن رصـــد
ٍ
الح ــاالت ،مقارن ــةً بتوقع ــات نم ــوذج الدراس ــة.
أيض ــا متخص ــص ف ــي
وأوض ــح أن ــدرو تات ــم ،وه ــو ً
الوبائي ــات بجامع ــة س ــاوثهامبتون ،وش ــارك ف ــي تألي ــف
الدراســـة ،أنَّـــه مـــن الممكـــن بالفعـــل َّأل تك ــون هنـــاك
آ
ـن ه ــذا ق ــد
أي ح ـ ٍ
ـاالت ف ــي إندونيس ــيا حت ــى الن ،لك ـ َّ
أن المصابيـــن قـــد تعافـــوا قبـــل اكتشـــاف
يرجـــع إلـــى َّ
أن هن ــاك احتمالي ــةً
إصابته ــم بالم ــرض .وأض ــاف تات ــم ّ
كتش ــفة تنتش ــر ،دون
الم َ
أخ ــرى ،وه ــي َّ
أن الح ــاالت غي ــر ُ
رص ــد.
أن تُ َ

هــي عوامــل تجعلهــا بالفعــل عرضــةً النتقــال أ
المـراض
وأن العالق ــات التجاري ــة القوي ــة بي ــن
المعدي ــة إليه ــاَّ ،
ُ
نيجيري ــا والصي ــن تش ــكل مزي ـ ًـدا م ــن الخط ــر.
فح ــص المس ــافرين
وق ــد عــ َّززت نيجيري ــا إجــراءات ْ
أن الس ــيناريو
القادمي ــن م ــن الصي ــن .وي ــرى إيكوي ــزو َّ
أ
الســـوأ بالنســـبة إلـــى نيجيريـــا ســـيكون عـــدم رصـــد
شـــخص مصـــاب بالمـــرض ،ونقلـــه العـــدوى إلـــى
ٍ
ـخاص آخري ــن .وأض ــاف قائ ـ ًـا" :ه ــذا ف ــي الحقيق ــة
أش ـ ٍ
ـض مضجع ــي".
ه ــو م ــا يق ـ ّ

بســـبب تلـــك المخـــاوف ..يشـــعر باحثـــو أ
المـــراض
أيضـــا مـــن انتشـــار الفيـــروس فـــي
المعديـــة بالقلـــق ً
ُ
أفريقي ــا ،إذ يق ــول م ــارك ليبس ــيتش -المتخص ــص ف ــي
الوبائيـــات بكلي ــة هارف ــارد تـــي .إتـــش .تش ــان للصح ــة
إن ع ــد ًدا
العام ــة ف ــي مدين ــة بوس ــطن بماساتشوس ــتسَّ -
كبيـــرا مـــن العمـــال الصينييـــن يعملـــون فـــي أفريقيـــا،
ً
ويُ َع ــد س ــفرهم بي ــن الصي ــن وأفريقي ــا س ـ ً
ـبيل محتم ـ ًـا
النتقـــال الفيـــروس.
أن مصــر ،والجزائــر ،وجنــوب
وقــد وجــد نمـ
ـوذج آخــر َّ
ٌ
أفريقيـــا هـــي الـــدول أ
الكثـــر عرضـــة لخطـــر انتشـــار
الفيــروس فــي أفريقيــا .وجديــر بالذكــر أن هــذا النمــوذج
التحليل ــي ،ال ــذي نُش ــر ف ــي ي ــوم الس ــابع م ــن فبراي ــر،
درس الرحــات الجويــة القادمــة إلــى أفريقيــا مــن المــدن
ـاالت مصاب ــة
الصيني ــة التـــي أبلغ ــت ع ــن اكتش ــاف ح ـ ٍ
بالفيــروس ،لك َّنــه اســتبعد المــدن الواقعــة فــي مقاطعــة
هوبــاى ،التــي توجــد بهــا مدينــة ووهــان ،بســبب الحظــر
ال ــذي َّقي ــد حرك ــة الس ــفر م ــن عدي ـ ٍـد م ــن الم ــدن هن ــاك
من ــذ أواخ ــر ش ــهر يناي ــر (M. Gilbert et al. Preprint at
.)medRxiv http://doi.org/dmr5; 2020
أيض ــا الق ــدرة عل ــى
وه ــذه البل ــدان الثالث ــة تمتل ــك ً
االس ــتجابة بفعالي ــة لتفش ــي الم ــرض ،حس ــبما صرح ــت
فيتوريــا كوليـزا ،التــي تعمــل علــى وضــع نمــاذج النتشــار
أ
المعديـــة فـــي معهـــد بييـــر لويـــس ِلعلْـــم
المـــراض ُ
الوبائيــات والصحــة العامــة فــي باريــس ،والتــي شــاركت
ف ــي تألي ــف ه ــذه الدراس ــة ع ــن أفريقي ــا.
دول أفريقي ــة -عل ــى
وتش ــعر كولي ـزا بالقل ــق إزاء س ــبع ٍ
وجــه خــاص -مــن المحتمــل بدرجـ ٍـة متوســطة أن ينتقــل
ـن نظــم الرعايــة الصحيــة الضعيفــة
إليهــا الفيــروس ،لكـ َّ
فيه ــا ،أو تده ــور الوض ــع االقتص ــادي ،أو االضطراب ــات
السياس ــية تجعله ــا عرض ــة بدرج ــة كبي ــرة لخط ــر انتش ــار
الفيـــروس .وتلـــك الـــدول هـــي نيجيريـــا ،وإثيوبيـــا،
والس ــودان ،وأنج ــوال ،وتنزاني ــا ،وغان ــا ،وكيني ــا.
وقب ــل أس ــبوعين فق ــط م ــن كتاب ــة ه ــذا التقري ــر ،ل ــم
تكــن دول أفريقيــة عديــدة تمتلــك مختب ـر ٍات قــادرة علــى
تش ــخيص م ــرض «كوفي ــد ،»19-وه ــو م ــا تط َّل ــب تحلي ــل
إن ه ــذا الوض ــع
ـن كوليــزا تق ــول َّ
العين ــات خارجه ــا ،لك ـ َّ
حاليــا بســرعة .فوف ًقــا لمــا أعلنتــه منظمــة الصحــة
يتغيــر ًّ

انخفضت درجة حرارة أجسام البشر الطبيعية بمقدار جزء
من الدرجة عما كانت عليه في القرن التاسع عشر.

ماذا عن أفريقيا؟

إيون كاالواي
انخفاضا في درجات الحـرارة .فمنذ
تشـهد أجسـام البشـر
ً
القـرن التاسـع عشـر ،انخفضـت درجـة حـرارة الجسـم
الطبيعيـة بمقـدار ك َْس ٍـر مـن الدرجـة ،حسـبما أوضحـت
نتائـج دراسـة 1بحثت في بيانات أكثر مـن  150عاما .آ
والن،
ً
أصبحت أجسـام البشـر -في المتوسـط -أبرد مـن  37درجة
مئويـة ،وهـى درجـة الحـرارة المتعـارف عليهـا فـى الكتـب
العلميـة ،منخفضـةً بذلـك بمعدل بضعة أجـزاء من المائة
فـي كل عقـد ،حسـب تقدير فريـق قادته جولى بارسـونت،
عالمـة وبائيـات أ
المـراض المعديـة بجامعـة سـتانفورد في
كاليفورنيـا)M. Prostiv et al.elife 9, e49555; 2020( .
حـدد الطبيب أ
اللماني كارل رينولد أوجسـت فوندرليش
درجـة حـرارة الجسـم بــ 37درجـة مئويـة فـي عـام ،1851
غير أن بعض الدراسـات الالحقة اكتشـف أن متوسط درجة
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻟﻪ اﻷﺑﺪان

اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﺣﻮاﻟﻰ
ﻃﺒﻘﺎ
ً
 0.03ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ،
ﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ
أﺷﺨﺎص ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
رﺟﺎل ﺳﻮد
رﺟﺎل ﺑﻴﺾ

ﻧﺴﺎء ﺳﻮد
ﻧﺴﺎء ﺑﻴﺾ

37.5
ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ )ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(
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حـرارة الجسـم أبـرد مـن ذلـك ً
قليل .فقـد توصلت دراسـة
أجريـت فـي عـام  2017علـى حوالـي  35ألف شـخص إلى
أن درجـة الحـرارة  36.6درجـة مئويـة ( Z. Obermeyer et
 .)al Br. Med. J. 359, j5468; 2017ويفسـر العلمـاء هذا
التفـاوت بخطـأ القيـاس ،غيـر أن بارسـونت تشـير إلـى أن
بيانـات فريقهـا والنموذج الذي وضعوه تفيد بأن أ
الجسـام
تبـرد بالفعـل .فقد فحـص الباحثـون ثلاث مجموعات من
البيانـات 83,900 :درجـة حـرارة ُمسـجلة بيـن عـام ،1862
وعـام  ،1930أُخـذت مـن محاربيـن قدمـاء أيـام الحـرب
الهليـة أ
أ
المريكيـة ،ومجموعتيـن أخرييـن ،تَ ُض ّمـان مئـات
آ
ُ
الالف مـن القياسـات التـي أخـذت فـي سـبعينيات القـرن
العشـرين ،وما بيـن عامـي  ،2007و.2017
وجد الفريق أن السيدات الالتي ولدن في العقد أ
الول
ُِ
من القرن التاسع عشر كانت درجات حرارة أجسامهن تزيد
بمقدار  0.32من الدرجة المئوية عن النساء الالتي ُو ِلدن في
أواخر تسعينيات القرن العشرين .وبالنسبة إلى الرجال ،كان
الفارق  0.59من الدرجة المئوية .وبصفة عامة ،انخفضت
درجات الحرارة بمقدار  0.03من الدرجة المئوية لكل عقد
(انظر الشكل أدناه).
ترى بارسونت أن معدالت الصابة المنخفضة أ
بالمراض
إ
المعديـة طويلـة المـدى ،مثـل السـل –الـذي يمكـن أن
فسر هذا النمط.
يتسـبب في ارتفاع درجة حرارة الجسـم– تُ أ ِّ
المـراض المعدية
فخالل القرن التاسـع عشـر شـاعت تلك
المزمنة ،حسـب قولها.
ومـن جانبهـا ،تقـول جـل واليـن –عالمـة أ
الوبئـة
فـي معهـد سـكريبس للبحـوث االنتقاليـة فـى الهويـا
بكاليفورنيـا– إن هـذا االقتراح "مثير لالهتمام ومقنع" ،إال
أن القياسـات التي اسـتخدمها الباحثون لم تتضمن الفترة
أربعينيـات القـرن العشـرين ،حينمـا بـدأ
التـي تبـدأ مـع
ّ
اسـتخدام المضادات الحيوية على نطاق واسـع .وتضيف
ملحـوظ فى درجـات الحرارة خالل
انخفـاض
أن أي
واليـن ّ
ٍ
ٍ
تلـك الفتـرة مـن شـأنه أن يدعـم نظريـة بارسـونت ،التي
تعتمـد علـى فكـرة العدوى.
الطبعة العربية
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ورغـــم تلـــك التوقعـــات ..يقـــول أميـــن ســـوباندريو
أ
المعدي ــة ،ورئي ــس
العا ِل ــم المتخص ــص ف ــي المــراض ُمعه ــد إيكم ــان للبيولوجي ــا الجزيئي ــة ف ــي مدين ــة جاكرت ــا
إن إندونيس ــيا لديه ــا الق ــدرة عل ــى رص ــد
إ
الندونيس ــيةَّ -
الصاب ــات بالفي ــروس ،إذا وص ــل إل ــى الب ــاد.
إ
ـن بع ــض ال ــدول ف ــي جن ــوب ش ــرق آس ــيا
ه ــذا ..ولك ـ َّ
لديه ــا ع ــد ٌد مح ــدود م ــن العاملي ــن ف ــي مج ــال الرعاي ــة
ـــرة المستشـــفيات ،وموظفـــي الدعـــم،
الصحيـــة ،وأَ ِس َّ
وأجهـــزة التنفـــس الصناعـــي .وســـتجد هـــذه الـــدول
زيـــادة
صعوبـــةً فـــي االســـتجابة فـــي حـــال حـــدوث
ٍ
الصابــة بالفيــروس ،وذلــك حســبما
مفاجئــة فــي حــاالت إ
ي ــرى ريتش ــارد كوك ــر ،وه ــو طبي ــب متقاع ــد ،مقي ــم ف ــي
مدين ــة بانك ــوك التايالندي ــة.
وق ــد ص ـ َّـرح تي ــدروس أدهان ــوم جيبريس ــوس -المدي ــر
ـأن قــرار
الع ــام لمنظم ــة الصح ــة العالمي ــة ( -)WHOب ـ َّ
المنظم ــة بإع ــان تفش ــي الم ــرض حال ــةَ ط ــوارئ صحي ــة
عالمي ــة يرج ــع -ف ــي أ
الس ــاس -إل ــى مخ ــاوف م ــن انتش ــار
الفيـــروس فـــي الـــدول ذات نظـــم الرعايـــة الصحيـــة
الضعيف ــة.

العالمي ــة ،زاد ع ــدد المختبــرات الق ــادرة عل ــى تأكي ــد
الصاب ــة بالفي ــروس ف ــي أفريقي ــا م ــن مختبري ــن فق ــط
إ
إل ــى ثماني ــة مختب ـرات عل ــى أ
الق ــل.
المنشــأة حدي ًثــا
ويوجــد ثالثــةٌ مــن تلــك المختب ـرات ُ
فــي نيجيريــا ،حســبما أوضــح شــيكوي إيكويــزو ،المديــر
الع ــام لمرك ــز نيجيري ــا لمكافح ــة أ
الم ـراض ف ــي مدين ــة
أبوجــا النيجيريــة.
ـأن مســاحة دولــة نيجيريــا ،وعــدد
وصـ َّـرح إيكويــزو بـ َّ
المس ــافرين الذي ــن تس ــتقبلهم ،واقتصاده ــا النش ــط،

تحقيقات

اكتشف باحثون مجموعةً كبيرة من أ
الدوات التي يمكن استخدامها لتعطيل أنظمة «كريسبر» ،والتي قد تُ ْس ِهم
بالتالي في مجا َلي الطب ،أ
والمن البيولوجي .بقلم إيلي دولجين

في مرحلة الدراسات العليا في أوائل العقد الماضي ،كان جو
بوندي دينومي -عالم أ
الحياء المجهرية بجامعة كاليفورنيا في
ِ
بفيروسات ال تملك
سان فرانسيسكو -يحاول إصابة بكتيريا
ٍ
فرصة إلصابة هذه البكتيريا من الناحية النظرية .وحسبما
يتذكر ،بدا له أ
المر في البداية "محاولةً عقيمة بعض الشيء"،
 | 26مارس | 2020

الطبعة العربية

أيضا باسم
عرف ً
إذ كان يعلم َّ
أن هذه الفيروسات -التي تُ َ
«العاثيات» -قابلة للتأثر بنظام «كريسبر-كاس» ،وهو نظام
فعالة للتعديل
كأداة َّ
طوعه العلماء ٍ
الدفاع البكتيري ،الذي َّ
الجيني .وفي معظم الحاالت ،ثبت أنَّه كان على صواب.
فقد نجحت آلية «كريسبر» في تقطيع العاثيات الوافدة

لكن في بعض الحاالت -وعلى عكس
إلى أجز ٍاء صغيرةْ ،
التوقعات -تمكنت تلك العاثيات الدخيلة من النجاة.
لكن لمعت
ظن بوندي دينومي أنَّه قد أخطأ في ٍ
شيء ماْ ،
في رأسه فكرة فيما بعد ،حسبما يروي ،هي احتمالية وجود جزء
داخل جينوم البكتيريا يعطل دفاعاتها ،و َّأن ذلك الجزء ذاتي
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مفتاح تعطيل
أنظمة «كريسبر»

فيروسات غازيَة سابقة.
التدمير من الحمض النووي قد نشأ عن
ٍ
وأثبتت مقارنةٌ سريعة بين تسلسالت الحمض النووي
صحة حدسه ،فجينات العاثيات الموجودة في جينوم
البكتيريا كانت تُ َعطِّل نظام «كريسبر-كاس» بالكامل ،وهو
ما يجعل البكتيريا عرضةً للإصابة بالفيروسات.1
وعن ذلك االكتشاف يقول أالن ديفيدسون ،المتخصص
في بيولوجيا العاثيات بجامعة تورنتو في كندا ،الذي كان
يشرف على رسالة الدكتوراة الخاصة ببوندي دينومي في ذلك
غيرت كل شيء .فقد وقع
الوقتَّ :
"توصل جو إلى النتيجة التي َّ
على اكتشاف مذهل لم نكن نتوقعه على إالطالق" ،إذ كان
دينومي قد اكتشف مصادفةً أدوات تعرف آ
الن باسم «مضادات
ٍ ُ
أ
كريسبر» ،وذلك بمشاركة ديفيدسون ،وعالمة الحياء المجهرية

كارين ماكسويل ،وزميلته طالبة الدراسات العليا أبريل بولوك.
المقصات
وهذه البروتينات بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها ّ
الجزيئية ألنظمة «كريسبر» .وسرعان ما اك ُت ِشف الكثير منها ،إذ
تمكّن الباحثون من توصيف أكثر من  50بروتينا حتى آ
الن من
ً
«مضادات كريسبر»ٍّ ،
ولكل منها وسائله الخاصة لمنع عملية
القص واللصق التي تنفِّذها أنظمة «كريسبر».
وتثير هذه القائمة الطويلة من البروتينات كثيرا من أ
السئلة
ً
حول سباق التسلُّح العتيق بين البكتيريا والعاثيات التي
تفترسها ،لكنها أيضا تزود العلماء بمجموعة من أ
الدوات
ً
ٍ
َّ
للإبقاء على تقنيات التعديل الجيني قيد السيطرة.
حاليا هذه البروتينات كمفاتيح،
ويَستخدم بعض العلماء ًّ
بدقة أكبر في نشاط أنظمة «كريسبر» في تطبيقات
للتحكم ٍ
التعديل الجيني بمجالَي التكنولوجيا الحيوية ،أو الطب،
جرب آخرون ما إذا كانت تلك البروتينات ،أو غيرها من
بينما يُ ِّ
المعطِّلة ألنظمة «كريسبر» ،يمكن أن تُستخدم
الجزيئات ُ
كتدابير مضادة ،يُلجأ إليها ٍّ
كحل أخير لمواجهة تهديدات
أ
المن البيولوجي ،بحيث تكون قادرة –على سبيل المثال -على
سالح بيولوجي ماُ ،ع ِّدل الجينوم الخاص به ،أو التحكم
ردع ٍ
دفع جيني خارج عن السيطرة.
نظام
في
ٍ
ويقول عنها كيفن فورسبرج ،المتخصص في علم
جينومات الميكروبات بمركز فريد هاتشينسون ألبحاث
السرطان ،الواقع في مدينة سياتل بوالية واشنطن" :مهما
كان السبب الذي قد يَ ِرد بخاطرك لتعطيل أنظمة كريسبر،
ستستخدم مضادات كريسبر".
ورغم العدد المتزايد من التطبيقات المقترحة ألنظمة
«مضادات كريسبر» ،وتجارب إثبات جدواها في المختبر،
ما زال يتعين على الباحثين استكشاف إمكاناتها العالجية.
وفي هذا الصدد ،تطرح جينيفر دودنا -عالمة الكيمياء
الحيوية بجامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي ،أحد رواد تقنية
«كريسبر»ً -
سؤال تقول إنَّه يتردد على ألسنة الجميع" :كيف
تستخدم هذه أ
تحك ًُّما مجديًا؟".
النظمة
ٍ
َ ِ
بطريقة تتيح لك َ
وتضيف دودنا" :هذه بال شك هي المسألة التي ينبغي
ألبحاث مضادات كريسبر بأكملها أن تتطرق إليها ،لك َّنها لم
تفعل ذلك بعد".

مستعر
جدل
ِ

رغم التركيز المتزايد على «مضادات كريسبر» ،الذي نتج
فإن االكتشاف
ورقة بحثية كل
عنه ْ
تقريبا عنهاّ ،
نشر ٍ
أسبوع ً
ٍ
أ
بعيدا عن
ال ّو ِلي الذي توصل إليه ديفيدسون وطالبه ظل ً
دائرة الضوء ،إذ بدا لمعظم العلماء كما لو كان ً
معقدا
مثال ً
تطورية ما ،خاصةً أل َّن
حرب ُّ
ال يُعني به إال مختص -على ٍجميع البروتينات المضادة ألنظمة «كريسبر» التي اك ُت ِشفها
بنوع معين من الدفاعات البكتيرية،
الباحثون كانت ترتبط أ ٍ
الول من أنظمة كريسبر»َّ .أما النوع
عرف باسم «النوع
يُ َ
المفضل لدى الباحثين في عملية تعديل الجينوم ،فكان
ستخدم لقطع الحمض
الم َ
النوع الثاني ،وبروتينه التقليدي ُ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

النووي ،المعروف باسم «كاس .»9
«سل»
حاليا محرر ًة
وتوضح بولوك -التي تعمل
بدورية ِ
 -Cellهذا قائلة" :لكي ينتبه المجتمع ًّالبيولوجي أ
الوسع نطاقًا
لهذا االكتشاف ،كان ال بد أ
للمر أن يتعلق ببروتين «كاس ."»9
وفي شهر ديسمبر عام  ،2016تمكنت بولوك -التي كانت
ما تزال تعمل حينها في مختبر ديفيدسون -ومعها بوندي
دينومي -الذي كان يقود مجموعته البحثية المستقلة -من
ثبطات إلنزيم «كاس  .3،2»9وفي هذه المرة،
اكتشاف ُم ٍ
سرعان ما اغتنم الباحثون حول العالم نتائج الدراسة .وعن
ذلك ..يقول إريك زونتهايمر ،عا ِلم البيولوجيا الجزيئية في
كلية الطب بجامعة ماساتشوستس في مدينة ووستر ،وأحد
المؤلفين المشاركين لورقة بولوك البحثية" :2على غرار كل
تطور بسيط ...يندلع على
شيء في عالم كريسبرّ ،
ٍ
فإن ّ
أي ٍ
أثره فجأة جدل شاسع مستعر".
ففي خالل أقل من ثالثة أشهر ،كان علماء البيولوجيا
البنيوية بمعهد هاربن للتكنولوجيا -الكائن في الصين -قد
اكتشفوا آ
اللية الجزيئية التي يتمكن من خاللها بروتين
- AcrIIA4وهو أحد البروتينات المضادة لكريسبر التي
اكتشفها بوندي دينومي -من تعطيل نشاط «كاس ( ،4»9انظر
شكل «مضادات كريسبر») .وبعد أشهر قليلة ،استطاعت
دودنا -بالتعاون مع بوندي دينومي ،وعا ِلم الكيمياء الحيوية
حاليا في المعهد الفريدالي
جيكوب كورن ،الذي يعمل ًّ
دليل على
أول
تقديم
زيورخ-
السويسري للتكنولوجيا في
ٍ
جدوى «مضادات كريسبر» في التطبيقات العملية ،إذ أثبتوا
أن تزويد الخاليا البشرية ببروتين  AcrIIA4يمكنه تعطيل
َّ
نشاط التعديل الجيني ،5سوا ًء فعلوا ذلك بعد تزويد الخاليا
ببروتين «كاس  ،»9أم في الوقت ذاته.
أ
لفترة
ولهذه العملية فوائدها ،ل َّن استمرار نشاط «كاس ٍ »9
تعديالت
زمنية أطول من الالزم ،يزيد من خطر تَ َس ُّببه في
ٍ
بأن «مضادات
غير مقصودة .وأفادت دودنا ومعاونوها َّ
تحد من التأثيرات "غير المقصودة"
كريسبر» يمكنها أن ّ
ألنظمة التعديل الجيني ،التي أعرب الباحثون والمستثمرون
عن قلقهم بشأنها منذ بدايات تطوير تقنية «كريسبر».
وهذه القدرة على الحد من التأثيرات غير المقصودة سوف
يكون لها دور كبير في مجال عالج أ
المراض باستخدام أنظمة
ٌ
«كريسبر» ،وذلك حسبما يرى ديفيد رابوكا ،المدير التنفيذي
لشركة «أكريجين بيوساينسز»  ،Acrigen Biosciencesالتي
شارك في تأسيسها مع بوندي دينومي ،ويقع مقرها في
مدينة بيركلي ،والتي ترفع الشعار الترويجي"سنجعل تعديل
الجينات أكثر كفاء ًة وأمانًا" ،حسبما أضاف رابوكا.
أيضا أن تساعد «مضادات كريسبر» في حصر
ويمكن ً
نشاط التعديل الجيني في خاليا وأنسجة معينة بالجسم.
رق بحثية منفصلة في ألمانيا،
ففي عام  ،2019حاولت ِف ٌ
واليابان ،والواليات المتحدة أن تستخدم البروتينات إلى
جانب جزيئات تحكُّم صغيرة تسمى أ
الحماض النووية الريبية
ُ َّ
تعديل جيني على
اء
ر
ج
ل
وذلك
المجهرية (،)microRNAs
إ
ٍ
أنسجة معينة فقط ،8-6بل إن الفريق أ
المريكي بقيادة زونتهايمر
َّ
أثبت إمكانية نجاح هذا النهج في الفئران .وتُ َعد دراسة هذا
الفريق الدراسة الوحيدة المنشورة حتى آ
الن التي تثبت َّأن
البروتينات المضادة ألنظمة «كريسبر» يمكن أن تنجح عند
استخدامها في الحيوانات الحية ،وليس فقط في الخاليا.8
أراد زونتهايمر وزمالؤه السماح بعملية التعديل الجيني
في الكبد ،ومنعها في الوقت ذاته في جميع أنسجة الفئران
أ
الخرى .لذلك ،صمموا بروتي ًنا مضا ًّدا ألنظمة «كريسبر»،
يتوقف نشاطه فقط في وجود جزيئات الحمض النووي الريبي
المجهري ،المعروف باسم « ،»microRNA-122الذي ال يوجد
إال في الكبد .وفي الفئران ،نجح هذا البروتين المضاد ألنظمة
«كريسبر» في تعطيل نشاط التعديل الجيني الخاص ببروتين

«كاس  »9في جميع أنحاء الجسم ،عدا الكبد.
ويقول زونتهايمر إنَّه رغم تركيز الورقة البحثية على
التعديل الجيني الموجه إلى الكبد ،إال أن تلك آ
اللية
ّ
َّ
تعديالت كبيرة"،
"يمكن استخدامها في أعضاء أخرى ،دون
ٍ
فريدا
أي أعضاء تنتج ً
ريبيا مجهريًّا ً
بمعنى َّ
أن ّ
حمضا نوويًّا ًّ
بمستويات عالية من التعبير يمكن استهدافها بهذه الطريقة،
ٍ
بشرط أال تتسبب البروتينات المضادة ألنظمة «كريسبر» في
مرغوب فيها.
آثار مناعية غير
ٍ
ٍ

ٌ
تقنية غير منيعة

أ
مهيأة بالفعل
كثير من الشخاص أجهز ًة مناعية َّ
يمتلك ٌ
تعرضهم
نتيجة
وذلك
وتعطيله،
،»9
«كاس
بروتين
لمهاجمة
ُّ
لميكروبات تحتوي على أنظمة «كريسبر-كاس».
في السابق
ٍ
وهذا قد يُشكِّل تحديًا؛ ففي الفئران -على سبيل المثال-
عتمد على تقنية
دواء يَ ِ
يمكن أن تؤدي جرعةٌ واحدة فقط من ٍ
استجابة مناعية ،قوية بما يكفي إلبطال
«كريسبر» إلى استثارة
ٍ
فاعلية العالجات الالحقة.
ويرى زونتهايمر َّأن البروتينات المضادة ألنظمة «كريسبر»
يمكن أن تكون ُعرضةً للمشكلة ذاتها ،فيرفضها الجهاز
المناعي ،وهو ما قد يهدد استخدام تلك التقنية ،ويتسبب
في استجابات التهابية خطيرة بأجسام المرضى ،لكن أ
النواع
ٍ
َّ
أ
الخرى من مثبطات أنظمة «كريسبر» ال يُفترض فيها أن تواجه
فريق بحثي بقيادة
القيود ذاتها .ففي مايو الماضي ،وصف ٌ
أميت شودري -عا ِلم البيولوجيا الكيميائية في معهد برود،
التابع ٍّ
لكل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وجامعة
هارفارد في مدينة كامبريدج بوالية ماساتشوستس -طريقةً
جزيئات صغيرة ،قادرة
مكونة من
ٍ
جديدة الكتشاف عقاقير َّ
9
المركَّبات
على تعطيل نشاط بروتين «كاس  . »9وفي حين أن ُ
التي اكتشفها فريق شودري ال تتسم بفاعلية البروتينات
أ
فإن فرصتها أكبر في
الطبيعية المضادة لنظمة «كريسبر»َّ ،
التسلل ،متجاوز ًة الجهاز المناعي ،والحواجز الخلوية ،وفي
السماح بالتحكم العاكس لنشاط «كاس .»9
صمم باحثون سالسل قصيرة من
أ وفي در ٍ
اسة أخرىَّ ..
الحماض النووية تُمسك بجزءين من ُمركَّب «كاس ،»9
تماما عملية تعديل الجينات في الخاليا البشرية.10
وتُعطِّل ً
وحول ذلك ،يقول كيث جاجنون ،المتخصص في الكيمياء
الحيوية للحمض النووي الريبي بجامعة جنوب إلينوي
في مدينة كاربونديل ،الذي قاد تلك الدراسة" :نحن
أن ما صممناه أكثر فاعلية من
متأكدون
بدرجة كبيرة من َّ
ٍ
البروتينات المضادة أ
حاليا
الموجودة
كريسبر
نظمة
ل
أفضل
ًّ
رق بحثية أخرى كذلك -من بينها الفريق
جميعها" .وتمكنت ِف ٌ
الخاص بعالمة الفيروسات بروك هارمون في مختبرات سانديا
الوطنية ،الواقعة في مدينة ليفرمور بوالية كاليفورنيا -من
إمكانات واعدة
تصنيع أجز ٍاء صغيرة من البروتينات ،تُ ِبدي
ٍ
كمضادات ألنظمة «كريسبر» .وتقول هارمون عن ذلك" :من
ٍ
الجيد أن يتوفر لديك الكثير من الخيارات المتنوعة".
مهما في التطبيقات الطبية،
وهذا التنوع قد يكون ًّ
نشاط التعديل الجيني أ
للدوية
ومثال ذلك ..في الحد من
عالجات من العاثيات
ستهدفة للجينات ،أو في ابتكار
ٍ
الم ِ
ُ
قادرة على إبادة البكتيريا التي يصعب عالجها ،دون أن
تعوقها دفاعات «كريسبر» الخاصة بالبكتيريا.
تأم ْل -على سبيل المثال -أنظمة "الدفع الجيني" ،التي
ّ
يُوظِّف فيها العلماء تقنية «كريسبر» للتعديل الجيني لنشر
مجموعة بأكملها من
تعديل في الحمض النووي بسرعة ،عبر
ٍ
ٍ
كائن ما ،والتي يأمل بعض مسؤولي الصحة العامة أن تساعد
ٍ
على إبادة حشرات حاملة أ
للمراض ،مثل البعوض ،أو القراد.
ثمة مخاوف كثيرة بشأن آ
الثار البيئية غير المتوقعة لتلك
أ
النظمة ،وإمكانية استخدامها كسالح إلبادة النظم الزراعية،
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تحقيقات
مرض فتاك.
أو نشر ٍ
أمان جزيئية للوقاية
شبكة
كريسبر»
«مضادات
توفر
وقد
ٍ
من تلك الهجمات البيولوجية المحتملة ،حسبما يقول جو
شونيجر ،عا ِلم الكيمياء الحيوية في مختبرات سانديا ،الذي
يضيف ً
قائل" :يجب أن يكون لديك زر إغالق للنظام".
اضيا .والورقة البحثية
ر
افت
ال
ز
ما
التطبيقات
هذه
ومعظم
ًّ
الوحيدة المنشورة ،التي استخدم فيها باحثون البروتينات
أ
دفع جيني ،تتعلق
المضادة لنظمة «كريسبر» لتثبيط نظام ٍ
11
ُ
بتجربة إلثبات الجدوى ،أجريت على الخميرة  .ومع ذلك..
ٍ
واسعا في أوساط الباحثين ،ومنهم
فالفكرة تكتسب ً
تأييدا ً
أولئك الذين يأملون في وقْف انتشار المالريا ،عن طريق دفع
جينات ضارة إلى االنتشار في أسر ٍاب كاملة من البعوض.
ٍ
ويقول أندريا كريسانتي -المتخصص في دراسة الطفيليات
على المستوى الجزيئي بكلية لندن إالمبراطورية -إنَّه استخدم
دفع جيني
جينات مضادة لنظام «كريسبر»؛ لتعطيل نظام ٍ
يهدف إلى إبادة البعوض .ونظام الدفع الجيني هذا ،الذي
يُعقِّم إالناث ،يمكنه إبادة البعوض في المختبر خالل حوالي
12
نشر بعد ،أضاف فريق
اسة لم تُ َ
لكن في در ٍ
عشرة أجيال ْ ،
قادرا على تعطيل نظام الدفع الجيني
كريسانتي
ً
بعوضا ً
إلى مزيج البعوض في المختبر ،وكان "بإمكان جينات هذا
البعوض تعطيل نظام الدفع الجيني بنسبة  ،"%100حسبما
أوضح كريسانتي ،الذي أضاف ً
قائل" :بمقدورنا منع إبادة
مجموعات البعوض".

بوليصة تأمين

بينما يتطلع كريسانتي إلى تجربة استراتيجيته الخاصة بتعقيم
أقفاص مليئة
إناث البعوض
ميدانيا ،فإنَّه يخطط لتحضير ٍ
ًّ
بمجموعات بعوض قادرة على تعطيل أنظمة الدفع الجيني،
الستخدامها فقط إذا لم تسر أ
المور وفق استراتيجيته .ويقول
أ َِ
لكن الحاجة
عن ذلك" :يشبه المر شراء بوليصة تأمين"َّ ،
إلى احتواء أنظمة «كريسبر» تتجاوز أنظمة الدفع الجيني،
حيث توضح رينيه ويجرزين ،عالمة أ
المن الحيوي في
ِّ
أ
هيئة المشروعات البحثية المتطورة بوزارة الدفاع المريكية
( )DARPAفي مدينة أرلينجتون بوالية فرجينيا ذلك قائلة:
خد َم
أثر غير متوقع في
تجربة إكلينيكية ،أو اس ُت ِ
ٍ
"إذا حدث ٌ
استخداما شائ ًنا ،فلن نعرف كيف
نظام لتعديل الجينوم
ٌ
ً
يبدو ذلك أ
المر ،إال بعد حدوثه بالفعل".
لهذا السبب ..أطلقت هيئة المشروعات البحثية المتطورة
المريكية في عام  2017برنامج «الجينات آ
بوزارة الدفاع أ
المنة»
مدتها أربع سنوات ،وتكلفتها 65
 ،Safe Genesوهي مبادرة ّ
مليون دوالر أمريكي ،تهدف إلى مواجهة مخاطر تقنيات
مثبطات جديدة
«كريسبر» .وتتضمن تلك المبادرة اكتشاف
ٍ
ومضادات ألنظمة
لجميع أنواع أنظمة «كريسبر-كاس»،
ٍ
وجدير بالذكر
ومفيدة.
بطرق استثنائية
ٌ
«كريسبر» تعمل ٍ
أن بوندي دينومي ،وشودري ،وكريسانتي ،ودودنا ،وفريق
َّ
مختبرات سانديا ،جميعهم من بين متلقِّي هذا التمويل.
وبالضافة إلى تطبيقات تلك االستراتيجيات المضادة ألنظمة
إ
«كريسبر» في مجال التكنولوجيا الحيوية ،فإنَّها تفتح آفاقًا
جديدة للبحوث البحتة ،إذ يقول شون لو ،الباحث في التغيرات
العصبية فوق الجينية بالمركز الطبي لجامعة كولومبيا في مدينة
نيويورك" :لقد أصبحت إحدى أدواتنا المفضلة" .ويدرس لو
يغير
لنظام ُم َّ
كيف يمكن ٍ
عدل من أنظمة «كريسبر-كاس  »9أن ِّ
تعديالت فوق
جين معين ،من خالل
عن
التعبير
مستويات
ٍ
ٍ
التسلسل أ
الساسي للحمض النووي .وقد
جينية ،أي دون تغيير
ساعدته البروتينات المضادة ألنظمة «كريسبر» في توضيح المدة
الزمنية التي دامت خاللها آ
الثار الناتجة.13
سالالت
أيضا في البحث عن
ساعدت تلك البروتينات العلماء ً
ٍ
بفعالية أكبر
صد هجمات العاثيات
طافرة من البكتيريا ،يمكنها ّ
ٍ
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ﻣﻀﺎدات ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ

ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ،ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ دراﺳﺎت ﻛﺜﻴﺮةَ .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﺮﻛّﺐ »ﻛﺎﺳﻜﺎﻳﺪ« Cascade
ﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻧﺰﻳﻢ »ﻛﺎس  .«3أﻣﺎ
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻺﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
رﻳﺒﻴﺎ ﻳﻌﻤﻞ
وﺣﻤﻀﺎ
ً
اﻟﻤﻌﻘﺪ،
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ،اﻟﺬي ُﻳ ﱠ
َ
ﻧﻮوﻳﺎ ًّ
ًّ
ٍ
وﻗ ْﻄﻌﻪ .وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪفَ ،
واﺣﺪا ،ﻣﺜﻞ »ﻛﺎس  ،«9ﻟﻺﻣﺴﺎك ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
إﻧﺰﻳﻤﺎ
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم
َ
ً
ً
ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ آﻟﻴﺎت
ﻌﻄﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﺑﺮوﺗﻴﻨً ﺎ
ﻣﻀﺎدا ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ ) ،(Acrﺗُ ﱢ
ًّ
ٍ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻈﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن:
اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ
ً
ﻣﺮﻛّﺐ ﻛﺎﺳﻜﺎﻳﺪ
Cascade

اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻛﺎس 9

ﻣﻨﻊ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻀﺎدة ﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮﻛّﺒﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة
ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺴﺎك
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف.
ﺑﺎﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
َ

ﻛﺎس 3
اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

AcrIF1

AcrIIA4

AcrIIC1

AcrIE1

من السالالت العادية .ومن هؤالء العلماء ..الفريق البحثي
الذي يقوده سيلفان موانو ،المتخصص في بيولوجيا العاثيات
بجامعة الفال في مدينة كيبيك بكندا .ركَّز هذا الفريق على
الح ِّريِّة  ،Streptococcus thermophilusوهي
بكتيريا العقدية َ
ستخدم في تصنيع الجبن ،والزبادي.14
ميكروب يُ َ
أدوات مثل
ويدمج علماء آخرون «مضادات كريسبر» في ٍ
تتبع مدى نشاط أنظمة
المستشعرات الحيوية ،التي يمكنها ُّ
التعديل الجيني العالجية داخل الخاليا ،وكذلك استراتيجيات
التحكم الجيني الضوئي ،التي تتيح للباحثين تشغيل نظام
بسرعة وسهولة
االستهداف الجينومي لبروتين «كاس »9
ٍ
شعاع ليزري.
بمجرد تصويب
ويعلِّق على تلك ٍ أ
البحاث تشايس بايزل ،المتخصص في
الهندسة البيولوجية في معهد هيلمهولتز ألبحاث العدوى

القائمة على الحمض النووي الريبي ،الواقع في مدينة
فرتزبرج بألمانيا ،إذ يقول" :ما زال الكثير من تلك أ
النظمة
(نماذج أولية) ،لكن الفكرة موجودة على أ
القل".
َّ

أسئلة مفتوحة

في الوقت الذي يستمر فيه متخصصو الهندسة البيولوجية
كات -مثل
في استكشاف «مضادات كريسبر» ،وتسعى فيه شر ٌ
أنظمة عالجية ،بدأ
المثبطات في
«أكريجين» -لدمج
ٍ
هذه ُ
مزيد من أ
أيضا بعض علماء أ
السئلة
الصدام مع
الحياء
ً
ٍ
ِّ
الفلسفية حول تطور أنظمة «كريسبر-كاس» من أ
الساس.
فعلى سبيل المثال ..يرى الباحث إدز فيسترا -الذي يدرس
اليكولوجية ألنظمة «كريسبر» في جامعة إكستر
النظم إ
بالمملكة المتحدة -أنَّه إذا كانت البكتيريا التي تمتلك أنظمة
دفاعية سليمة من أنظمة «كريسبر» تنطوي عاد ًة على
مستم َّدة من العاثيات ،وخاصة
أحماض أمينية
تسلسالت
ٍ
َ
بالمثبطات التي تبطل مفعول هذا النظام المناعي ،فإنَّه
ُ
أن أنظمة كريسبر ال تؤدي دورها الدفاعي في
"من الواضح َّ
عديد من تلك الحاالت" .ومع ذلك ،يبدو َّأن االنتقاء الطبيعي
ٍ
أ
حالة جيدة ،ل تظل
يحافظ على وجود تلك النظمة في ٍ
قادر ًة على العمل .لذا ..يتساءل فيسترا" :ما هو دور أنظمة
كريسبر ،باستثناء توفير التمويل للشركات الناشئة في مجال
التكنولوجيا الحيوية؟".

ﻣﻨْ ﻊ َﻗ ْﻄﻊ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻀﺎدة
ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﺮﻳﺴﺒﺮ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻘ ْﻄﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
َ

تشير دراسات إلى استخدام البكتيريا ألنظمة «كريسبر-
أغشية حيوية ،وإصالح الحمض النووي،
كاس» في تكوين
ٍ
وإجراء عمليات تعديل أخرى تتعلق بتعزيز قدرتها على
المراض .ومن المحتمل أنَّه بمجرد أن تتمكن «مضادات
إ
كريسبر» من تجريد إنزيمات «كاس» من قدراتها على َقطْع
فإن البكتيريا ستكون قد أعادت توظيف
الحمض النوويَّ ،
استخدامات أخرى ،حسبما تقول
أنظمة التعديل الجيني في
ٍ
ماكسويل ،عالمة البيولوجيا المجهرية بجامعة تورنتو.
أ
الم ِقلقَة لن توقف المسيرة العازمة على
ّ
إن هذه السئلة ُ
تطبيق أنظمة «كريسبر» للتعديل الجيني في عالج البشر،
ومكافحة آ
الفات ،وغيرها .وبالنسبة إلى كثيرين ..هذا هو
ما يجعل «مضادات كريسبر» مهمةً للغاية.
تقول دودنا" :ال بد لنا أن نتجه نحو التحكم التام في
أنظمة التعديل الجيني هذه ،حتى نتأكد من تنفيذ التعديالت
التي نريدها فقط" .وتضيف أنه مثلما بدأت أنظمة «كريسبر-
كاس» التي دشنت ثور ًة في مجال التكنولوجيا الحيوية
مالحظات فضولية في أحد المختبرات ،فكذلك
ببضعة
ٍ
الم ِّثبطات ،التي ربما تكون أداة تصحيح جيني
كان اكتشاف ُ
نحتاجها بشدة.
إيلي دولجين صحفي علمي ،يقيم في سومرفيل بوالية
ماساتشوستس.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ستانفورد بوالية كاليفورنيا .ففي عام  ،2014أعلن باحثون في
الجامعة أنَّهم ابتكروا ماد ًة تظل أبرد من محيطها في ضوء
الشمس المباشر ،1ثم أّ َّسس عضوان من هذا الفريق البحثي
هما :شانهوي فان ،وأسواث رامان -مع زميلهما إيالي جولدستاينشركةً ناشئة ،تُعرف باسم «سكاي كول سيستمز» SkyCool
 ،Systemsوصنعوا تلك أ
اللواح التي استخدمها بيسال .ومنذ
َّ
مجموعة
ذلك الحين ،تمكنوا وغيرهم من الباحثين من تطوير
ٍ
كبيرة من المواد التي تحتفظ ببرودتها في أ
الجواء الحارة ،تتضمن
أغشيةً  ،وطالءات قابلة للرش ،وأخشابًا ُمعالَجة.
للإشعاع
طبيعي
تأثير
ويَعتمد جميع هذه المواد على تعزيز ٍ
ٍ
الشعاعي السلبي» ..فكل
الحراري ،يعرف باسم «التبريد إ
شخصُ ،وكل بناية ،بل كل كائن على كوكب أ
الرض تنبعث

من الممكن تصميم الدهانات والمواد البالستيكية ،وحتى أ
الخشاب،
لكن الغموض ما
بحيث تحتفظ ببرودتها تحت ضوء الشمس المباشرَّ ،
زال يكتنف دور تلك المواد في حل ّ
المستهلكة
مكيفات الهواء
ِ
محل ّ
للطاقة .بقلم شياوجي ليم
أ
متجر محلي من
حين ُكلّف رجل العمال هاورد بيسال بإنقاذ ٍ
الفالس ،كانت مسألة تحقيق الكفاءة في استهالك الطاقة
إ
فتواصل في شهر يونيو من عام 2018
ضمن أول اهتماماته؛ َ
مع الشركة التي توفر له خدمات الكهرباء في مدينة ساكرامنتو
لكن الشركة
بوالية كاليفورنيا ،وذلك بغرض تجديد المصابيحَّ ،
اقترحت عليه فكر ًة أخرى ،وهي أن تتولى تركيب نظام تبريد
تجريبي له ،يتكون من ألواح يمكنها أن تظل أبرد من محيطها،
دون استهالك الطاقة ،حتى تحت أشعة الشمس الحارقة.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
المد َّعمة من
حاليا على سقف المتجر هذه اللواح ُ
وتستقر أ ًّ
اللومنيوم ،التي تتسم بسطوح عاكسة مغطاة
أسفل بمادة
بغشاء تبريد رقيق ،وموجهة نحو السماء .وتبرد هذه أ
اللواح
ُِّ
سائل يجري في أ
ً
النابيب الموجودة أسفلها ،التي تمتد داخل
المتجر ،وقد أسهمت مع المصابيح الجديدة في خفض قيمة
فواتير الكهرباء بحوالي  .%15وعنها يقول بيسال" :لم تكن
تسخن حتى في أ
اليام الحارة".
طُورت هذه أ
اكتشاف تَحقَّق في جامعة
اللواح بنا ًء على
ٍ
ِّ َ

الغالف الجوي مباشرةً ،واالتجاه إلى الفضاء .ومن ثم،
بحوض
يربط هذا التأثير -من الناحية الفعلية -تلك المواد ٍ
تفرغ فيه الحرارة
دائم لتصريف الحرارة ،بحيث يمكنها أن ِّ
باستمرار ،دون أن تعود إليها الحرارة مر ًة أخرى .ونتيجةً
كافيا من الحرارة،
لذلك ..تستطيع هذه المواد أن تشع ً
قدرا ً
بحيث تظل درجة حرارتها أقل من الهواء المحيط بعدة
أ
أن الفروق في درجات الحرارة
درجات .وتشير البحاث إلى َّ
بينها وبين الهواء المحيط قد تتجاوز  10درجات مئوية في
أ
الماكن الحارة الجافة .3،2وقد أطلق عليها ديفيد سايلور
مدير مركز أبحاث المناخ الحضري بجامعة والية أريزونافي مدينة تمبي -اسم «المواد فائقة البرودة».
ويرى أنصار هذه المواد َّأن فوائدها المحتملة ال تقتصر
أيضا الحد من
على خفض فواتير الكهرباء ،بل قد تشمل ً
المفاجئة في الطلب على أجهزة التبريد وأجهزة
الزيادة الكبيرة
ِ
المستهلكة للطاقة ،في ظل االرتفاع المستمر
تكييف الهواء
ِ
لدرجات الحرارة في العالم .وفي هذا الصدد ،يقول ماتيوس
سانتاموريس ،أ
الستاذ بجامعة نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني
أيضا على تحسين هذه المواد" :أعتقد
بأستراليا ،الذي يعمل ً
أنه في غضون أربع إلى خمس سنوات ،ستصبح أنظمة التبريد
الشعاعي التي يمكن استخدامها خالل النهار التقنية أ
الولى في
إ
تبريد المباني ،فهي أجهزة تكييف الهواء المستقبلية".
أن تلك المواد يمكن اعتبارها
رأى بعض الباحثين ً
أيضا َّ
جزءا من استراتيجية لهندسة المناخ ،لمساعدة كوكب أ
الرض
ٍ
ً
على التخلص من الحرارة ،بغرض مجابهة ارتفاع درجات
الحرارة حول العالم .وفي هذا الشأن ،يتساءل جيريمي
مونداي -عا ِلم الفيزياء في جامعة كاليفورنيا بمدينة ديفيس-
قائلً :
ً
صد الحرارة القادمة من الشمس ،هل
"بدل من محاولة ّ
أ
قدرا أكبر منها؟".
يمكننا أن نجعل الرض تشع ً
هناك علماء كثيرون تساورهم تحفّظات تجاه هذه
أ
الفكار ..فحتى الوقت الراهن ،تستند التقديرات النظرية
لمقدار الطاقة الكهربائية التي يمكن لتلك المواد توفيرها
الطبعة العربية
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مواد فائقة
البرودة تبعث
بالحرارة للفضاء

للوح ُمغطَّى بطبقة من مادة »فائقة البرودة« خارج جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
صورة حرارية ٍ

لكن الغالف الجوي المحيط بالكوكب ،الذي يشبه
منه حرارةَّ ،
يمتص معظم هذه الحرارة ،ويشعها باتجاه أ
الرض
الغطاء،
ّ
مر ًة أخرى .هذا باستثناء أ
الشعة تحت الحمراء التي تتراوح
ميكرومترا ،فهذه ال يمتصها
أطوالها الموجية بين  ،8و13
ً
الغالف الجوي ،وتغادر أ
الرض لتنفذ إلى الفضاء الخارجي
البارد .ومنذ الستينيات ،سعى العلماء لتسخير هذه الظاهرة
لكن تأثير التبريد إالشعاعي السلبي ال
في
ٍ
تطبيقات عمليةَّ ،
بطاقة
يالحظ سوى في الليل ،ففي النهار تغمرنا أشعة الشمس ٍ
َ
حرارية أكبر بكثير مما يمكننا إرساله إلى الفضاء.
واسعا من الضوء،
َّأما هذه المواد الجديدة ،فتعكس طيفًا ً
أ
تماما .وفيما يتعلق بذلك
كما تفعل المرايا أو الطالء أالبيض ً
الجزء الحيوي من طيف الشعة تحت الحمراء ،الذي تتراوح
ميكرومترا ،فتمتص تلك المواد
أطواله الموجية بين  ،8و13
ً
وجه تلك
معظم إ
الشعاع ،ثم تبعثه أخارجها .وعندما تُ َّ
المواد إلى السماء ،تستطيع الشعة تحت الحمراء اختراق

تحقيقات
عينات صغيرة ،خضعت لالختبار
مستم َّدة من
بيانات
إلى
ٍ
ٍ
َ
أن
على مدى فتر ٍات زمنية قصيرة .هذا ..إ
بالضافة إلى َّ
هناك شكوكًا حول قدرة هذه المواد على أداء وظيفتها في
مجموعة كبيرة متنوعة من المناخات أ
والماكن .فتأثير هذه
ٍ
نتيجة ممكنة في المناطق ذات
الم ِّبرد يحقق أفضل ٍ
المواد ُ
المناخات الجافة والسماوات الصافية ،أما حين يكون الجو
غائما أو رطبا ،فإن بخار الماء يمنع أ
الشعة تحت الحمراء من
ً َّ
النفاذ .وقد ال تصمد المواد فائقة البرودة في جميع الظروف
تناسب جميع المباني.
الجوية ،وقد ال ِ
ً
أيضا تَق َُّبل المستهلكين لهذه الفكرة ِمن
وما زال
مجهول ً
عدمه .ويُعلِّق سايلور على تلك المسألة ً
إن حتى فكرة
قائل َّ
تغيير السطوح البالية ،وعمل سطوح بيضاء عاكسة ً
بدل منها
بقبول كبير
لتبريد المنازل –وهذا إجراء بسيط– لم تح َظ
ٍ
أن
في أوساط مالكي المنازل .ومع ذلك ..تشير نماذجه إلى َّ
استخدام الطالءات فائقة البرودة قد يضاعف مقدار التوفير
في الطاقة ،مقارنةً بالسقوف البيضاء .ويقول عن ذلك" :قد
تأثير كبير".
يكون لهذا ٌ

التغلب على حرارة الشمس

في عام  ،2012عثر رامان –الذي كان يعمل آنذاك على
إتمام دراسة الدكتوراة مع فان حول تطوير مواد قادرة على
اسات قديمة عن تأثير
تجميع طاقة الشمس– بالصدفة على در ٍ
التبريد إالشعاعي السلبي ،الذي لم يسبق له أن سمع به.
ولعلمه َّأن كيفية استخدام ذلك التأثير تحت أشعة الشمس
المباشرة لم تُك َتشف بعد ،عكف على دراسة خواص التفاعل
مع الضوء ،التي ينبغي توفُّرها في أي مادة لتتغلب على حرارة
وتبين له َّأن المواد ينبغي أن تعكس أشعة طيف ضوء
الشمسَّ .
الشمس ،التي تتراوح أطوالها الموجية من  200نانومتر إلى
 2.5ميكرومتر ،وذلك بفعالية أكبر من الطالء أ
البيض ،الذي
ٍ
أ
يعكس بالفعل نسبةً تصل إلى  %94من تلك الشعة .هذا،
مقدارا يقارب الحد
بالضافة إلى أنَّها ينبغي أن تمتص وتبعث
إ
ً
القصى ( )%100من أ
أ
الشعة التي تتراوح أطوالها الموجية بين
ميكرومترا( .انظر شكل« :آلية االحتفاظ بالبرودة»).
 ،8و13
ً
ورأى رامان وفان َّأن كل ذلك يمكن تحقيقه عن طريق هندسة
المواد على المستوى النانوي .فتصميم ِب َنى المواد بحيث تكون
أصغر من أ
فترض
الطوال الموجية ألشعة
الضوء التي تمر عبرها يُ َ
أ
فيه ْأن يعزز قدرتها على امتصاص الشعة وإطالقها عند أطو ٍال
موجية معينة ،ويكبح تلك القدرة عند أطو ٍال موجية أخرى.
وتوصل الفريق البحثي إلى فكرة حفر أشكال على سطوح
َّ 4
تقدم
المواد  ،ونشر عنها ورقةً بحثية في عام  ،2013ثم َّ
أعضاء الفريق بمقترح إلى الوكالة أ
المريكية للمشروعات
ٍ
البحثية المتقدمة في مجال الطاقة ( ،)ARPA-Eللحصول
تمويل لتصنيع تلك المواد.
على
ٍ
ويتذكر هذا المقترح هاورد برانز ،الذي كان حينذاك يدير
حاليا استشاري
أحد برامج الوكالة في والية واشنطن ،ويعمل ًّ
تقنيات في مدينة بولدر بوالية كولورادوً ،
"قلت لنفسي
قائلُ :
على الفور :مذهل ،أو ّد حقًّا أن أرى َمن ينفِّذ بالفعل تلك
كبيرا
الفكرة" .وأضاف" :ظاهرة التبريد إ
الشعاعي تشع ً
قدرا ً
لكن تحقيقها تحت أشعة الشمس
من الحرارة أثناء الليلَّ ،
ً
مذهل للغاية".
في ذروتها خالل النهار يُ َعد
من هنا ،منح برانز الباحثين  400ألف دوالر أمريكي ،وأمهلهم
ونظرا إلى ضيق الوقت ،قرر فريق جامعة
سنةً لتنفيذ الفكرةً .
طبقات
ستانفورد تبسيط التصميم ،وتجربة صف المواد في
ٍ
مادة عاكسة بدرجة كبيرة،
باتباع طرق معروفة أكثر .ولتطوير ٍ
طبقات رقيقة من مو ٍاد تكسر
وضع الباحثون بالتناوب أربع
ٍ
الضوء بزاوية انكسار كبيرة (ثاني أكسيد الهافنيوم) ،وأخرى
تكسر الضوء بزاوية انكسار صغيرة (مثل ثاني أكسيد السيليكون،
كثيرا في هندسة البصريات،
أو الزجاج) ،وهي فكرة تُستخدم ً
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الطبعة العربية

آﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺒﺮودة

ﺗﻈﻞ اﻟﻤﻮاد ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺒﺮودة أﺑﺮد ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺒﺚ اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﺒﺮ
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء.
ﻧﻔﺎذ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
ﻳﻤﺘﺺ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻟﻸرض اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﻄﺎء ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﺄﻃﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﱠ ﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻔﺎذ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮا.
اﻟﺤﻤﺮاء ذات اﻷﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ،8و13
ً
اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ

ﻧﻔﺎذ ﻣﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬه
اﻷﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء
ٍ

ﻧﻔﺎذ ﻣﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻬﺎ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ،
اﻷﺷﻌﺔ
اﻟﻀﻮء
واﻷﺷﻌﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟﻤﺮﺋﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ،
)ﺣﺮارة(
وأﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ
0.1

10
1
اﻟﻄﻮل اﻟﻤﻮﺟﻲ )ﺑﺎﻟﻤﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(

ﻣﻮﺟﺎت
اﻟﺮادﻳﻮ

100

اﻻﻧﻌﻜﺎس واﻹﺷﻌﺎع
ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻤﻮاد ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺒﺮودة ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﺷﻌﺔ
اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻼء اﻷﺑﻴﺾ( .وﻟﺬﻟﻚ ..ﻓﻬﻲ ﻻ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ ،ﻛﻤﺎ أﻧﱠ ﻬﺎ ﺗﻤﺘﺺ اﻷﺷﻌﺔ ذات اﻷﻃﻮال
ﺗﺘﺄﺛﺮ
ًّ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮا ،ﺛﻢ ﺗﺸﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء.
اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ،8و13
ً
ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ

ﺗﻈﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد أﺑﺮد
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  10-5درﺟﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ً
ﻣﺌﻮﻳﺔ،
ﺑﺎﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ

اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
ﺣﺮارة ﻣﻨﺒﻌﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة
أﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺮاء

تكتسب جدواها من الكيفية التي تتداخل بها موجات الضوء أثناء
طبقات مختلفة .واستخدم الباحثون المبدأ نفسه
مرورها عبر
ٍ
انبعاثات أ
طبقات
الشعة تحت الحمراء ،بوضع ثالث
لتضخيم
ٍ
سمكًا من المواد نفسها بأعلى.
أكثر ْ
وحين اختبروا موادهم في أ
الماكن المفتوحة ،1ظلت أبرد
ّ
بحوالي  5درجات مئوية ،مقارنةً بدرجة حرارة الهواء المحيط،
شمس مباشرة بلغت شدتها حوالي 850
حتى تحت أشعة ٍ
صاف مشرق ،تصل شدة
يوم ٍ
وات لكل متر مربع (في أي ٍ
أشعة الشمس المباشرة الساقطة عموديًّا عند مستوى سطح
البحر إلى نحو ألف وات لكل متر مربع).
وبعد هذا النجاح ،مولت الوكالة أ
المريكية للمشروعات
َّ
مقترحات أخرى لتطوير
البحثية المتقدمة في مجال الطاقة
ٍ
مواد فائقة البرودة ،من بينها فكر ٌة طرحها الباحثان شياوبو
ِين ،ورونجوي يانج -من جامعة كولورادو بولدر -اللذان
نطاق واسع .ووقع اختيارهما
أرادا تصنيع تلك المواد على ٍ
على البالستيك والزجاج الرخيصين .فالكرات الزجاجية ذات
الحجم المناسب ،أي التي يبلغ قطرها بضع ميكرومترات،
تشع بقوة أشعة الضوء الممتصة ،التي تتراوح أطوالها
ميكرومترا .ووضع هذه الكرات في
الموجية بين  ،8و13
ً
ِّيمترا من مادة البولي ميثيل بنتين
ل
ٍ
أغشية ُس ْمكها  50م ً
الشفافة –وهي مادة بالستيكية تُستخدم في بعض معدات
المختبرات ،وأدوات الطهي– وتدعيمها بالفضة العاكسة كان
كافيا لنتاج مادة فائقة البرودة .5أ
والهم من ذلك ..تمكَّن
ً إ
ٍ
تصنيع هذه أ
الغشية بتقنية البكرات المتقابلة،
الباحثون من
التي تنتج  5أمتار من أ
الغشية في الدقيقة الواحدة.
ُِ

ظهر تأثير التبريد الفائق إذا
واتضح َّ
أن مواد كثيرة تُ ِ
ُصممت ِب ْن َيتها على النحو الصحيح ،وليس فقط المواد ذات
الخواص الغريبة أو الفريدة .ففي عام  ،2018أعلن باحثون
من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك ،ومعهم أخرون من
مختبر أرجون الوطني في مدينة ليمونت بوالية إلينوي ،عن
دهان
نجاحهم في تطوير ٍ
طالء فائق البرودة ،يتكون من ٍ
بوليمري قابل للرش .6فهناك بوليمرات كثيرة قادرة بطبيعتها
على إطالق أ
الشعة تحت الحمراء ،التي تتراوح أطوالها
أ
ميكرومترا ،ل َّن روابطها الكيميائية –
الموجية بين  ،8و13
ً
مثل تلك الموجودة بين ذرات الكربون وبعضها ،أو بين
ذرات الكربون والفلور– تطلق حزما من أ
الشعة تحت الحمراء
ُ ِ ِ ًَ
حين تتمدد وترتخي ،وذلك حسبما أوضح عضو الفريق يوان
يانج .وكانت الفكرة هنا هي تعزيز قدرة البوليمرات على
عكس ضوء الشمس.
من هنا ،عكف يوتيرموي ماندال –وهو من طالب يانج،
حاليا باح ًثا في مرحلة دراسات ما بعد الدكتوراة
ويعمل ًّ
بمختبر رامان في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجيليس–
على إذابة مواد بوليمرية أولية ،مضافة إليها ذرات فلور في
أ
كمية صغيرة من الماء .وهذا المزيج يمكن
سائل السيتون مع ٍ
بطبقة بوليمرية مستوية ،تنتشر
رشه على السطوح ،لتغطيتها ٍ
فيجف أ
السيتون المتطاير ً
أول،
خاللها قطرات ماء صغيرةّ ،
ثم تعقبه قطرات الماءُ ،مخلِّفةً وراءها مسام تمتلئ بالهواء.
إن المحصلة النهائية تصبح طال ًء أبيض داخله
ويقول يانج َّ
مسام تعكس ضوء الشمس.
وفي شهر مايو الماضي ،أعلن فريق جامعة كولورادو
مادة أخرى ،وهي خشب تبريد ،ط ََّو َره الفريق
تطوير ٍ
بالتعاون مع ليانجبينج هو ،وتيان لي من جامعة ميريالند
في مدينة كوليدج بارك .وحسب ما قاله لي ،فالخشب مثله
تماما ،يحتوي على روابط كيميائية تشع
مثل البوليمرات
النوع المطلوب من ً أ
الشعة تحت الحمراء .ويمكن تحقيق
لمكو ٍن صلب
تبريد عام به عن طريق إ
الزالة الكيميائية ِّ
مادة عاكسة،
سمى «اللجنين» ،حتى يتحول الخشب إلى ٍ
يُ َّ
بالضافة إلى ضغط المنتج؛ للمحاذاة بين ألياف السليلوز
إ
داخل الخشب ،وتضخيم انبعاثات أ
الشعة تحت الحمراء.7
أيضا أغشيةً رقيقة فائقة البرودة من مادة
وطور العلماء ً
َّ
اختصارا باسم
«ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان» ،تُعرف
ً
منتجات مثل
(- ،)PDMSوهي مادة سيليكونية موجودة في
ٍ
الم ِزلقات ،وبلسم الشعر ،ولعبة المعجون السيليكوني المائع-
ُ
ٌ
وقت
برشها على مادة مبطنة عاكسة .وتَ َحقَّق
ّ
اكتشاف آخر في ٍ
قريب للغاية ،ففي شهر أغسطس الماضي ،اكتشف زونجفو
يو -من جامعة ويسكونسن ماديسون -وتشياو تشيانج جان
من جامعة والية نيويورك في مدينة بافالو -أنَّه عند تغطيةأ
بطبقة ُس ْمكها  100ميكرومتر من
برشه
غشاء من اللومنيوم ِّ
ٍ
ٍ
وو ْضعه في ساحة انتظار
مادة «ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان»َ ،
السيارات بإحدى الجامعات في منتصف اليوم ،2ظل الغشاء
أبرد من الهواء المحيط بإحدى عشرة درجة مئوية.

االحتفاظ بالبرودة

اءات
الف َرق البحثية جميعها
تقريبا على بر ٍ
حصلت هذه ِ
ً
الختراعاتها ،وتسعى في الوقت الحالي لتسويقها .فعلى
كاء في قطاع الصناعة،
سبيل المثال ..يعمل جان مع شر ٍ
لتحويل غشاء أ
اللومنيوم
رفض ذكر أسمائهم ،وذلك
سلعة
المغطى بمادة «ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان» إلى
ٍ
تجارية .ومنحت جامعة كولومبيا حق تطوير طالئها فائق
البرودة لشركة «ميتا آر إي»  MetaREالناشئة في نيويورك،
التي أسسها ماندال ونانفانج يو ،الباحث بجامعة كولومبيا،
تعاون مع يانج .وحسب ما أدلت به أبريل تيان،
الذي َ
أيضا
فإن «ميتا آر إي» تتعاون ً
المديرة التنفيذية للشركةَّ ،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كهرباء بالليل،
ومياه بالنهار
المواد فائقة البرودة لها فوائد إضافية

مع قطاع الصناعة؛ لتطوير الطالء؛ بغرض استخدامه لتغطية
الم َّبردة ،والمخازن ،وفي بعض
السقوف ،ووسائل النقل ُ
أن المن َتج سيكون
تطبيقات صناعة النسيج .وتضيف تيان ّ
شرسا" ألنواع الطالء التقليدية.
"منافسا ً
ً
كات ناشئة أخرى الضو َء على مقدار الكهرباء
وسلطت شر ٌ
الذي يمكن أن توفره منتجاتها .فعلى سبيل المثال ..طَّور فان
ورامان نظام ألواح شركة «سكاي كول سيستمز» الحصري.
وتوقعا في عام َّ 2017أن النظام يمكنه خفض مقدار الكهرباء
التي يستهلكها المبنى في عملية التبريد بنسبة  %21أثناء فصل
الصيف في مدينة الس فيجاس الحارة والجافة بوالية نيفادا.8
ويقول رامان إن أ
اللواح بإمكانها توفير تكاليفها كاملةً خالل فترة
َّ
تتراوح من ثالث إلى خمس سنوات .وأسس ِين ورونجوي يانج
شركةً في مدينة بولدر ،أطلقا عليها اسم «رادي كول» Radi-
سلعة
الم َّ
طعم بالزجاج إلى ٍ
 ،Coolوذلك لتحويل البالستيك ُ
بأن هذه المادة قد
تجارية .وأفادا في شهر يناير من عام َّ 2019
تقلل من استهالك الكهرباء في عمليات التبريد في الصيف بنسبة
تتراوح من  32إلى  ،%45في حال استخدامها مع مبردات المياه
في المباني التجارية بمدينة فينيكس في والية أريزونا ،ومدينة
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يمكن االستفادة من المواد التي تفرغ الحرارة من أ
الرض
ُ ِّ
تطبيقات غير متوقعة ،منها -على سبيل
إلى الفضاء في
ٍ
المثال -تسهيل استخالص المياه من الغالف الجوي
ً
متحول
أثناء النهار .ففي الليل يتكثف بخار الماء،
إلى ندى على السطوح التي تشع حرارتها باتجاه
تأثير سخره البشر لقرون؛
سماء الليل الصافية ،وهو ٌ
توصل زونجفو يو -من جامعة
الستخالص المياه .وقد َّ
ويسكونسن ماديسون -وتشياو تشيانج جان -من جامعة
غشاء من
والية نيويورك بمدينة بافالو -إلى َّأن تغطية ٍ
أ
اللومنيوم بمادة «ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان» ال
أيضا تك ُّثف بخار الماء عليه
تبقيه بار ًدا فحسب ،بل تع ِّزز ً
خالل النهارِ .12ومن هنا ،أنشأ الباحثان شركة «صني كلين
ووتر»  Sunny Clean Waterفي مدينة بافالو ،لتحويل
سلعة تجارية.
هذا الجهاز إلى ٍ
أيضا استخدام فرق درجات الحرارة بين
يمكن ً
المادة فائقة البرودة ومحيطها في توليد الكهرباء
بالليل ،على عكس أ
اللواح الشمسية التي ال تعمل
سوى خالل النهار .ففي شهر سبتمبر الماضي ،تمكَّن
ٌّكل من أسواث رامان ،وشانهوي فان ،ووي لي -من
تيار
جامعة ستانفورد بوالية كاليفورنيا -من إنتاج ٍ
كهربائي ضعيف متقطع من هذا الجهاز الليلي،13
تقع شدته في نطاق الملِّي وات لكل متر مربع.
قدر من الكهرباء خالل
وهذا يدل على
إمكانية توفير ٍ
الليل يكفي -على أ
القل -لتشغيل مصباح صغير من
المصابيح ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء (.)LED
ويرى هاورد برانز -وهو استشاري تقنيات في مدينة
أن هذا ٌ
دليل مثير لالهتمام
بولدر في والية كولورادوَّ -
على جدوى الفكرة ،لكن الكهرباء الناتجة من أ
اللواح
َّ
بطاريات؛ لتوليد تيار ٍات
الشمسية يمكن تخزينها في
ٍ
كهربية أشد .ولذلك ..لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك
نفعا ،أم ال.
الفكرة ستحقق ً

ميامي في والية فلوريدا ،ومدينة هيوستن في والية تكساسَّ .9أما
لشركة في
ليانجبينج هو ،فمنح حق تصنيع الخشب فائق البرودة ٍ
مدينة ميريالند ،شارك في تأسيسها ،تُعرف باسم « إنفنت وود»
 ،InventWoodويتوقع ْأن توفِّر هذه المادة من  20إلى %35
من الطاقة المستهلكة ألغراض التبريد في  16مدينة أمريكية.7
وتحذِّ ر ديانا أورجه فورساتز -عالمة البيئة بالجامعة
أ
الوروبية المركزية في بودابست ،المتخصصة في الحد من
مستندة إلى
آثار التغير المناخي -من كون هذه التقديرات ِ
تجارب ونماذج محدودة للغاية ،وبالتالي ال يمكن تعميمها
أن المقدار
مبان كاملة في المدن .كما لفت ِين إلى ّ
على ٍ
الحقيقي لما ستوفره المواد فائقة البرودة من طاقة ،والسرعة
التي ستوفر بها تكاليفها كافة ،يتوقفان على هيكل المبنى،
وموقعه ،وظروف الطقس.
والموقع هو أكبر تلك العقبات .وعن هذا ..يقول جيمس
كالوسنر ،وهو مهندس ميكانيكا في جامعة والية ميشيجان
مديرا لبرامج في الوكالة
بمدينة إيست النسنج ،وعمل
ً
أ
المريكية للمشروعات البحثية المتقدمة في مجال الطاقة
ومول بعض المقترحات في مجال المواد
بعد رحيل برانزَّ ،
جدي فيها
فائقة البرودة:
"هناك مناطق جغرافية معينة لن تُ ِ
نفعا ،أل َّن َج ّوها ليس جافًّا بما فيه الكفاية"،
هذه المواد ً
تماما عن استخدام
لك َّنه أضاف َّأن هذا ال يعني صرف النظر ً
تلك المواد ،أل َّن المناطق التي يتحقق فيها تأثير التبريد
بشكل جيد هي مناطق قاحلة ،مثل جنوب غرب الواليات
المتحدة ،أو الشرق أ
الوسط ،وهي مناطق يرتفع فيها الطلب
على أجهزة تكييف الهواء.
الشعاعي قد تزيد
أن أنظمة التبريد إ
ويكمن ٍّ
تحد آخر في َّ
من تكاليف التدفئة في فصل الشتاء .ولحل هذه المشكلة،
طبقة سائلة أعلى المواد فائقة
يحاول سانتاموريس ْ
وضع ٍ
بقدر كاف .وفور
ارة
ر
الح
درجة
تنخفض
البرودة ،تتجمد حين
ٍ
أن يتجمد السائل ،لن يستطيع إالشعاع إالفالت إلى الفضاء،
وبالتالي يتوقف تأثير التبريد .وفي شهر أكتوبر الماضي،
طريقة أخرى إليقاف
أعلن ماندال ويانج أنَّهما قد توصال إلى
ٍ
فرط التبريد ،10وهي ملء مسام الدهان البوليمري بمادة
أ
اليزوبروبانول ،إذ يبدأ حينها الدهان بحبس الحرارةً ،
بدل
من بثها إلى الفضاء .ويمكن عكس ذلك التأثير عن طريق
نفخ الهواء داخل المسام؛ لتجفيفها.
أن هذه المواد ال تحقِّق تأثير
وهناك مشكلةٌ أخرى ،وهي َّ
التبريد الفائق إال إذا استطاعت بث إشعاعاتها مباشر ًة إلى
حوض التصريف الحراري البارد في الفضاء الخارجي .وفي
والشخاص أ
المناطق الحضرية ،قد تعوق المباني أ
والجسام
أ
وجدير
الخرى تلك العملية ،وتمتص الحرارة ،وتعيد ب ّثها.
ٌ
حاليا بنسبة تبلغ
بالذكر َّ
أن أفضل المواد أدا ًء تبدد الحرارة ًّ
حوالي  100وات لكل متر مربع .ويأمل جان ويو في مضاعفة
هذه النسبة ،عن طريق وضع أ
الغشية التي ابتكروها عموديًّا
على سقوف المباني ،بحيث يمكن لالنبعاثات النفاذ من كال
سطحي الغشاء ،بيد أن هذا سيتطلب إحاطة أ
الغشية بمواد
َّ
َ
يمكنها عكس االنبعاثات جهة السماء.
ويدرس الباحثون طرقًا أخرى لزيادة قدرة المواد على
التبريد .ففي شهر أكتوبر الماضي ،أفادت الباحثة إيفيلين وانج
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مدينة كامبريدج-بهالم غازي خفيف
وزمالؤها َّ
تبريد إشعاعي ٍ
بأن تغطية غشاء ٍ
عازل قد جعل المبنى أبرد من محيطه بثالث عشرة درجة
مئوية ،وذلك في وقت الظهيرة بصحراء أتاكاما الجافة في
بفارق بلغ  1.7درجة مئوية فقط في حال عدم
تشيلي ،مقارنةً ٍ
استخدام الهالم الغازي .3وترى إيفلين َّأن فكرة الهالم الغازي
يمكن استخدامها مع مواد أخرى فائقة البرودة.
إن أحالم استخدام المواد فائقة البرودة في هندسة
ّ
للحد من االحتباس الحراري تبدو بعيدة المنال،
المناخ ّ

ألواح فائقة البرودة على سقف متجر في مدينة ساكرامنتو بوالية كاليفورنيا.

ومستبعد تحقيقها من المنظور العملي .ففي شهر سبتمبر
َ
حسابات تقريبية؛ للإشارة إلى أنَّه من
الماضي ،أجرى مونداي
ٍ
الممكن خفض درجات الحرارة الحالية آ
ال ِخذة في االرتفاع،
أ
عن طريق تغطية نسبة تتراوح من  1إلى  %2من سطح الرض
حاليا ،التي تولد قوة تبريد تصل إلى حوالي
بالمواد
َّ
المطورة ًّ
11
لكن مارك لورانس
 100وات لكل متر مربع أثناء النهار َّ ،
عا ِلم المناخ بمعهد دراسات االستدامة المتقدمة في مدينةبوتسدام أ
اللمانية -يعتقد أنَّه من المستحيل لتلك التقنية
الناشئة أن تحقق ذلك االنتشار بالسرعة الكافية ،لتصبح
مفيد ًة في مواجهة أزمة المناخ ،فحتى أ
اللواح الشمسية
لم تصل بعد إلى هذا المستوى من االنتشار ،رغم مرور
مقتر ٍح
عشرات السنين على تطويرها .وكما هو الحال مع ّ
أي َ
من مقترحات هندسة المناخ ،يُ ِق ّر مونداي باحتمالية الخروج
بنتائج غير مقصودة الستخدام تلك التقنية ،تتعلق بإحداث
اضطراب في أنماط تساقُط أ
المطار ،والمناخات المحلية،
َ
ٍ
وهو ما تتفق أورجه فورساتز على كونه مشكلةً
محتملة قد
َ
تَ ْن ُتج عن استخدام تلك المواد.
ومع ذلك ..يرى رامان َّأن تأثير التبريد إالشعاعي السلبي
ربما تكون له فوائد عديدة (انظر« :كهرباء بالليل ،ومياه
مثل في منع تدني كفاءة أ
بالنهار») .فقد يساعد ً
اللواح
الشمسية مع ارتفاع درجات الحرارة .ويضيف ِين ً
قائل إنه
بينما تُ ِنتج جميع عمليات توليد الكهرباء وتحويلها حرار ًة مهدرة،
عتمد على الطاقة المتجددةً ،
بدل من الوقود
حتى ْإن كانت تَ ِ
أ
فإن هذه المواد "هي التكنولوجيا الوحيدة التي
الحفوريَّ ،
فرغها في الفضاء".
تستفيد من كل هذه الحرارة َ
المهدرة ،وتُ ِّ
شياوجي ليم كاتبة حرة ،مقيمة في مدينة ناتيك بوالية
ماساتشوستس.
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نيجيريا جاهزة لتصبح مركزا أ
للبحاث الجينية ،لكن يعترض طريقها بعض
ً
التحديات الصعبة .بقلم إيمي ماكسمين
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

54GENE

مستقبل
أبحاث الجينوم
في أفريقيا

تهدف شركة « 54جين» إلى بناء أكبر بنك حيوي في أفريقيا.

في أ
الحياء الشاطئية الثرية بمدينة الجوس النيجيرية ،يجتمع
أ
رواد العمال في مجالي التكنولوجيا والقطاع المالي مع
المستثمرين في المطاعم الراقية وحفالت افتتاح المعارض
الفنية .وقد بدأ مجال التكنولوجيا الحيوية في االنضمام
مؤخرا إلى ذلك المشهد .فعلى مدى أ
الشهر الستة الماضية،
ً
جاب دول العالم الباحث عباسي إني أوبونج ،البالغ من
محاولة لجذب المستثمرين والباحثين
عاما ،في
ٍ
العمر ً 34
سمى « 54جين» .54Gene
للمشاركة في أمشروع ٍ
شركة تُ َّ
تهدف شركة البحاث الجينية هذه -التي يعكس اسمها عدد
أ
أ
بنك حيوي
الدول الفريقية الربع والخمسين -إلى بناء أكبر ٍ
بدعم من بعض شركات وادي السيليكون ،مثل
في القارةٍ ،
«واي كومبيناتور»  ،Y Combinatorو«فيفتي ييرز» Fifty
أ
اسة
 .Yearsوتمثلت الخطوة الولى في هذا المشروع في در ٍ
وقت سابق من فبراير الماضي ،لتحديد تسلسل
أُطلقت في ٍ
جينومات  100ألف مواطن نيجيري ،وتحليلها.
مطعم أفريقي عصري يقدم
وبينما جلس إني أوبونج في
ٍ
أطباقًا من بلدان مختلفة ،راح يشرح كيف يمكن لشركته
تدر
أن تجلب ما يُعرف بالطب الدقيق إلى نيجيريا ،وأن ّ
أرباحا في الوقت ذاته .وأخذ يتحدث عن بعض المستثمرين
ً
والشركاء الجدد الذين ال يمكنه ذكر أسمائهم عالنيةً  ،ثم
مؤخرا؛
عقار ،اشتراه
ً
أخرج هاتفه المحمول ليعرض صور ٍ
لتوسيع مساحة مختبر الشركة.
وقال عن شركته" :رؤيتي العامة هي أنه بإمكاننا أن نصبح
أدوية جديدة ،فأنا ال أريد أن أُجري أبحاثًا
سببا في اكتشاف ٍ
ً
لكن أريد أن
علمية لغرض البحث العلمي في حد ذاتهْ ،
أجريها كي أحل المشكالت".
الج ْزم بما إذا كان سينجح،
مبكرا للغاية على َ
ما زال الوقت ً
عقد من
لكن طموحاته لم يكن ليتخيلها أحد قبل ٍ
أم الَّ ،
الزمن ،حين كان أغلب الجامعات والمستشفيات في نيجيريا
الدوات الالزمة لجراء أ
يفتقر حتى إلى أبسط أ
البحاث الجينية
إ
فإن إني أوبونج -المدير التنفيذي
الحديثة .وبطموحاته هذهَّ ،
لشركة « 54جين» -يغتنم موجة من االهتمام بأبحاث
الجينوم في أفريقيا ،ومن االستثمار في هذه أ
البحاث .وهي
بلدة ريفية
سريعا في
حركة أخذت تنتشر ً
ربوع نيجيريا .ففي ٍ
غرب البالد ،يشيد أحد علماء أ
الحياء الدقيقة مرك ًزا ألبحاث
ُ َ ِّ
بتكلفة تبلغ  3.9مليون دوالر أمريكي .وفي العاصمة
الجينوم ٍ
أبوجا ،أخذ باحثون في تجديد المختبر المرجعي الوطني،
لتحليل الحمض النووي المأخوذ من  200ألف عينة دم
مخ َّزنة في بنكهم الحيوي الجديد .وهذه المشروعات ،التي
شيء من مرض السكري إلى الكوليرا ،تهدف إلى بناء
تدرس كل
قدرات البالد ٍ،بحيث تستفيد القارة مما يترتب على أ
البحاث
الجينية المجراة على العينات أ
الفريقية ،بما في ذلك ما ينتج
أبحاث منشورة ،وبراءات اختراع ،ووظائف ،وعالجات.
من
ٍ
أيضا،
وتثير هذه المشروعات اهتمام بقية دول العالم ً
إذ يفوق التنوع الجيني بأفريقيا كل القارات أ
الخرى بكثير،
أل َّن البشر نشأوا فيها .وقد يوفر هذا التنوع رؤًى متعمقة
أ
فإن أقل
حول تطور البشر ،والمراض الشائعة .ومع ذلكَّ ،.
آ
من  %2من الجينومات التي ُح ِّللَت حتى الن مأخوذة من
أن ندرة أبحاث البيولوجيا
أفريقيين .هذا ،إ
بالضافة إلى َّ
أصول
من
المنحدرين
أن
تعني
القارة
تتناول
الجزيئية التي
َّ
ٍ
لتناسب
أفريقية قد ال يستفيدون من العقاقير
المصممة ِ
َّ
أيضا في جهود رصد
تغير ٍات جينية بعينها .ويوجد
قصور ً
ٌ
أ
المراض المعدية ،وهو ما يعني احتمالية عدم اكتشاف
أ
درجة
مسببات المراض الخطيرة ،حتى وصول تفشيها إلى ٍ
يصعب معها احتواؤها بسهولة.
إن ثورة أ
البحاث الجينية في نيجيريا قد تتوقف في نهاية
ّ
أن البالد
المطاف بالسرعة نفسها التي انطلقت بها ،فرغم َّ
اقتصاد في أفريقيا ،فإن ميزانية البحث العلمي
تتمتع بأكبر
ٍ

فيها ال تتجاوز  %0.2من إجمالي الناتج المحلي (.)GDP
ولذلك يحتاج علماء أ
الحياء إلى االعتماد على االستثمارات
الخاصة ،أو على التمويل من خارج أفريقيا .وهذا يهدد
استمرار مشروعاتهمِ .فمن المقرر -على سبيل المثال -أن
تنتهي خالل عامين واحد ٌة من كبرى المنح أ
المريكية لعلماء
الجينات النيجيريين ،وهي المنحة التي توفرت عبر مشروع
اختصارا
الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا ،المعروف
ً
لكن التمويل ليس
باسم «إتش ثري أفريكا» َّ ،H3Africa
أخرى ..أ
فالبحاث على
تحديات
التحدي الوحيد ،بل هناك
ٌ
ات
كثيرا من التواصل ،ولها اعتبار ٌ
البشر في أفريقيا تتطلب ً
نظرا إلى الفروق االقتصادية الواسعة،
أخالقية فريدةً ،
وسوابق استغالل موارد القارة ،كما أن عدم إمكان التعويل
على إمدادات الكهرباء في نيجيريا يعوق إجراء أ
البحاث التي

ثقة الناس .ومن ثمً ،
بدل من مجرد تجميع عينات الدم،
ثم الرحيل (وهو النهج الذي يُطلق عليه –استخفافًا -اسم
«أبحاث الهليكوبتر») ،قضى عد ٌد كبير من باحثي المبادرة
قدرا من الوقت لتعديل الدراسات؛ بحيث تتناسب مع
ً
السياق أ
الفريقي ،فعلى سبيل المثال ..حين كان مايوا
أوالبي -المتخصص في علم أ
العصاب بجامعة إبادان في
نيجيريا -يجلب أفرا ًدا أصحاء للمشاركة كمجموعة مقارنة
في دراسته التابعة لمشروع «إتش ثري أفريكا» ،والمتعلقة
أن
بالعوامل الجينية للسكتات الدماغية ،اكتشف فريقه َّ
كبيرا من الناس يعانون ارتفا ًعا مقلقًا في ضغط الدم،
عد ًدا ً
دون أن يدروا بذلك .وتُ َعد نيجيريا من أعلى دول العالم من
الصابة بالسكتات الدماغية .من هنا ،أدرك
حيث معدالت إ
بحاجة ماسة إلى المعلومات
أواالبي َّأن المجتمعات المحلية
ٍ
الطبية ،والرعاية الصحية أ
الساسية ،أكثر من حاجتها إلى
أ
وسع نطاق دراسته؛ ليشمل التوعية
البحاث الجينية .ولذلك َّ
بأهمية التمرينات الرياضية ،وأضرار التدخين ،وتأثير النظام
أن الكثيرين لم يسمعوا من
الغذائي .وحين اكتشف الفريق َّ
قبل بعلم الجينات ،حاول شرح هذا المفهوم.
وهذه عمليةٌ مستمرة .ففي صباح أحد أيام شهر نوفمبر
واحد من
الماضي ،بعد سبع
سنوات من بدء المشروع ،زار ٌ
ٍ

"الدم هو مورد،
سواء أكان داخل
ٌ
اإلنسان ،أم خارجه.

عاما ،كان عا ِلم الجينات النيجيري تشارلز روتيمي
قبل 15
يشعر بال ًحباط الشديد .فرغم نجاحه أ
الكاديمي حينذاك،
إ
كان يفضل تحقيق ذلك النجاح في بلده أ
الم ،إذ كان قد
أ
تطورا في مجاله ،ولم
غادر أفريقيا إلجراء ٍ
أبحاث هي الكثر أ ً
فكثير من الكاديميين النيجيريين
يكن الوحيد في ذلك..
ٌ
يسافرون خارج البالد .ووفقًا لما ذكره معهد سياسات الهجرة
أ
فإن  %29من النيجيريين
في العاصمة المريكية واشنطنَّ ،
عاما أو أكثر في الواليات
الذين يبلغون من العمر ً 25
المتحدة يحملون درجة الماجستير ،أو الدكتوراة ،مقارنةً
بنسبة قوامها  %11من إجمالي سكان الواليات المتحدة.
وبعد انضمام روتيمي إلى وكالة معاهد الصحة الوطنية
أ
المريكية ( )NIHفي مدينة بيثيسدا بوالية ميريالند في عام
 ،2008وضع خطةً بالتعاون مع مدير الوكالة فرانسيس
كولينز ،لدفع مجال أبحاث الجينات في أفريقيا إلى أ
المام.
منح ال تتكرر ،بل على
ولم
ّ
ينصب اهتمام روتيمي على توفير ٍ
أساس يمكن للعلم أن يزدهر بنا ًء عليه .ويقول عن
إرساء ٍ
شيء بالنسبة لي هو توفير الوظائف ،حتى
ذلك" :كان أهم ٍ
يستطيع الباحثون إجراء أبحاثهم في بلدهم" .وفي عام
 ،2010أعلنت معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية ،ومعها
«وي ْلكَم»  Wellcomeالخيرية المعنية بالطب
مؤسسة ِ
الحيوي في لندن ،عن مشروع «إتش ثري أفريكا» .وقد أصبح
ذلك المشروع مبادر ًة بقيمة  150مليون دوالر ،مدتها 10
سنوات ،تدعم معاهد في  12دولة أفريقية .وتحديد مدى
نجاح هذه المبادرة لن يعتمد على عدد أ
البحاث العلمية
التي ستنشرها ،بل على أعداد الباحثين أ
الفريقيين القادرين
على التقدم في مجالهم بعد انتهاء المنحة في عام .2022
وحتى يتحقق ذلك ..أدرك باحثو المبادرة أنَّهم بحاجة إلى
مراجعة اللوائح المنظِّمة للبحث العلمي وإجراءاته ،لكسب

قيادات المجتمع في إبادان عيادة أوالبي الخاصة .وقال له
إن التوترات قد ازدادت حد ًة في المجتمع ،أل َّن المشاركين
َّ
في الدراسة يريدون معرفة نتائج اختباراتهم الجينية ،فأجابه
واسمات جينية يمكنها
بأن فريقه ما زال يبحث عن
أوالبي َّ
ٍ
وأن
تحديد مدى احتمالية التعرض للإصابة
بسكتة دماغيةَّ ،
ٍ
سنوات
أي من تلك الواسمات قد يستغرق
ٍ
التوصل إلى ٍّ
"لكن هذا السؤال يُثلج
عديدة.
ويقول أوالبي عن ذلكَّ :
صدري ،ألنَّه إن ْكان الناس يطالبون بنتائج االختبارات،
أن ما ينبغي لنا أن نفعله هو إجراء الدراسة".
فهذا يعني َّ
وهناك مشكلة أخرى تضفي على عملية اكتشاف أ
السس
ُ ِ
مزيدا من التعقيد ،وهو أنَّها
الجينية للسكتات الدماغية ً
كالعديد من أمزيج من
عن
تنتج
المعدية-
المراض غير
ٍ
العوامل البيولوجية والبيئية .وقد أخذ أوالبي في أثناء حديثه
دفتر أزرق ،يضم أسئلةً  ،أجاب عنها 9
يُقلِّب في صفحات آ ٍ
تقريبا ،بد ًءا من
شيء
بكل
تتعلق
ن،
آالف مشارك حتى ال
ٍ
ً
والجابات
التاريخ الطبي للعائلة ،حتى مستوى التعليم .إ
على هذه أ
السئلة تُخفي داخلها رؤًى متعمقة عن السكتات
الدماغية ،حتى بدون بيانات الحمض النووي .فقد توصل
الفريق -على سبيل المثال -إلى َّأن شباب نيجيريا وغانا الذين
يتناولون الخضراوات الورقية كل يوم تقل نسبة إصابتهم
بالسكتات الدماغية .1وهذه االستنتاجات هي مجرد البداية،
حيث يقول أوالبي في ذلك الصدد" :أترى كمية البيانات التي
جمعناها؟ ال أعتقد أنَّنا استخدمنا حتى  %3منها .لذا ..نحن
مزيد من التمويل؛ لمواصلة العمل".
بحاجة إلى الحصول على ٍ
بطلبات للحصول
ويتقدم فريق أوالبي في الوقت الحالي
ٍ
على منح جديدة من معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية،
ٍ

إرساء أ
السس

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

على أعتاب نقطة تحول

في مدينة إدي بجنوب غرب نيجيريا ،يقع ما قد يُ َعد منشأة
أبحاث الجينوم أ
تطورا بغرب أفريقيا في الوقت
الكثر
ً
الحالي .ففي جامعة ريديمر ،وهي مؤسسة خاصة ،أسستها
كنيسةٌ نيجيرية كبيرة ،يشيد عالم أ
الحياء الدقيقة كريستيان
ُ ِّ
مقر
نشاء
ل
بنشاط؛
بناء
ق
ر
ف
تعمل
هابي إمبراطوريةً  ،إذ
إ
ِ
ٍّ
بتكلفة قدرها  3.9مليون دوالرَ ،يخص المركز أ
الفريقي للتميز
في أبحاث الجينوم الخاصة أ
بالمراض المعدية.
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جمدات القادرة على التبريد إلى درجة حرارة
الم ِّ
تعتمد على ُ
دون الصفر ،والمعدات الحساسة ،والطاقة الحاسوبية.
قدما في مساعيهم بالنشاط
ورغم هذا يمضي الباحثون ً
الذي يشتهر به النيجيريون .ويأمل إني أوبونج أن يجري
البحاث العلمية من خالل مشاركات مع شركات أ
أ
الدوية،
َ
آ
الم َنح ،وبرامج
في حين يتنافس علماء الجينات الخرون على ِ
التعاون الدولية ،أو يتطلعون إلى الحصول على المال،
مقابل تقديم خدمات التكنولوجيا الحيوية ،التي توفرها
ات من خارج أفريقيا .وفي شهر نوفمبر الماضي،
عاد ًة مختبر ٌ
دشن ننايميكا إندودو -كبير مهندسي البيولوجيا الجزيئية
َّ
في المختبر المرجعي الوطني -الجمعية النيجيرية لعلم
مظلة
الجينات البشرية ،على أمل تجميع العلماء تحت ٍ
واحدة .ويقول عن ذلك" :حين أتطلع إلى الفرص التي
لكن في نيجيريا ال يمكنك أن
تنتظرنا ،أجدها تبدو رائعةْ ،
أبدا".
بأمر ً
تقطع ٍ

«وي ْلكَم» ،وغيرهما من الجهات المانحة الدولية،
ومؤسسة ِ
لمواصلة العمل بعد انتهاء منحة «إتش ثري أفريكا» .ولكي
يبدو المشروع أكثر جاذبيةً وإثار ًة لالهتمام في نظر الجهات
المانحة ،والكيانات التي يرغب المشاركون في المشروع في
التعاون معها ،يعمل القائمون على المشروع على زيادة
حجم العمل الذي يمكنهم القيام به في إبادان .فمن
الجدير بالذكر ،أنه حتى العام الماضي ،كانت غالبية
التحاليل الجينية تُجرى في جامعة أالباما بمدينة توسكالوسا
أ
المريكية ،لكن في شهر يونيو الماضي ،وفَّرت جامعة إبادان
مجموعة من الحواسيب لخدمة المشروع ،وفي الوقت الحالي
يتولى ثالثةٌ من الشباب المتخصصين في مجال المعلوماتية
الحيوية معالجة البيانات .ويقول عن ذلك أديجون تايوو
أولوفيسايو ،طالب الدكتوراة الذي تركز دراساته على مجال
المعلوماتية الحيوية" :يجري آ
الن العمل المتعلق بالبيانات
أيضا ِبقلّة التمويل.
الضخمة" ،إال أنَّه يقر ً
وفي العام الماضي ،بدأ طالب دراسات عليا آخرون في
الفريق استخراج الحمض النووي من العينات ،ليستطيعوا
بتمعن عن متغير ٍات وراثية مرتبطة بالسكتات
البحث فيها
ٍ
غرفة بحجم الخزانة ،تعمل فنيةٌ من طلبة
الدماغية .ففي
ٍ
الدكتوراة على وضع ملصقات على مجموعة من أ
النابيب
ٍ
ٍ
جمد .هذه الطالبة هي كوكر موتنرايو ،التي تدرس
بجانب ُم ِّ
ونظرا إلى عدم وجود
الدماغية.
السكتات
بعد
الذاكرة
َفقْد
ً
مساحة كافية بالغرفة لوضع كرسي ،فإنَّها تجلس فوق الطاولة
ٍ
أثناء عملها ،لك َّنها تُ ِص ّر على وصف مشروع «إتش ثري أفريكا»
أن أبحاث الفريق الجينية قد بدأت للتو.
ناجحا ،رغم َّ
بكونه ً
قائلةً
"قار ْن حالنا هذا بما كنا عليه قبل خمس
:
وتوضح
ِ
سنوات ،وستشعر بالذهول".

يخطط عباسي إني أوبونج ،المدير التنفيذي لشركة « 54جين» ،لتحويل
نيجيريا إلى بلد مؤثر في مجال أ
البحاث الجينية.
ٍ
الطبعة العربية
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تحقيقات
وفي هذا المقر ،يسير هابي بخطى سريعة عبر شرفة،

الصحة العامة بجامعة هارفارد في بوسطن .ففي ذلك

أ
اليبوال وغيرها من
الحيوي ،يناسب إجراء البحاث حول إ
مسببات أ
المراض الخطيرة ،في حين ستضم غرفةٌ صغيرة
قريبة أخرى آلةً من آالت «نوفاسيك NovaSeq »6000
 ،6000التي تنتجها شركة »إلومينا»  Illuminaفي مدينة سان
دييجو بوالية كاليفورنيا أ
المريكية ،وهي آلة تبلغ قيمتها ماليين
الدوالرات ،ويمكنها تحديد تسلسل جينوم بشري كامل في
أقل من  12ساعة .وعنها ،يقول هابي إنها أول آلة من هذا
الطراز في أفريقيا ،وإنَّها تؤهل مركزه ،بل وقارة أفريقيا،
مؤثرا في مجال الطب الدقيق" ،ثم أعلن بعد
"ليصبحا طرفًا ً
ذلك َّأن أثاثًا من تصنيع شركة «هيرمان ميلر» Herman Miller
في طريقه إلى المقر .واستطرد ً
قائل إنَّه ما دامت جودة ذلك
أ
الثاث كافية بالنسبة إلى الباحثين الذين يتعاون معهم في
لكل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
معهد برود -التابع ٍ
وجامعة هارفارد في كامبريدج بوالية ماساتشوستس -فستكون
أيضا بالنسبة إلى فريقه.
كافيةً ً
ويعتزم هابي نقل مختبره إلى هذه المنشأة في غضون
حاليا بالفعل أبحاثًا متقدمة
بضعة أأشهر ،آ َّ
جري ًّ
لكن فريقه يُ ِ
مكتب صغير ،جلست
ففي
الظهور.
في
خذة
على الوبئة ال
ٍ
جوديث أوجوزي ،إحدى طالبات الدراسات العليا الالتي
مخطط بياني
يشرف عليهن هابي ،وراحت تحدق في
ٍ
دائري تفاعلي على حاسوبها المحمول .كان هذا الرسم
البياني يعرض جميع التسلسالت الجينية التي ُح ِّد َدت في
عينة دم وصلت إلى المختبر من أحد المستشفيات ،في
إطار جهود على مستوى البالد؛ لتحديد الميكروبات التي
تصيب الناس بالحمى .وفي العادة ،يخضع أ
الطبا ُء المرضى
ُ ِ
بمرض معين تُ َر َّجح
لفحوص؛ للتأكد مما إذا كانوا مصابين
ٍ
إصابتهم به ،مثل المالريا ،أم ال ،لكن هذا يعني أن أ
المراض
َّ
َّ
أ
كتشف ،في حين أن التسلسالت
المعدية الخرى قد ال تُ َ
التي فحصتها أوجوزي –على سبيل المثال– تخص ًّكل من
تصورة  Plasmodiumالمسببة لمرض المالريا،
طفيليات ُ
الم ِّ
والفيروس المسبب لحمى السا القاتلة ،وفيروس الورم
الحليمي البشري.
وتروي أوجوزي أنَّها كانت تعمل قبل بضع سنوات على
عينات من مستشفى يموت فيه المرضى ،أل َّن الحمى
معالجة ٍ
التي أصابتهم استعصت على التشخيص ،ثم استطاعت
بفضل الجيل التالي من تقنيات تحديد التسلسل الجيني
المسبب للحمى الصفراء،
أن تكتشف إصابتهم بالفيروس
ِّ
فعرضت نتائجها على هابي ،الذي بدوره أبلغ مركز نيجيريا
لمكافحة أ
المراض ( ،)NCDCفبا َدر المركز على وجه السرعة
بإطالق حملة تطعيم ضد المرض.
كان هذا بالضبط ما أرادت أوجوزي تحقيقه من خالل
وعبرت عن هذا بقولها:
عملها في مجال البحث العلمي.
"أشعر بالسعادة حين أحل مشكالت َّمرتبطة بحياة أ
الفراد".
ٍ
فقد عمل َْت بجد طوال دراستها الجامعية في والية بورنو
النيجيرية ،حتى بعد أن بدأت منظمة «بوكو حرام» إالرهابية
في شن هجماتها على تلك الوالية الشمالية ،حتى إنَّها كانت
دوي انفجارات القنابل أثناء المحاضرات ،وتعرف
تسمع ّ
بطلقات نارية في الهجمات.
بعضا ممن أُصيبوا
ً
ٍ
ورغم هذا ..تخرجت أوجوزي في عام  ،2011ثم أنجبت
ً
القامة مع عائلتها في
طفل بعد بضع سنوات ،ورغبت في إ
نيجيريا ،لك َّنها واجهت صعوبةً في العثور على مؤسسة
دراسات عليا تتيح لها التفوق في علم الجينات .وكانت
جامعات
منح دراسية في
ٍ
قد بدأت بالفعل في البحث عن ٍ
بالمملكة المتحدة ،وأستراليا ،والواليات المتحدة ،ثم عرفت
بوجود مختبر هابي.
كان هابي قد اقتنع بفكرة العودة إلى نيجيريا من كلية

مبدئيا
وقدم لهابي ً
منصب نائب رئيس جامعة ريديمرَّ ،
عرضا ًّ
مجزيًا ،ليبني بيئةً مما ِثلة لتلك التي اعتاد عليها في هارفارد.
فترة وجيزة من انضمامه إلى الجامعة ِبمنح
وفاز هابي بعد ٍ
مشروع «إتش ثري أفريكا» ،التي بلغ إجمالي قيمتها  6.8مليون
دوالر ،وتمخض عنها بعض المشروعات المذهلة ،منها -على
سبيل المثال -الخريطة التي وضعها هابي مع معاونيه النتشار
تفش لفيروس السا 2في البالد .كما
حاالت العدوى في أكبر ٍّ
مركز أفريقي
لتشييد
الدولي،
البنك
تمويل من
حصل على
ٍ
ٍ
دفعات
لعلم الجينوم .ويتلقى المركز هذه المنحة في صورة
ٍ
النجازات التي يحققها ،مثل تدريب طالب
على أساس إ
دولة أفريقية أخرى .وقد حاز
دراسات عليا آأو باحثين من ٍ
المركز حتى الن أكثر من تسعة ماليين دوالر.
أن بإمكانه عرض رواتب
أن توفُّر المال يعني َّ
ويرى هابي َّ
على الباحثين المتمرسين تجعلهم يعزفون عن مغادرة
نيجيريا ،وكذلك تحديث مختبره ليواكب هذا المجال سريع
التطور .وهو يدعو مجموعةً من أبرز علماء أ
المراض المعدية
للتناوب في مساعدة فريقه في مدينة
في الواليات المتحدة ُ
إدي .ويقول عن ذلك" :أريد أن أؤسس مكانًا ،نستطيع أن
معا ،ال مكانًا تُسلَب موارده".
نعمل فيه ً
تقول عالمة الجينات أونيكيبي فوالرين –التي يقع مكتبها
أ
نظرا
بجوار مكتب هابي–إنَّها ال تجد وق ًتا إلجراء البحاثً ،
إلى انشغالها الدائم بكتابة طلبات المنح ،وإعالم الجهات
المانحة بشتى إالنجازات المهمة التي يحققها المركز .وتخطط
فوالرين مع هابي للشروع في تقديم خدمات قائمة على علم
الجينوم ،لتقليل اعتمادهما على المنح.
ففي الوقت الحالي ،يدفع الباحثون أ
الفريقيون أمو ًال
طائلة ،لشحن العينات والكواشف من الصين والواليات
أ
الش َحن في
المتحدة ،وإليهما .وفي أكثر الحيان ،تُحتجز هذه ِّ
لكن بوجود معدات هابي الخاصة بتحديد التسلسالت
الموانئْ ،
الجينية ،وآالت إنتاج الكواشف المهمة ،مثل البادئات ،فإنَّه يأمل
في تقديم خدمات تجارية إلى الباحثين آ
الخرين في القارة،
أ ٍ
الموال الناتجة في تمويل بحوثه.
واستخدام

ليدخل مجموعةً من الغرف ستصبح مختبرا متقدما أ
للمن الوقت ،كان عا ِلم الفيروسات البارز أوييوالي توموري يشغل عوائق في الطريق
ً
ً

النسان ،أم خارجه".
سوا ٌء أكان داخل إ

أونيكيبي فوالرين ،وكريستيان هابي يقفان أمام مركز ألبحاث الجينوم ،سيكتمل إنشاؤه قريبا ،ليتخصص في دراسة أ
المراض المعدية في نيجيريا
ً
ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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شعور بالقلق إزاء مشكلة تقطُّع ورود
نما لدى إني أوبونج
ٌ
تأثرا بوالده المتخصص في دراسة جينات
الم َنح الدولية،
ِ
النباتات .ولذلك ً ..درس إدارة أ
العمال ،بعد حصوله على
درجة الدكتوراة في علم الجينات ،بهدف تحقيق االستدامة
للبحاث التي يقودها .وإحدى أ
أ
الفكار التي يريد تنفيذها
في شركة « 54جين» هي تقاضي المال من شركات تطوير
أ
الدوية ،مقابل السماح لها بالوصول إلى البيانات الجينية
الموجودة في البنك الحيوي للشركة .وقد نجح هذا النموذج
بالد أخرى .ففي العام الماضي ،على سبيل المثال،
في ٍ
حصل البنك الحيوي للمملكة المتحدة على  120مليون دوالر
من  4شركات أدوية عمالقة ،مقابل السماح لها بالوصول إلى
بيانات تخص  125ألف شخص.
ٍ
ترفض شركة « 54جين» توضيح الكيفية التي تمول بها
دراستها ،والتي تسعى من خاللها إلى تحليل  100ألف جينوم
مأخوذة من مواطنين نيجيريين ،إال أنها حظيت بدعم أ
الطباء
َّ
في  17مستشفى بجميع أنحاء البالد ،وستتلقى منهم
عينات دم تخص الموافقين على المشاركة في الدراسة ،من
المرضى المصابين بأمر ٍاض مزمنة ،مثل السرطان ،والسكري،
وألزهايمر.
ولن الشركة هي أولى شركات أ
أ
البحاث الجينية الهادفة إلى
َّ
الربح في نيجيريا ،فإنَّها ستضطر للتعامل مع بعض المسائل
الخالقية غير المعتادة ،إذ قد يشعر أ
أ
الفراد بأنَّهم تعرضوا
أ
أن
للخداع ،إذا تبرعوا بالعينات لغر ٍاض بحثية ،ثم علموا َّ
الشركة قد تربحت منها ،في الوقت الذي يعانون فيه المتالك
ما يكفي من المال؛ للحصول على الرعاية الصحية .هذا..
أن المخاوف من محاوالت استغالل العينات
إ
بالضافة إلى َّ
تخيم على أ
نظرا
ا،
عموم
أفريقيا
وفي
نيجيريا،
في
جواء
ال
ً
ً
استغالل لجميع موارد القارة،
إلى ما حدث في الماضي من
ٍ
ماسها .ويعلق
اج
ر
استخ
حتى
بد ًءا من استعباد مواطنيها،
َ
أنتوني أهوميبي -كبير استشاريي شؤون المختبرات في مركز
نيجيريا لمكافحة أ
المراض -على ذلك ً
قائل" :الدم هو مورد،

العقبات

بعكس الباحثين أ
الصغر س ًّنا ،يتردد بعض الباحثين
النيجيريين المعروفين في االحتفاء بالتنمية الواضحة التي
عقبات قد
تشهدها أبحاث الجينوم بنيجيريا ،ألنَّهم يرون
ٍ
ً
مستقبل .ويكمن أكبر هذه التحديات في
تعترض المجال
قلة التمويل الوطني .ففي عام  ،2016بدا كما لو كانت
الحكومة النيجيرية قد بدأت تدرك أهمية البحث العلمي،
حين وافقت على تخصيص  %1من إجمالي ناتجها المحلي
للعلوم والتكنولوجيا ،وهي النسبة التي كانت ستبلغ 3.8
لكن هذا لم يتحقق ،وما
مليار دوالر في العام الماضيَّ ،
ً
إجمال حوالي  750مليون
زالت ميزانية البحث العلمي تبلغ
دوالر سنويًّا ،تُنفَق على المجاالت كافة.
قارن توموري بين هذا الوضع ،والوضع في الصين،
وقد َ
عقد من الزمن،
التي تُ َعد بدورها دولةً متوسطة الدخل .فقبل ٍ
وفرت الحكومة الصينية لمجال علم الجينات حوافز معينة،
العفاءات الضريبية ،وأتاحت للعلماء أماكن للسكن،
مثل إ
وخصصت  %2من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي.
وقد آتت تلك االستثمارات ثمارها؛ ففي عام  ،2018تقدمت
الصين على أوروبا في استثمارات التكنولوجيا الحيوية.
أن الحكومة النيجيرية ال تمول الكثير من
ونظرا إلى َّ
ً
فإن قدرتها محدودة على وضع
المشروعات العلميةَّ ،
أجندات البحث العلمي .ويوضح برابات جا -عالم أ
الوبئة في
أ
أن هذا قد يعرقل مشروعات البحاث
جامعة تورنتو بكنداَّ -
الجينية ،أل َّن أقوى الدراسات ينبثق عن المبادرات الوطنية
طويلة أ
الجل ،كما في حال البنك الحيوي للمملكة المتحدة،
فإن نيجيريا
وبنك كادوري الحيوي الصيني .وفي الواقعَّ ،
عموما
تملك بالفعل القليل من البنوك الحيوية الكبيرة ،ترتبط ً
بمشروعات بحثية محددة .ومن المتوقع أن تمثل شركة «54
ٍ
أن تجميع
جين» إضافةً إلى تلك البنوك ،لكن جا يحذّ ر من َّ
كثيرا هو عملية صعبة ،أل َّن بيانات
عينات من در ٍ
ٍ
اسات متباينة أ ً
ونوه إلى ضرورة
هداف
هذه الدراسات ُج ِم َعت ل
ٍ
مختلفةَّ .
إيالء أ
مبادرة موحدة ألبحاث الجينوم .وأضاف
الولوية إلنشاء
ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أسباب وجيهة .ففي العام الماضي ً
مثل،
ولهذه المخاوف
ٌ
تعرض معهد سانجر في مدينة هينكستون بالمملكة المتحدة
َّ
ترخيصا بامتالك رقاقة جينية
النتقادات الذعة ،ألنَّه منح
ٍ
ً
لشركة أمريكية
بيانات جينومية تخص أفريقيين
مبنية على
ٍ
ٍ
سمى «ثيرمو فيشر»
متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تُ َّ
 ،Thermo Fisherتعتزم تصنيع الرقاقة للتربح منها .وقد
أثار هذا غضب ٍّكل من الباحثين أ
الفريقيين الذين تعاونوا
مع الفريق البريطاني ،أ
والوغنديين المشاركين في الدراسة،
صفقة كتلك.
الذين لم يكونوا قد وافقوا على
ٍ
مشابهةَ ،ع َر َض أمينو ياكوبو
وإدراكًا الحتمالية وقوع كارثة
المتخصص في أخالقيات ٍعلم ِ أالحياء ،الذي أسهم في
مراجعة لوائح نيجيريا في بداية مشروعات «إتش ثري
أفريكا» -أن ينضم إلى شركة « 54جين» خالل العام
الماضي ،لمساعدة الشركة في التوصل إلى حلول .وقال
عن ذلك" :أت َف َّهم سبب الريبة السائدة في هذا الصدد.
بشدة
المكان ،وسنراعي
ولذلك ،سنتحلى بالشفافية قدر إ
ٍ
مخاوف أ
َ
الفراد من التعرض لالستغالل" .ويبتكر هو وإني
حاليا طرقًا إلفادة الجمهور ،حتى قبل تحقيق أي
أوبونج
ًّ
اكتشافات جينية .فعلى سبيل المثال ..من المحتمل أن يتبرعا
ٍ
بأجهزة غسيل كلى للمستشفيات المشاركة التي تفتقر إليها.
ويقول إني أوبونج" :إننا ال نقوم بهذا العمل لجني أ
الموال
َّ
لكن
فقط ،فنحن
ٍ
كشركة خاصة نحتاج إلى المال للعملَّ ،
هدفي هو دراسة الجينات والتغيرات الجينية في أفريقيا،
منتجات
وتحويل الرؤى المتعمقة التي سنصل إليها إلى
ٍ
تساعد أ
الفراد".

بالحباط.
قلق
مستمر ،وتصيب شركات التكنولوجيا إ
ٍّ
ِ
الب ْنية التحتية المفتقرة إلى إمدادات الطاقة الكافية في نيجيريا تمثل مصدر ٍ

ً
اسات جيدة وواعدة يجري العمل
قائل" :إذا كانت هناك در ٌ
عليها في أفريقيا ،فربما يمكننا أن نبدأ في ف ْهم العوامل
الرئيسة وراء أ
المراض والوفيات هناك".
عقبات أساسية أخرى تعرقل نجاح أبحاث
وتوجد
ٌ
عول عليها.
الجينوم ،أبرزها االفتقار إلى شبكة كهرباء يُ َّ
وفي هذا الصدد ..يقول توموري" :لن نستطيع أن نمضي

"إذا جلسنا
في مختبراتنا
نفعل األشياء
نفسها ،فلن
يتحسن الوضع.

للمام إلى أن توفِّر الحكومة البنية التحتية أ
أ
الساسية" .ففي
ْ
كبيرا من
الوقت الحالي ،تنفق المعاهد والشركات جز ًءا
الديزل ً ،أ
واللواح
ميزانياتها على المولدات االحتياطية ،ووقود
لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي خالل
الشمسية .ووفقًا
ٍ
فإن نقص إمدادات الكهرباء في نيجيريا
العام الماضيَّ ،
استقصاء
يُكلّف البالد حوالي  29مليار دوالر سنويًّا .3وفي
ٍ
أجراه مركز التنمية العالمية ،جاء أن قطاع التكنولوجيا
أن أُولَى العقبات التي تواجهه
المزدهر في نيجيريا قد ذكر َّ
هي نقص إمدادات الكهرباء.4
أن تغيير الوضع الراهن يتطلب من زمالئه
ويرى توموري َّ
النيجيريين إقناع قياداتهم والشعب بأهمية االستثمار في

العلوم .وقال عن ذلك" :إذا جلسنا في مختبراتنا نفعل
أ
الشياء نفسها ،فلن يتحسن الوضع .فنحن بحاجة إلى
الخروج من عالم أنابيب االختبارات الذي نكمن فيه،
والتحدث عن مثل هذه القضايا".
ويرى أويكانمي ناش -مدير أبحاث الجينوم في وزارة
العلوم والتكنولوجيا النيجيرية بالعاصمة أبوجاَّ -أن التمويل
الحكومي سترفع عنه القيود حين تحقِّق أ
البحاث العلمية
ُ
نتائج ملموسة .ويَ ِنسب ناش الفضل إلى مشروع «إتش ثري
أفريكا» في تحقُّق الخطوات أ
الولى في هذا الشأن .ويقول
أ
إن البناء على نجاحات المشروع وتوضيح جدوى البحاث
َّ
العلمية يتوقف على الباحثين .وقد انضم ناش إلى مبادرة
شركة « 54جين» الهادفة إلى تحديد تسلسالت  100ألف
عالجات بنا ًء على
جينوم ،بسبب وعد الشركة الناشئة بتطوير
ٍ
نتائج أ
البحاث الجينية .وأضاف ً
قائل" :حين نصبح أقوياء
بما يكفي ،ستنصت الحكومة إلينا".
رهان من الصعب الفوز به ،ال سيما مع استمرار
وهذا ٌ
لكن
تحسن اقتصاد نيجيريا في أعقاب الركودَّ ،
بطء معدل ُّ
خيارا سوى
علماء الجينات الشباب في نيجيريا ال يملكون ً
التفاؤل .وعن ذلك ..يقول إندودو" :لم تكن هذه بالمهمة
السهلة ،فأكثرنا كان يعمل حتى منتصف الليل ،واقترض
ل َت َلقِّي التدريب خارج البالد ،ثم عاد لتغيير المنظومة" ،إال َّأن
أرض أكثر صالبة ،مقارنةً بأسالفهم،
علماء اليوم يقفون على ٍ
على حد تعبيره .وختم كالمه ً
قائل" :لن يروي قصتنا سوانا،
ولن يجري أحد غيرنا أ
البحاث التي تستهدف اهتماماتنا".
ٌ
ُ ِ
إيمي ماكسمين تكتب لدورية  Natureمن مدينة أوكالند بوالية
كاليفورنيا.
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واحد ٌة من خمس محطات لعادة تدوير المياه في سنغافورة ،توفر معا للبالد حوالي  %40من المياه الالزمة للشرب ،واالستخدامات أ
الخرى.
ً
إ

فلنشرب مزي ًدا من المياه ُ
المعاد تدويرها
رينسبرج
سيسيليا تورتاهادا ،وبيير فان
ِ

ليس هناك ٌ
مجال لالشمئزاز في مواجهة
آ
أزمة نقص المياه العالمية ،ال ِخذة في
التفاقُم .وهناك ثالث خطوات يمكنها
بدرجة كبيرة -تحسين االنطباع العامٍ
المعاد تدويرها؛ الستخدامها
المياه
عن
ُ
في الشرب.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تتفاقــم مــع الوقــت أزمــة نقــص الميــاه الصالحــة
للشــرب .وعوامــل النمــو الســكاني ،والتلــوث ،والتغيــر
المناخــي تضطــر مزيـ ًـدا مــن المــدن إلــى البحــث عــن
عــدد متزايــد مــن
مــوارد مائيــة غيــر تقليديــة .¹وفــي
ٍ
البقــاع ،أصبــح الخيــار أ
الفضــل هــو شــرب ميــاه الصرف
المحليــة الخاضعــة لمعالجـ ٍـة مكثفــة ،التــي يُط َلــق عليهــا
المعــاد تدويرهــا» .وربمــا يكــون شــرب
اســم «الميــاه ُ
هــذه الميــاه هــو الخيــار الوحيــد فــي بعــض الحــاالت
المعــاد تدويرهــا؟»).
(انظــر« :مــا هــي الميــاه ُ
المعــاد تدويرهــا،
غيــر َّ
أن المخــاوف بشــأن الميــاه ُ
العالميــة
غالبــا مــا تــزداد حدتهــا بســبب التغطيــة إ
التــي ً
التــي تثيــر ضجــة فــي هــذا الصــدد ،حالــت دون تنفيــذ
مشــروعات عــدة ،إذ يتخــوف البعــض مــن احتــواء
ـدر أكبــر مــن مســببات
الميــاه ُ
المعــاد تدويرهــا علــى قـ ٍ
أ
المــراض والمــواد الكيميائيــة ،مقارنــةً بميــاه الشــرب

المســتمدة مــن البحيــرات أو أ
النهــار ،فيمــا يشــعر
ـاه مــرت عبــر
آخــرون باالشــمئزاز مــن فكــرة اســتهالك ميـ ٍ
المراحيــض والمصــارف قبــل معالجتهــا.
بلـدان تعاني
في
تقريبا
ٍ
حاليـا مليـارا شـخص ً
ويعيـش ًّ
شـديدا فـي الميـاه" ،يقـع معظمهـا فـي شـمال
"ش ًّـحا
ُ
ً
ونظـرا إلـى
وجنوبهـا.²
ووسـطها،
آسـيا،
وغـرب
أفريقيـا،
ً
الزيـادة المتوقعـة في عدد سـكان العالم ،من  7.7مليار
حاليـا إلى عشـرة مليارات في عـام  ،2050حيث
شـخص ًّ
أن  %70منهم سـوف يعيشـون في
تشـير التقديرات إلى َّ
المناطـق الحضريـة ،فمن المتوقـع أن يرتفع الطلب على
شـديدا.
ميـاه الشـرب المأمونة ارتفا ًعا
ً
ووفقًـا لتقييـم أعدته أ
المـم المتحدة في عام ،2019
ٍ ّ
بصورة عامة
فمـن المحتمـل أن يزداد الطلب علـى المياه
ٍ
بنسـبة تتراوح بيـن  ،%20و،%30
عـن المعـدل الحالـي،
ٍ
بـد ًءا من الوقـت الحالي إلى عـام ( 2050المرجع .)3
الطبعة العربية
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وبالتالـي ،يعـد الحفـاظ علـى الميـاه شـديد أ
الهميـة.
َُ
الب ْنيـة التحتيـة إلمـداد
تطويـر
إلـى
حاجـة
ولـذا ..هنـاك
ِ
طـرق
عبـر
وذلـك
أفضـل،
نحـو
علـى
وإدارتهـا
الميـاه،
ٍ
ٍ
عديـدة ،تشـمل اسـتخدام أجهـزة االستشـعار الذكيـة،
أيضا للوسـائل االقتصادية
وغيرهـا مـن التقنيـات .ويمكن ً
تعزيـز االسـتخدام الرشـيد للميـاه ،مثـل تحديد السـعر
للحد من
المناسـب للمـاء .كمـا ينبغي تطبيق تشـريعات؛ ّ
أيضـا توعيـة جميـع القطاعـات -العامة
التلـوث .ويجـب ً
منهـا ،والخاصـة -بأهميـة توفيـر الميـاه ،وكذلـك توعيـة
نطاق أوسـع.
المجتمـع أعلـى ٍ
الهميـة بمـكان بـذل جهـود لدراسـة فوائـد
ومـن
المعـاد تدويرهـا ،ومخاطـره ،بمـا فـي ذلك
شـرب الميـاه ُ
ً
مقبول أكثر لدى المسـتهلكين.
الوسـائل الممكنـة لجعلـه

االنطباع العام

علـى مدار العقديـن الماضيين ،أ ّدت معارضة المواطنين
إلـى توقـف عـدة مشـروعات ،كانـت تهـدف إلـى تزويـد
المعـاد تدويرها.
النـاس بميـاه الشـرب ُ
ففي عام ً 2000
مثل ،نشرت صحيفة «لوس أنجيليس
ديلي نيوز» ً Los Angeles Daily News
مقال بعنوان
«استغالل مياه المرحاض» ،حول مشروع «إعادة تدوير
مياه الوادي الشرقي» East Valley Water Recycling
 ،projectالذي كان قد بدأ في وادي سان فرناندو بمدينة
لوس أنجيليس في والية كاليفورنيا في عام ،1995
فساورت سكان المنطقة مخاوف إزاء مدى أمان تلك
خصص فقط
المياه المعاد تدويرها ،التي اعتقدوا أنَّها س ُت َّ
سيس
وقد
َلمن يعيشون في المناطق منخفضة الدخل.
َّ
المرشحون لمنصب العمدة ذلك المشروع .وفي نهاية
المطاف ،قررت إدارة المياه والطاقة في لوس أنجيليس
التي اقترحت المشروع -عدم تنفيذه .ومنذ ذلك الحين،المعاد تدويرها فقط ألغراض الري
تُستخدم المياه ُ
والصناعة.4
وفـي مدينـة كوينزالنـد بأسـتراليا ،نجـح السـكان فـي
مشـروع إلعادة اسـتخدام المياه فـي مدينة توومبا
وقف
ٍ
ومشـروع آخر كان يُعرف باسـم «مشروع
،2006
عام
في
ٍ
المرفـأ الغربي إلعادة تدوير المياه» Western Corridor
 Recycled Water Schemeفـي جنـوب شـرق كوينزالند
فـي عـام  ،2009حتـى حينمـا كانـت البلاد تعانـي أشـد
حـاالت الجفـاف منـذ بدء تسـجيل بيانـات المناخ.
صـوت  %62مـن بيـن حوالـي  95ألـف
ففـي توومبـاَّ ،
شـخص برفـض المشـروع ،ورجـع ذلـك الموقـف -بدرجة
ٍ
كبيـرة -إلـى المخـاوف المتعلقـة بمـدى أمـان الميـاه،
والخـوف مـن أ
المحتمـل للمشـروع علـى
الثـر الضـار
َ
الصناعـات بالمنطقـة ،بمـا فيهـا السـياحة ،وتصنيـع
أ
الغذيـة ،ومبيعـات العقـارات  .5وقـد بلغـت تكلفـة
«مشـروع المرفـأ الغربي إلعادة تدويـر المياه»  2.4مليار
دوالر أسـترالي ( 1.6مليار دوالر أمريكي) .وكان المشروع
يهـدف إلـى إنتـاج مـا يصـل إلـى  230ألـف متـر مكعـب
يوميـا ،لتوفيـر حوالـي  %30مـن احتياجـات
مـن الميـاه ًّ
جنـوب شـرق كوينزالنـد مـن إمـدادات الميـاه ،بيـد أنـه
فـي عـام  ،2009بعـد الضغـط السياسـي وانفـراج أزمـة
مياهـا ُمعـاد تدويرها
تقـرر َّأل ينتـج المشـروع ً
الجفـافَّ ،
صالحـة للشـرب ،سـوى عنـد انخفـاض مخـزون البحيـرة
المعـاد
االصطناعيـة (التـي كانـت سـ ُت َّ
خزن فيهـا الميـاه ُ
الجماليـة.6
تدويرهـا) إلـى أقـل مـن  %40مـن سـعته إ
وهـذا الشـك الـذي يسـاور الـرأي العـام تجـاه أمـان
الميـاه لـه مـا يبـرره نو ًعـا مـا .فعلـى سـبيل المثـال ..مـا
مجتمعـات فـي الواليـات المتحـدة وكنـدا
زالـت هنـاك
ٌ
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ما هي المياه
المعاد تدويرها؟
ُ
«المعاد تدويرها» هي مياه صرف خاضعة
المياه ُ
لمعالجة مكثفة.
ٍ
بصورةجمـع
ٍ
فـي البلـدان متوسـطة الدخـل وعاليتـه ،تُ َ
عامـة -ميـاه الصـرف المحليـة الناتجـة عـن اسـتهالك
المنـازل ،والمتاجـر ،والشـركات ،باسـتثناء المصانع ،ثم
تُعالَـج فـي محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي،
وبعدهـا تصـرف فـي أ
النهـار والبحيـرات ،وغيرهـا مـن
ُ َ
جمع هـذا «الماء
المسـطحات المائيـة الطبيعيـة ،ثـم يُ َ
سـتخدم فـي البلدات
الخـام» ،ويُعالَـج مـر ًة أخـرىُ ،لي
َ
مصبـات هـذه المسـطحات
والمـدن أ الواقعـة عنـد ّ
ري المسـطحات
المائية لغراض الشـرب ،أو الزراعة ،أو ّ
الخضـراء ،أو العمليـات الصناعيـة.
وهناك استراتيجيةٌ بديلة ،وهي معالجة مياه الصرف
المحلية معالجةً أكثر صرامة ،بحيث يمكن استخدامها
في الشرب .فبعد أن تمر المياه عبر محطة معالجة
تفتقـر إلـى ميـاه الشـرب آ
المنـة ،أغلبها مـن ذوي الدخل
المنخفـض أ
7
والقليـات العرقيـة  .وفـي عـدة حـاالت،
أن ميـاه الشـرب غيـر آمنـة ليسـتخدمها السـكان،
تبيـن َّ
َّ
كمـا حـدث فـي مدينـة فلينت بواليـة ميشـيجان في عام

"تخضع مياه الشرب ُ
المعاد
تدويرها حاليًّا بالفعل لقواعد
تنظيمية ،وآليات متابعة
وتقييم ،وتدقيق أكثر صرامة".
 ،2014وفـي عـدة مـدن بكنـدا في ذلك العـام .وفي كل
ات
أن الميـاه
هـذه الحـاالتُ ،و ِج َـد َّ
تحتـوي علـى تركيـز ٍ
الرصـاص أعلـى مـن الحـد آ
أقرتـه
الـذي
مـن
ال
مـن مـادة
ّ
السـلطات التنظيميـة .وفـي شـهر أكتوبـر مـن العـام
أن مـا يقـرب مـن  300بئر
الماضـي ،كشـفت االختبـارات َّ
مـن آبار مياه الشـرب ،ومصادر مياه أخرى فـي كاليفورنيا
آثـار من مـواد كيميائية معروفة باسـم «بير
تحتـوي علـى ٍ
اختصارا
سـمى
فلـورو ألكايـل»،
و«بولي فلورو ألكايل» ،تُ َّ
ً
( ،)PFASsوتربطهـا أ
البحـاث ببعـض أنـواع السـرطان

وغيرهـا مـن المشـكالت الصحيـة.
المعـاد تدويرهـا
هـذا ..بينمـا تخضـع ميـاه الشـرب ُ
حاليـا بالفعل لقواعـد تنظيمية ،وآليـات متابعة وتقييم،
ًّ
وتدقيـق أكثـر صرامـة ،مقارنـةً بميـاه الشـرب العادية.

تحسـين االنطباع العام

خطوات من شـأنها تحسـين االنطباع العام
هنـاك ثلاث
ٍ
المعـاد تدويرها.
عـن المياه ُ
إجـراء المزيـد مـن البحـوث :تحتـوي مياه الصـرف على
مئات الملوثات الكيميائية ومسـببات أ
المراض المعروفة،
اضـا
سـبب أمر ً
التـي ْ
إن لـم تُعالَـج كمـا ينبغـي؛ فقـد تُ ِّ
طرح
ت
و
التيفود.
أو
ا،
ر
الكوليـ
مثـل
خطيرة،
ومزمنـة
حـادة
ُ
َ
باسـتمرار فـي السـوق مـواد كيميائيـة جديـدةً ،
فضل عن
سلاالت جديدة من البكتيريا والفيروسـات .من
اكتشـاف
ٍ
هنـا ..ينبغـي علـى الباحثيـن فـي الجامعـات ،والعاملين

محطة ثانية (وأحيانًا
مياه الصرف الصحي ،تُعالَج في
ٍ
ثالثة) باستخدام عمليات معالجة كيميائية وبيولوجية
وفيزيائية متقدمة ،ثم يُ َضخ هذا الماء مباشر ًة في نظام
إمداد مياه الشرب ،أو في النظم المائية الطبيعية (أي
في أ
النهار ،أو البحيرات ،أو طبقات المياه الجوفية،
أ
أو البحيرات االصطناعية) .وفي هذا السيناريو الخير،
سحب المياه بعدها من النظام الطبيعي ،ثم تُعالَج مر ًة
تُ َ
أخرى ،وتُ َوفَّر للناس ليستخدموها في الشرب ،أو في غيره
من االستخدامات .وفي كلتا الحالتين ،يُطلق على المياه
«المعاد تدويرها».8
الناتجة اسم المياه ُ
كثير من المناطق ،تشكل مياه الصرف التي تُعالَج
وفي ٍ
صرف في
ت
ثم
فقط)،
واحدة
مرة
(أي
المعتادة
بالطريقة
ُ
َ
أ
النهار نسبة متزايدة من المياه المتدفقة فيها .15ومع
أ
عتبر مثل هذه النهار "مصادر
ذلك ..ما زالت السلطات تَ ِ
ونظرا إلى َّأن وسائل معالجة مياه
طبيعية للمياه أالعذبة"ً .
النهار ربما ال تتناسب مع الجودة الفعلية
مجاري تلك

متفاقما.
صحيا
خطرا
فإن هذا يشكل
للماء الخامَّ ،
ً
ًّ
ً
فإن معالجة مياه الصرف وفقًا لمعايير أكثر
وبالتاليَّ ،
بيئة خاضعة للرقابة ،ثم إعادة استخدامها
أصرامة في ٍ
لغر ٍاض محددة ،قد تكون استراتيجيةً أكثر منطقية،
أ
سباب اقتصادية وصحية ،على حد سواء.
ل ٍ
فـي شـركات مرافـق الميـاه دراسـة أي مخاطـر ناشـئة عن
إعـادة اسـتخدام تلـك الميـاه ،وتقديـر تلـك المخاطـر،
بالضافـة إلى االسـتمرار في
والحـد مـن آثارهـا بفاعليـة ،إ
ّ
المعاد تدويرها ،وتكلفة اسـتخدامها
تقييـم فوائـد المياه ُ
فيمـا يخـص صحـة البشـر ،والبيئة.
يوميـا أو أكثـر،8
تتكـرر
أيضـا إجـراء فحـوص
وينبغـي ً
ًّ
لمتابعـة نسـب مسـببات أ
المـراض والمـواد الكيميائيـة
ِ
الميـاه َ باسـتمرار ،وذلـك بغـرض حمايـة أ
الفـراد مـن
فـي
9
خاصـةً
تحسـن دقـة تقنيات
مـع
،
محتملـة
مشـكالت
أي
ٍ
ُّ
الكشـف عـن تلـك المـواد ،وتزايد يُسـر تكلفتها ،وسـهولة
الحصـول عليهـا .وكمـا أنـه مـن المهـم رصـد المخاطـر
الشـديدة الناتجـة عـن التعـرض للمـواد الكيميائيـة
أيضـا -بالقدر
السـامة
لمـرة واحـدة فقـط ،10مـن المهـم ً
ذاتـه -رصـد ٍ مخاطـر الصابـة أ
بالمـراض المزمنـة ،نتيجة
إ
لمسـتويات منخفضـة مـن تلـك
التعـرض طويـل المـدى
ٍ
المـواد الكيميائيـة.
وفـي البلـدان متوسـطة الدخـل وعاليتـه ،يجـب لمياه
مياهـا ُمعـاد تدويرهـا ،أم ال،
الشـرب ،سـوا ٌء أكانـت ً
والقليميـة،
أن تسـتوفي المعاييـر الصحيـة الوطنيـة ،إ
والمحليـة المتعلقـة بنسـب مسـببات أ
المـراض ،والمـواد
ِ َ
8
الملوثـات (أو أي
الكيميائيـة ،وأي
أنـواع أخـرى مـن آ ِّ
ٍ
مطبقـة) .وحتـى الن ،تمكنـت إدارات
معاييـر أخـرى َّ
المعاد تدويرها
الميـاه فـي المدن التي تَ
ِ
سـتخدم الميـاه ُ
مقاربة
مـن اسـتيفاء هـذه المعايير ،من خالل اسـتخدام َ
المعالجـة متعـددة الحواجـز ،التـي تسـتهدف جميـع
الملوثـات ،مـن المـواد الكيميائيـة إلـى الميكروبيـة ،عبـر
المتابعـة آ
النيـة ِلن َسـب الميكروبـات والكيماوياتً ،
فضل
اتيجيات مختلفـة إلدارة المخاطـر
عـن اسـتخدام اسـتر
ٍ
طـوال مرحل َتـي المعالجـة ،والتوزيـع.12،11
تحسـين جهـود التوعية العامـة :ينبغي لشـركات َمرافق
ً
شـمول فيمـا يتعلـق
اتيجيات أكثـر
الميـاه تطويـر اسـتر
ٍ
بجهـود نشـر المعلومـات ،وتقديم االستشـارات العامة،
والتثقيـف ،والمشـاركة.
أن المشــاركة المجتمعيــة ليســت
وتجــب إ
الشــارة إلــى َّ
قدمــا فــي
بضــرورة
الجمهــور
قنــاع
وســيلةً إل
المضــي ً
ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ـروعات معينــة ،وال يجــب أن يُنظــر إليهــا أبـ ًـدا علــى مفاتيح النجاح
مشـ ٍ

أنهــا كذلــك ،وإنَّمــا ينبغــي أن يكــون هدفهــا توفيــر
منابــر ،يمكــن مــن خاللهــا االســتماع إلــى مخــاوف
النــاس؛ ومعالجتهــا مبكـ ًـرا ،حتــى لــو عنــى ذلــك تعديــل
خطــط المشــروعات.
ويمكــن لبعــض المشــروعات الناجحــة أن توفــر لنــا
نموذجــا يُحتــذى بــه فــي هــذا الصدد .ففــي التســعينيات
ً
علــى ســبيل المثــال -خططــت مدينــة ســان دييجــو فــيـروع إلعــادة تدويــر الميــاه ،بغــرض
كاليفورنيــا لتنفيــذ مشـ ٍ
تقليــل اعتمادهــا علــى نقــل الميــاه مــن نهــر كولــورادو،
وغيــره مــن المصــادر .وقــد حظــي المشــروع بدعــم
أ
ـباب
شــعبي فــي البدايــة ،لكـ ّ
ـن هــذا الدعــم تَر َاجــع لسـ ٍ

"ينبغي لشركات َمرافق المياه
البدء في تنفيذ مشروعات إعادة
تدوير المياه في األماكن التي
تشتد فيها الحاجة إليها".
مختلفــة ،منهــا التناقضــات فــي المعلومــات التــي وف ََّرتهــا
المعــاد تدويرها.
لجــان الخبـراء حــول مــدى أمــان الميــاه ُ
العــام لبعــض المصطلحات
ونتيجة اســتخدام وســائل إ
فــي تغطيتهــا للمشــروع -مثــل ِ"مــن المرحــاض إلــى
بالضافــة
الصنبــور" ،و"مشــروب مــن الصــرف الصحــي" -إ
خصص
إلــى االدعــاءات بـ َّ
ـأن الميــاه ُ
المعــاد تدويرهــا سـ ُت َّ
فقــط للمجتمعــات منخفضــة الدخــل ،بلغــت المقاومــة
الشــعبية للمشــروع درجــةً اضطــرت مجلــس المدينــة إلى
ـروع للميــاه غيــر الصالحــة للشــرب فــي
تحويلــه إلــى مشـ ٍ
عــام ( 1999المرجــع .)13
وظ ّلــت ســان دييجــو بحاجــة إلــى المزيــد مــن ميــاه
المرافــق العامــة فــي
الشــرب .ولذلــك ..قــررت هيئــة َ
اتيجيات أكثــر شـ ً
ـمول ؛ لتوعيــة
عــام  2004وضــع اســتر
ٍ
الســكان وتثقيفهــم .وتضمنــت مجموعــة المقاربــات
النترنــت
التــي انتهجتهــا الهيئــة اســتطال ًعا للـرأي عبــر إ
مجموعــات نقــاش،
والهاتــف ،وأبحا ثًــا شــاركت فيهــا
ٍ
فضـ ًـا عــن إتاحــة الفــرص لموظفــي المدينــة لمناقشــة
المشــروع مــع منظمــات الخدمــات التطوعيــة فــي
موقــع إلكترونــي
ســان دييجــو وغيرهــا ،وتخصيــص
ٍ
لتوفيــر المعلومــات.
وقـد أثمـرت هـذه الجهـود ..ففـي عـام  ،2004وافق
 %26فقـط ممـن شـملهم االسـتطالع علـى إعـادة تدوير
المواف ِقين
لكـن بحلول عـام  ،2012زادت نسـبة
ِ
الميـاهْ ،
إلـى  .%73ووافقـت المدينـة فـي عام  2013علـى تنفيذ
مشـروع «ميـاه نقيـة لسـان دييجـو» Pure Water San
14
ينتـج حوالي
 . Diegoومـن المتوقـع لهـذا المشـروع أن ِ
يوميا بحلول عام
متـر مكعب من مياه الشـرب ًّ
 114ألـف ٍ
 ،2023وأن يوفـر ثلـث احتياجـات المدينـة مـن الميـاه
بحلـول عام .2035
ٌ
ماسـة إليهـا:
تنفيـذ المشـروعات حيـث توجـد
حاجـة َّ
المختصة البدء فـي تنفيذ
ينبغـي لشـركات َمرافـق الميـاه
أِ
الماكـن التي تشـتد
مشـروعات إعـادة تدويـر الميـاه فـي
فيهـا الحاجـة إليهـا .وسـتحتاج هـذه المشـروعات إلـى
توفُّـر القـدر الكافـي مـن المعرفـة ،والخبـرات الفنيـة،
والمكانـات الماليةً ،
فضل عـن تنفيذها في
والموظفيـن ،إ
تطبـق قواعـد صارمـة فيمـا يتعلـق بجـودة
المـدن التـي ِّ
المياه .وبمجرد أن يثبت ٌّكل من أمان هذه المشـروعات،
وفاعليتهـا فـي المناطـق عالية المخاطر ،سـيدعم سـكان
الخـرى -علـى أ
المناطـق أ
مشـروعات مماثلة.
الرجـح-
ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مفتــاح نجــاح هــذه االســتراتيجيات هــو إش ـراك جميــع
أصحــاب المصالــح المعنييــن باســتمرار ،مــن رؤســاء
بلديــات المــدن إلــى الحكومــات الوطنيــة ،ومــن
الشــركات والمجالــس الصحيــة والطبيــة المحليــة إلــى
المنظمــات المجتمعيــة والبيئيــة ،والزعمــاء الدينييــن،
العــام.
ووســائل إ
وهنــاك مــا ال يقــل عــن ثالثــة مراكــز اقتصاديــة
مهمــة لــم تكــن لتصــل إلــى مــا هــي عليــه اليــوم ،دون
المعــاد تدويرهــا فــي الشــرب ،وهــي
اســتخدام الميــاه ُ
ســنغافورة ،ومدينــة فيندهــوك فــي ناميبيــا ،ومقاطعــة
أورانــج كاونتــي فــي واليــة كاليفورنيــا أ
المريكيــة (انظــر:
«ثــاث قصــص نجــاح») .وفــي الواقــع ،لــوال مشــروعات
إعــادة تدويــر الميــاه ،التــي نفذتهــا هــذه المــدن ،ربمــا
كانــت جهــود التنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة ســتتعرض
لضــرر جســيم ،بســبب الحصــص المائيــة التــي كان
أ
وبالضافــة
الســكان سـ ُـي َلزمون بالتقيــد بهــا علــى الرجــح .إ
المعــاد تدويرهــا أن تفيــد
إلــى ذلــك ..يمكــن للميــاه
والنهــار ،والبحيــ ُرات ،أ
الجــداول ،أ
والراضــي الرطبــة،
جزئيــا -إلــىوطبقــات الميــاه الجوفيــة .ويرجــع ذلــك
ًّ
أن الميــاه الزائــدة الناتجــة عــن مثــل هــذه المشــروعات،
َّ
التــي تُعــاد إلــى النظــم الطبيعيــة ،أفضــل جــود ًة مــن
المعالَجــة العاديــة.8
ميــاه الصــرف ُ

سيسيليا تورتاهادا باحثة وزميلة أولى في معهد السياسات المائية
بكلية لي كوان يو للسياسات العامة في جامعة سنغافورة الوطنية
رينسبرج هو المدير التنفيذي االستراتيجي
بسنغافورة .وبيير فان
ِ
للتخطيط العمراني وتخطيط النقل في إدارة التخطيط العمراني
وتخطيط النقل بمدينة فيندهوك في ناميبيا.
البريد إاللكتروني لكل منهما:
cecilia.tortajada@nus.edu.sg
pierre.vanrensburg@windhoekcc.org.na
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في العالم ،حيث تنتج  379ألف متر مكعب من المياه
بقبول
الصالحة للشرب كل يوم .ويحظى المشروع
ٍ
أن شركة َمرافق المياه
واسع ،ويرجع ذلك -جز ًّئيا -إلى َّ
بالمقاطعة ،التي تُعرف باسم «مديرية مياه أورانج
كاونتي»  ،Orange County Water Districtجعلت
المشاركة المجتمعية وإمداد الجمهور بالمعلومات من
َ
البداية في صدارة أولوياتها.
وهناك أيضا سنغافورة ،إذ أمضى البلد آ
السيوي عقو ًدا
ً
يخطط لمشروع لعادة استخدام المياه ،يطلق عليه النآ
ٍ إ
ُ
اسم «إن إي ووتر»  .NEWaterوبحلول وقت إطالق
المشروع في عام  ،2003كانت قد بُذلت بالفعل جهو ٌد
إعالمية إرشادية شاملة لتثقيف أ
الفراد بشأن أمان المياه،
وإمكانية االعتماد عليها على المدى الطويل ،شاركت فيها
الحكومة ،وصناع القرار آ
الخرون .واليوم ،يوفر مشروع
«إن إي ووتر» حوالي  %40من المياه الصالحة للشرب،
وغير الصالحة للشرب في سنغافورة .وإذا سارت أ
المور
وفق الخطة الموضوعة ،فسوف يلبي المشروع بحلول
عام  2060نسبة قوامها  %55من احتياجات المدينة من
17
أن دولتهم
المياه  .ويدرك معظم سكان سنغافورة َّ
نقصا في المياه-
المستقلة -الواقعة على أ ٍ
جزيرة تعاني ً
المطار التي تسقط عليها .وهم
هي أصغر ِم ْن أن تخ ِّزن
قدرون أهمية مشروع «إن إي ووتر» .وفي العيد الوطني
يُ ِّ
لسنغافورة كل عام (يوم  9أغسطس) ،يُمنح ٌ
آالف من
زجاجات من مياه مشروع «إن
حاضري االحتفاالت بالعيد
ٍ
إي ووتر» ،ويشربونها دون قلق.
الطبعة العربية
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العلم من منظور ثقافي

كتب وفنون

BETTMANN

أ
أفكار مشكوكٌ في صحتها.
بَ َنى الرئيس المريكي رونالد ريجان سياسة التخفيضات الضريبية في الثمانينيات على ٍ

مخاطر الفرضيات
االقتصادية غير ُ
المث َبتة
أ
ناصحا
الم َثبتة،
يقدم إحسان مسعود
ثالثة كتب تحذِّ أ ر من مخاطر الفكار االقتصادية غير ُ
ً
أ
الحكومات باالنتباه إلى الدلة على الفكار االقتصادية .إحسان مسعود
توفيت الخبيرة االقتصادية فيرا شالكمان في شهر نوفمبر من
عد كتابها الصادر
عمر بلغ  108أعوام .ويُ ُّ
عام  ،2017عن ٍ
لمدينة صناعية»
في عام  1935بعنوان «التاريخ االقتصادي
ٍ
علما في مجال
َ Economic History of a Factory Townم ً
االقتصاد .وفي هذا الكتاب ،ومن خالل سعيها أل ْن تؤرخ
غير ْت بها صناعة النسيج مدينة شيكوبي في
الكيفية التي َ
ماساتشوستس أ
ركزت على حياة النساء
المريكية،
والية
َّ
أ
ومدد نوبات
العامالت ،متناولةً تحليالت بيانات الجورُ ،
العمل ،لتتطرق إلى قيمة مهور الزواج ،والمعلومات الواردة
أن شالكمان لم
في الخطابات واليوميات.
وجدير بالذكر َّ
ٌ
تنشر كتابًا بخالف هذا ،بسبب إقصائها عن تدريس االقتصاد
خالل الحقبة المكارثية في خمسينيات القرن العشرين.
تفحص كتاب «عندما يتصل الرئيس» When the
وأثناء ُّ
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 ،President Callsالذي نشره المؤلف سيمون بومايكر في عام
أي مدى ابتعدنا عن مثل هذه
 ،2019تذك ُ
َّرت شالكمان ،وإلى ّ
التحليالت المتكاملة للواقع االقتصادي .وحسبما أوضح بومايكر،
فإن المستشارين االقتصاديين لرؤساء الواليات المتحدة على
َّ
مدار نصف القرن المنصرم ،بدايةً من ريتشارد نيكسون،
ً
ووصول إلى دونالد ترامب ،سمحوا لمسؤولي البنك المركزي
والخزانة بتنفيذ أفكار ليست لها ضوابط .وهذه أ
الفكار المجردة،
ٍ
بمصطلحات مستعارة من الرياضيات أو
توصف
ٍ
كثيرا ما َ
التي ً
تداول النقد) ،ال تحظى بإجماع آراء الخبراء،
الفيزياء (مثل سرعة ُ
اقتصادات أخرى.
وال يمكن بالضرورة تطبيقها في
ٍ
الفكر الذي
تنوع ِ
ويجسد كتابان جديدان آخران روح ُّ
تميزت به شالكمان ،وكالهما من إنتاج مؤ ِّلفَين حازا جائزة
َّ
ٌ
«جدال مع الموتى
نوبل في االقتصاد ،وهذان الكتابان هما:

الحياء»  Arguing with Zombiesأ
أ
للكاديمي االقتصادي بول
أ
و«أفكار اقتصادية جيدة للوقات العصيبة» Good
كروجمان،
 Economicsٌ for Hard Timesأ
كاديميين أبهيجيت بانيرجي،
لل
َّ
وإستر دوفلو.
شهر من حصولهما على
قبل
ودوفلو
بانيرجي
كتاب
صدر
جائزة نوبل لعام  ،2019التي تقاسماها مع ٍ أ
الكاديمي االقتصادي
َ
مايكل كريمر .ويوجز الكتاب ما َيقرب من عقدين من أ
البحاث،
ِ
التي تطرح للرأي العام تجارب ميدانية للسياسات في البلدان
منخفضة الدخل؛ من سياسات تحسين نتائج التعليم إلى
سياسات استخدام التطعيمات المتوفرةَّ .أما كتاب كروجمان
الضخم ،فيتيح نظرة متأملة إلى أخطاء العقدين الماضيين،
و«الموتى أ
الحياء» في عنوان كتابه تمثلهم النظريات والسياسات
أ
المفترض في الدلة أن تقضي عليها،
االقتصادية التي كان من
َ
لك َّنها تعاود الظهور مر ًارا وتكر ًارا؛ مثل فكرة َّأن انعدام المساواة
ضرورة لتحقيق النمو االقتصادي .وفي عال ٍَم ما زال يعاني
أ
كلمات قاسية
آثار الزمة المالية لعام  ،2008يوجه كروجمان ٍ
لالقتصاديين الذين يتشبثون بالطرق القديمة.
أحد أ
المثلة البارزة على تلك الطرق هو «منحنى الفر»،
سمى تيم ًنا بآرثر الفر ،الذي أصبح فيما بعد المستشار
الم َّ
ُ
االقتصادي للرئيس أ
المريكي رونالد ريجان .ومن الواضح َّأن
بومايكر قد استمتع بفرصة محاورة الفر ،الذي يُقال إنَّه رسم
منديل أثناء تناول وجبة الغداء في أحد
فكرة المنحنى على
ٍ
اثنين من مسؤولي البيت أ
البيض ،هما:
أيام عام  1974مع
دونالد رامسفيلد ،وديك تشيني .زعم الفر عندئذ أنَّه إذا زادت
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

حوارات مع صانعي السياسات
عندما يتصل الرئيس:
ٌ
االقتصادية
When the President Calls: Conversations with
Economic Policymakers
سيمون دبليو .بومايكر
دار نشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()2019
جدال مع الموتى أ
ٌ
الحياء :االقتصاد ،والسياسة،
مستقبل أفضل
والكفاح من أجل
ٍ
Arguing with Zombies: Economics, Politics, and
the Fight for a better Future
بول كروجمان
دار نشر دبليو .دبليو .نورتون ()2020
أفكار اقتصادية جيدة أ
للوقات العصيبة
ٌ
Good Economics for Hard Times
أبهيجيت في .بانيرجي ،وإستر دوفلو
دار نشر بابليك أفيرز ()2019
الحكومات الضرائب المفروضة على ذوي الدخول المتواضعة،
وخفَّضت الضرائب المفروضة على أ
الثرياء ،فقد تتمكن بهذين
أ
المرين من زيادة إاليرادات ،وتعزيز النمو .وكانت حجته في
أ
الجزء الول من الفكرة َّأن أصحاب الدخل المنخفض يفوقون
أ
الثرياء عد ًدا ،وهو ما يزيد من إجمالي إسهاماتهم الضريبية.
أ
أ
أما حجته في الجزء الثاني ،فكانت َّأن أصحاب العمال الثرياء
من المحتمل أن يستخدموا أ
الموال الموفَّرة من التخفيضات
منتجات جديدة ،أو المزيد من
الضريبية لالستثمار في
ٍ
الوظائف أو المعدات؛ وهو ما يؤدي إلى تعزيز النمو.

المث َبتة
التخفيضات الضريبية غير ُ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يُفسر جز ًّئيا سبب االهتمام الذي تحظى به أفكار الخبيرة
االقتصادية اليطالية أ
المريكية ماريانا مازوكاتو في أوساط
إ
تحاجج مازوكاتو بقوة في
إذ
المختلفة،
السياسية
التيارات
ِ
كتابها «قيمة كل شيء»  ،The Value of Everythingالصادر
سياسات
في عام  ،2018أنه ينبغي للدول أن تتيح تطبيق
ٍ
أ
أيضا هي
اقتصادية تمنح الولوية للرخاء واالستدامة .وهذه ً
«أفكار
المسألة التي يتناولها بانيرجي ودوفلو في كتابهما
ٌ
اقتصادية جيدة أ
للوقات العصيبة» .وعلى غرار كروجمان،
أدلة
الم َثبتة ،أو القائمة على ٍ
فإنَّهما ينتقدان السياسات غير ُ
أن نهجهما ال يقوم على المجادلة ،بقدر ما
ضعيفة ،غير َّ
يترك تلك المهمة أ
للبحاث والدراسات.

الجماع ،والجدل
إ

تستكشف الدراسات التي يستشهد بها بانيرجي ودوفلو
التغير المناخي ،والهجرة ،وجدوى
موضوعات ساخنة ،مثل
ٍ
االقتصادي المستمر ُّ.ويجمع المؤلفان أ
الدبيات
النمو
مثير
هو
وبما
نظريات،
من
عليه
تفق
م
هو
بما
المتعلقة
ٌ
ُ
ٌ
لكن عملهما ينطوي
للجدل،
ٍ
بطريقة ممتعة ،ويسهل ف ْهمهاَّ .
على ثغرات ،إذ كان من الممكن لهما أن يثريا أفكارهما حول
فوائد أ
النظمة البيئية ،وتأثير النمو االقتصادي المدفوع
التغير المناخي ،وعلى التنوع البيولوجي،
باالستهالك على ُّ
الشارة إلى أفكار كايت راوورث ،وتيم
وذلك من خالل إ
جاكسون حول آ
الثار البيئية الناجمة عن النمو االقتصادي
المطرد ،وأفكار بارثا داسجوبتا حول قيمة التنوع البيولوجي.
وبينما ال يهدف بانيرجي ،ودوفلو في كتابهما إلى طرح
الفكر االقتصادي القديم،
سرديات كبرى تفوح منها رائحة ِ
ٍ

يدعم أبهيجيت بانيرجي ،وإستر دوفلو تجربة السياسات
االقتصادية ميدان ًّيا ،ال سيما في الدول منخفضة الدخل.

"االتحاد قوة ،والتنوع
ُ
التماسك".
يؤدي إلى
مخاطر استماع صانعي السياسات فقط إلى الخبراء ذوي آ
الراء
المنحازة إلى أهدافهم .فإذا استمر الباحثون ذوو أ
الفكار
دعما للنظريات
المثبتة في تقديم
الحججً ،
االقتصادية غير ُ
سيغزو َمزيد من الموتى أ
السلْطات.
أروقة
حياء
ال
جربة،
ٌ
غير ُ
ُّ
الم َّ
ولكن
ويواجه المستشارون العلميون ً
أيضا هذا التحديْ ،
قد ال يكون بالقدر ذاته .على سبيل المثال ..في التسعينيات،
كبيرا لصناع َتي النفط
انضمت الحكومات التي تُو ِلي
ً
اهتماما ً
ناصرة لصناعة الوقود
الم ِ
والغاز إلى جماعات الضغط القوية ُ
أ
الحفوري ،وذلك للبحث عن خبراء يمكنهم التشكيك في تأثير
أ
لكن الرأي الذي أجمع
التغير المناخيَّ ،
النشطة البشرية على ُّ
بتغير المناخ،
المعنية
الدولية
الحكومية
عليه أعضاء الهيئة
ُّ
و َد َّعمه بتفاصيله كلها عد ٌد ضخم من الباحثين البارزين ،كان
له دور محوري في الحيلولة دون اختراق مثل هذه أ
الفكار
ٌ
المشبوهة للرأي العام (لك ّنه لم يَ ُحول دون انسحاب ترامب
المبرمة في عام .)2015
من اتفاقية باريس للمناخَ ،
نحو
على
صفوفهم
تنظيم
إلى
لذا ..يحتاج االقتصاديون
ٍ
مماثل عبر مدارس الفكر االقتصادي المختلفة ،وإلى تضمين
أفكار اقتصاد التنمية ،واقتصاد البيئة أ
والنظمة إاليكولوجية،
واالقتصاد النسوي في مناهجهم .فاالتحاد قوة ،والتنوع
الحد من
يؤدي إلى
التماسك .وهذا يمكن أن يساعد على ّ
ُ
طرح باستمرار.
ت
التي
المجدية
غير
االقتصادية
المفاهيم
ُ
َ
وحسبما توضح هذه الكتب الثالثة ،فقد انفتح ٌ
مجال
وقت يشيع فيه انعدام
أفكار اقتصادية جديدة ،في ٍ
لطرح ٍ
المساواة ،واالنقسامات االجتماعية والثقافية ،ونواجه
فيه أزمةً بيئية .وهذه فرصة لتجنب  50سنةً أخرى من
توجه صناع السياسات في أعلى
النظريات غير ُ
الم َثبتة ،التي أ ِّ
الدلة ال أهمية لها.
المستويات ،كما لو كانت
إحسان مسعود محرر بقسم «االفتتاحيات» ،ومدير مكتب
الشرق أ
الوسط وأفريقيا في دورية  Natureبلندن .وأحدث
مؤلفاته كتاب بعنوان« :االختراع العظيم :قصة الناتج
وه ْدمه» The
وص ْنع العالَم الحديث َ
المحلي إ
الجماليُ ،
Great Invention: The Story of GDP and the Making and
.Unmaking of the Modern World
الطبعة العربية
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ال يوجد إجما ٌع على دقة «منحنى الفر» من عدمها .وتتعرض
النتقادات ،حتى من بعض االقتصاديين المحافظين
الفكرة
ٍ
البارزين ،من أمثال جريجوري مانكيو .ومع ذلك ،أصبح
المنحنى أساس التخفيضات الضريبية ،بدايةً من قرار الرئيس
أ
المريكي ريجان بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل في
أعلى الشرائح الضريبية ،من  %70إلى  ،%28وذلك خالل
الفترة من أوائل الثمانينيات إلى منتصفها .وقد اكتشف
مسرورا بفكرته ،وواثقًا منها ،إذ قال
أن الفر ما زال
بومايكر َّ
ً
له في مقابلتهما" :هذه فكرتي المفضلة ،وقد أحبب ُتها .وكانت
تلك أفضل فاتورة ضريبية في تاريخ الواليات المتحدة".
ووفقًا لما تكشفه هذه الكتب الثالثة ،فإن أ
الفكار التي
َّ
أصبح الفر وغيره يمثلونها تتعرض آ
الن لنقد شديد ،حتى من
أحزاب يمين الوسط في الدول مرتفعة الدخل ،التي أيّدت
أ
جراء
تلك الفكار في أالبداية ،إذ لم يحدث رخا ٌء شامل من ّ
النفاق
ما دعمته هذه الفكار لعقود ،من خفض مستويات إ
قيدة ،وتخفيف
العام ،أو تثبيتها ،والتجارة الحرة غير ُ
الم َّ
صرامة اللوائح التنظيمية المفروضة على المؤسسات المالية،
وخفض الضرائب على الشركات وعلى ذوي الدخل المرتفع.
ويتجلَّى ذلك –على وجه الخصوص -في الواليات المتحدة،
حاليا من أكثر البلدان التي تنعدم
وبريطانيا ،اللتين تُ َعدان ًّ
فيها المساواة بين الدول ذات االقتصادات المكافئة .ففي
عام  ،2016على سبيل المثال ،بنا ًء على نصيب الفرد من
الناتج المحلي إالجمالي ،كانت ست مناطق من تلك المناطق

أ
فقرا في شمال أوروبا تقع في المملكة المتحدة.
العشر الكثر ً
وقد نشأت نزعات القومية االقتصادية من هذه
التوجهات ،رافعةً شعار ٍات تباينت ما بين شعار «أمريكا
ُّ
ً
ً
وصول إلى شعار «استعيدوا
أول» في الواليات المتحدة،
السيطرة» في المملكة المتحدة .وتمثلت النتائج الفعلية لها
في استنكار إدارة ترامب عل ًنا التفاقية أمريكا الشمالية للتجارة
الحرة (النافتا) ،وإعادتها التفاوض بشأنها ،وخروج المملكة
المتحدة من االتحاد أ
الوروبي (البريكست).
فإن انهيار ما كان ينظر إليه
وفي الوقت نفسهَّ ،
كأفكار اقتصادية سائدة
واليساريون
السياسيون اليمينيون
ٍ
مقاربات أخرى لصنع السياسات،
قد أفسح المجال أمام
ٍ
الفكار التقليدية لتيار اليسار أ
أكثر اتساقًا مع أ
الخضر .وهذا

فهما يحتاجان إلى التعبير عن نهجهما بعبار ٍات سردية
جهدا ً
هائل لنشر أفكارهما .وحسبما
بالفعل ،وإال فسيبذالن ً
أوضح بومايكر ،فإن ما يرغب فيه الرؤساء أ
المريكيون هو
ّ
سماع النهايات السعيدة أ
للفكار االقتصادية ،وليس أن
طرح عليهم ،كما
قائمة مضجرة من الخيارات تُ
ينصتوا إلى ٍ
مثل إن ال َرئيس أ
المريكي
ندوة نقاشية ،إذ يُقال ً َّ
لو كانوا في ٍ
السابق هاري ترومان قال ذات مرة إنَّه يفضل االقتصاديين
ناحية
ذوي الرأي الواحد؛ ألنَّه ال يحب سماع عبارة "من
ٍ
أخرى" .وقد كان باراك أوباما استثنا ًء في هذا الصدد ،إذ كان
يتخذ القرارات بعد سماع ميزات أ
الفكار االقتصادية وعيوبها.
أ
ومن المؤسف َّأن ًكل من كتابَي «جدال مع الموتى الحياء»،
و«أفكار اقتصادية جيدة أ
للوقات العصيبة» ال يتطرقان
أ
بعمق إلى ما أرى أنَّه التحدي الحاسم للجيال الجديدة
من استشاريِّي السياسات االقتصادية ،وهو كيفية الحد من

كتب وفنون

JAMES MACDONALD/BLOOMBERG VIA GETTY

السكر :استخدمت الشركات متعددة الجنسيات أ
الالعيب التي انتهجتها صناعة التبغ إلعاقة التشريعات التي تهدف إلى خفض استهالك السكريات.

تقويض الحقائق
والترويج للشك
بدءا من صناعة التبغ ،إلى صناعة أ
الغذية والوقود ،تلجأ القطاعات الصناعية في ممارسات
ً
الفساد التي تزاولها إلى إنكار الحقائق ،وإلى الخداع والتشكيك .فيليسيتي لورانس
فـي عـام  ،2017صاغـت كيليـان كونـواي -خبيـرة
االسـتراتيجيات دارة الرئاسـية أ
المريكيـة -مصطلـح
لل�إ
«الحقائـق البديلـة» فـي سـياق تبريرهـا إعالن أرقـام غير
حقيقيـة عن عدد حاضري مراسـم تنصيب دونالد ترامب.
وعبـر ّ كثيـر مـن المعلقيـن عـن شـعورهم أ
بالسـى ،ألننـا
ُ
ّ
ندخـل حقبـة جديـدة مـن «التفكيـر المـزدوج» ،حسـب
مصطلـح الكاتـب جـورج أورويـل.
إننـا نعيـش بالفعـل فـي زمـن تُقلَـب فيـه الحقائـق،
حسـبما يوضـح ديفيـد مايكلـز -عالـم أ
الوبئـة ،وواضـع
نُظـم السلامة السـابق -فـي سـرده المؤلـم للغايـة عـن
قائـم على إنـكار الحقائق ،وذلك فـي كتابه
قطـاع أعمـال
«انتصـار الشـك» ٍ  ،The Triumph of Doubtأ
فالخبـار
سـريعا:
التـي ال تلقَـى هـوى عنـد سـامعيها يُطلـق عليهـا
ً
أخبـار مزيفـة .والدالئـل المزعجة التي تصـدر عن جهات
مسـتقلة –ل َنق ُْـل ً
مثلا حـول االنهيـار المناخـي ،والوقـود
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أ
الحفـوري ،أو تلـوث الهـواء ،وانبعاثات الديـزل– تُص َّنف
واجه بدراسـات تنطـوي على زيف
علـى أنهـا علم تافه ،وتُ َ
وتالعـب  ،تُ ْز َعـم سلامتها.
الجحـاف أن ننظـر إلـى تقويـض
إال أنـه سـيكون مـن إ
كـرا علـى السياسـيين الشـعبويين
الحقيقـة بوصفـه ِح ً
المعاصريـن ،فتطبيـع إنتـاج حقائـق بديلـة هـو مخطـط
انتصار الشك :التمويالت
وعلْم الخداع.
المستترة ِ
ديفيد مايكلز ،دار نشر جامعة
أكسفورد (.)2020

يجـري إعـداده منـذ وقـت طويـل .وعلـى مـدار عقـود،
دشـ َنت شـركات الخدمـات االستشـارية -التـي تتخصـص
َّ
منتجـات تضـر المجتمـع والمنـاخ ،بدايةً
فـي الدفـاع عن
ٍ
مـن منتجـات التبغ ،حتـى الكيماويـات الصناعيـة -صناعةً
عين هـذه الشـركات علما َء
قائمـة علـى إنـكار الحقيقـة .وتُ ِّ
مرتزقـة ،للقيـام بـدور مهـم فـي إضفـاء مصداقيـة
ال ِّدعاءاتهـا الكاذبـة.

النكار
منظومة إ

كان مايكلـز مـن بيـن أوائـل العلمـاء الذيـن تمكّ نـوا مـن
الكشـف عن منظومة إنكار الحقائق تلك في كتابه الصادر
فـي عـام  ،2008بعنـوان «الشـك بضاعتهـم» Doubt is
 .Their Productأمـا عملـه أ
الخيـر ،فيجمـع توليفـة مـن
ُ
البحـوث الموثـوق فيهـا ،التـي أجريـت حـول منظومـة
النـكار هـذه ،والتـي نُشـرت منـذ وقـت صـدور كتابـه
إ
فـي عـام  .2008وقـد أضـاف إليهـا تصوراتـه الجديـدة،
المسـتقاة مـن معـارك خاضها للتحكـم في آ
الثار السـامة
لمجموعـة مـن المـواد ،فهـو يتنـاول -علـى سـبيل المثال-
سـتخدمان
البيرفلوروألكيـل،
َ
والبوليفلوروألكيـل ،اللذين يُ
علـى نطـاق واسـع فـي صناعـة أ
الغلفـة غيـر الالصقـة،
والمنسـوجات ،ورغـوة إطفـاء الحرائـق .كمـا يتطـرق إلى
آ
الثـار الضـارة للكحول ،والسـكر ،والدور -محـل الجدل-
آ
الـذي تلعبـه مبيـدات الفـات واسـعة االنتشـار القائمـة
علـى الجليفوسـات ،فـي التسـبب السـرطان ،ويتصـدى
أ
طبيا ،ذلك
ً
أيضـا إلدمان المسـكنات الفيونيـة الموصوفة ًّ
الدمـان الـذي يُ َعـد بمثابة وبـاء فتاك .وفـي كل حالة من
إ
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الغذيـة ماريـون نيسـل حـول قطـاع أ
أ
الغذية ،مثـل كتاب
«سياسـات الصـودا»  ،Soda Politicsالصـادر فـي عـام
المـرة» ،Unsavory Truth
 ،2015وكتـاب «الحقيقـة ُ
الصـادر فـي عـام 2018؛ وكذلـك كتـاب الصحفيـة جيـن
مايـر «التمويلات المسـتترة»  ،Dark Moneyالصـادر في
عـام  .2016والكتـاب أ
الخيـر تَ َت َّبـع التمويلات التي تربط
التغير المناخـي ،واالتجاه النابع عن أيديولوجيا
بيـن إنكار ُّ
اليميـن المتحـرر ،الـذي يدفع ناحية تقليـص دور الدولة،
وتحريـر مجـال الصناعـة مـن أي قيـود تنظيميـة.

هـذه الحـاالت ،يُوثِّـق مايكلـز كيـف اسـتخدمت الصناعـة
ذات الصلـة مجموعـة أدوات ،للتهويـن مـن مخاطـر
منتجاتهـا؛ عـن طريـق نشـر معلومـات مضللـة ،وإخفـاء
أدلـة علـى وجـود ضـرر مـن هـذه المنتجـات ،وتقويـض
السـلطات .وكلها أسـاليب مسـتوحاة من حيل سابقة كانت
تقـوم بهـا صناعـة التبغ.
إن كلمة الشـك في عنوانَي كتابَي مايكلز ،مسـتوحاة من
مذكرة صارت مشـهورة اليومَ ،ك َتبها في عام  1969مدير
فصـح عـن اسـمه ،يعمـل فـي شـركة تابعـة
تنفيـذي لـم يُ ِ
لشـركة «بريتيـش أمريـكان توباكـو» British American
متب َعـة
 .Tobaccoوقـد أوضحـت المذكـرة اسـتراتيجية َ
للحفـاظ علـى مبيعـات السـجائر ،إذ جـاء فيهـا التالـي:
"الشـك هـو منتجنـا ،ألنـه أفضـل وسـيلة للتغلّـب علـى
«هيـكل الحقائق» الموجود فـي أذهان عامة أ
الفراد .وهو
أيضـا وسـيلة إلثـارة الجدل" .ومـن خالل إنتـاج معلومات
ً
علميـة مضللـة حـول العالقـة بيـن التبـغ أ
والمـراض ،فإن
هـذه االسـتراتيجية الخبيثـة قـد أَ َّخـرت إصـدار القوانيـن
لعقـود ،ووفـرت حمايـة ألربـاح بعض الشـركات.
يعـود منظـور مايكلـز -المطّلـع مـن الداخـل علـى
منظومـة التشـكيك هـذه -إلـى عـام  ،1998عندمـا أصبح
مسـؤول السلامة الرئيـس عـن منشـآت أ
السـلحة النوويـة
فـي وزارة الطاقـة أ
المريكيـة ،وذلـك خلال إدارة الرئيـس
أ
المريكـي بيـل كلينتـون .آنـذاك ،أتيـح لـه إلقـاء نظرة عن
كثـب علـى الحيـل التـي يسـتخدمها أصحـاب المصالـح
الخاصـة لمنـاوأة العلـوم الراسـخة ،وترهيب السـلطات،
وتقويـض القانـون .ففـي كتابـه أ
الول ،يصـف كيـف أن
«الصناعـات القائمـة على الدفـاع عن المنتجـات الضارة»
قـد طبقـت أ
السـاليب التـي اسـتخدمتها فـي حالـة التبغ،
على ّ أ
ال َ ْس ِبسـت ،والرصاص ،والبالستيك ،والمواد السامة،
المسـتخدم فـي التطبيقـات النوويـة.
مثـل البريليـوم
َ
الشـارة إلى أنه فـي الفترة من عـام  2009إلى
وتجـدر إ
عـام  ،2017عيـن الرئيـس أ
المريكـي بـاراك أوبامـا مايكلـز
ََّ
فـي منصـب «كبيـر واضعـي القوانيـن» في إدارة السلامة
والصحـة المهنيـة ( ،)OSHAحيـث تسـنى لمايكلـز جمـع
المزيـد مـن المعلومات؛ إلظهار كيف أن أسـاليب الخداع
تلـك قـد أصابـت المنظومة السياسـية.

كثيـر مـن الشـواهد التـي يوردهـا مايكلـز يبعـث علـى
الغضـب واالسـتياء ،بيـد أن هنـاك حكايتيـن تبـرزان
علـى وجـه الخصـوصِ -مـن بيـن مـا كتبـه .إحداهمـا هيالمخالفـات الصارخـة لشـركة صناعـة السـيارات أ
اللمانيـة
«فولكـس فاجـن»  Volkswagenفيمـا يخـص محـركات
الديـزل التـي تنتجهـا ،إذ طـورت الشـركة برمجيـة سـرية،
حتـى تتمكـن هـذه المحـركات مـن خـداع االختبـارات
المتعلقـة باالنبعاثـات .وهـو مـا يسـمح لسـياراتها -عـن
طريـق االحتيـال -باجتيـاز فحـص الواليـات المتحـدة
الصـارم للجزيئـات المسـببة أ
للمراض في عـادم الديزل.

تتضمـن مبـادئ البحـث العلمـي اختبـار صحـة إحـدى
تقصـي مناطـق الشـك المحيطـة
الفرضيـات ،مـن خلال
بهـا ،إلـى أن يصبـح لدينـا ِّقـدر كاف من أ
الدلـة؛ للوصول
ٍ
إلـى نتيجـة معقولـة .ويمكـن أن يسـتغرق الوصـول
الثبـات وق ًتـا أطـول .وقـد يسـتغرق الوصـول إلـى
إلـى إ
الثبـات وق ًتـا أطـول .ومـن
التوافـق العلمـي حـول هـذا إ
ناحيـة أخـرى ..فـإن الصناعـات القائمـة علـى الدفـاع
مسـتخدمة
تقـوض هـذه المبـادئ،
ِ
عـن منتجـات ضـارة ّ
الشـك المتأصـل في هـذه العملية كسلاح لهـا .وتتضمن
الحيـل التـي تعمـد إليهـا هـذه الصناعات تسـليط الضوء
علـى آ
الراء المغايـرة ،حتـى لـو كانـت قليلـة ،وانتقـاء
البيانـات المنحـازة ،وإعـادة تحليل النتائـج؛ للوصول إلى
اسـتنتاجات مختلفـة ،وتوظيـف أشـخاص علـى اسـتعداد
للتالعـب بمنهجيـات البحث العلمي ،بغرض إصدار نتائج
يرغـب فيهـا الممولـون.
يقـر مايكلـز بفضـل دراسـات أخـرى تناولـت موضـوع
ّ
الشـك ،مـن بينهـا الدراسـة التـي قـام بهـا المؤرخـان
العلميـان ناوومـي أوريسـكيس ،وإيريـك كونـواي فـي
كتابهمـا «المتاجـرون بالشـك» ،Merchants of Doubt
الصـادر فـي عـام  ،2010والكتـب المتعـددة لعالمـة

رجل يصلي في الرغوة التي س َّب َب ْتها الملوثات في نهر يامونا في مدينة نيودلهي.

"أ َّدى إنتاج معلومات علمية
مضللة إلى تأخير إصدار القوانين
لعقود ،وحماية أرباح الشركات".
ويورد مايكلز أسـماء أ
الشـخاص المسـؤولين بال خوف،
ِ
مشـيرا بأصابـع االتهـام إلـى المشـاركين فـي الدفـاع عـن
ً
المنتجـات الضـارة ،والمجموعـات التـي تلعـب دور
الواجهـة لهم ،ومراكـز أ
البحاث التي تتظاهر باسـتقاللها،
بينمـا تتلقى أ
الموال من قطـاع الصناعة .وبإمكان الراغبين
فـي مراجعـة صحـة مزاعـم مايكلـز أن يجـدوا العديد من
المسـتندات المرجعيـة التـي لـم تكن متاحة في السـابق،
والتـي تمت أرشـفتها في مجموعة الوثائـق الخاصة بكتاب
انتصـار الشـك على الرابـط.https://toxicdocs.org :

الغش في االنبعاثات

وهـذا االكتشـاف أزاح السـتار عنـه في عـام  2014طالب
كانـوا يعملـون لحسـاب مجموعـة ضغـط ،هـي المجلـس
كشف
الدولي للنقل النظيف في العاصمة واشـنطن .وهو ْ
أكَّدتـه فـي العـام التالـي وكالـة حمايـة البيئـة أ
المريكيـة.
َ ْ
وروايـة مايكلـز في ذلـك الصدد عـن العلماء المسـتعدين
سـعيا لدعم
للتالعـب بالبيانـات لتظهـر بصـورة مقبولـةً ،
الجرامـي ،هـي بمثابـة أدلـة جنائيـة.
هـذا النشـاط إ
أمـا الحكايـة الثانيـة ،فتتمثـل فـي وصفـه للمعركـة
المسـتمرة التي خاضها ألعوام في إدارة السالمة والصحة
المهنيـة ،بهـدف تقليـل تعـرض العمـال لجسـيمات
المسـتخدمة في عشـرات المجاالت
السـيليكا مـن الرمـال
َ
النشـاءات إلى تصنيع الصلب ،والتكسـير
الصناعية ،من إ
الهيدروليكـي .وقـد عمـل مـع  50موظفًـا علـى أ
القل في
فحـص أ
ً
ووابلا مـن
الدلـة ،وواجـه دعـاوى قضائيـة،
المسـتندة إلى أبحاث علمية شـابها التزوير.
االعتراضـات
ِ
مقيـدا بمـا يمليـه دوره عليـه
ومايكلـز -الـذي لـم يعـد ً
كمسـؤول حكومـي غيـر مـوال لحـزب -يوجـه انتقـادات
خاصـة للحـزب الجمهـوري .ويرى أن مسـؤولي الشـركات
الملوثـة ،ومصنعـي المنتجـات الخطـرة يعتمـدون -منـذ
ِّ
زمـن طويـل -علـى الحـزب ،لتحييـد دور هيئـات الصحـة
العامـة ،والهيئـات التنظيميـة ،باسـتخدام خطـاب زائـف
عـن الحريـة ،ومشـروعات السـوق الحـر .ويوضـح مايكلز
أنـه يرغـب فـي وضـع تشـريعات أقـوى ،ال ألنـه ال يكترث
ولكـن ألنـه ال يمكننـا أن نكـون
الحريـة ،حسـبما يقـول،
ْ
الدولـة مـن أ
الضـرار.
أحـر ًارا ،دون أن تحمينـا
وكتـاب «انتصـار الشـك» مكـدس أحيانًـا بالتفاصيـل
التقنيـة ،وهـي ضرورية في ضـوء أن مايكلز يدفع بقضيته
تقاضـي منتقديها.
فـي مواجهـة شـركات يُعـرف عنهـا أنهـا ِ
وهـو كتـاب مهـم ،ينبـئ عـن شـجاعة ،ويـدق ناقـوس
الخطـر؛ لينبـه إلـى الفسـاد الممنهـج فـي العلـوم.
فيليسيتي لورانس مراسلة خاصة لصحيفة «ذا جارديان» The
الملصق» Not
 Guardianفي لندن ،ومؤلفة كتابَي «ما ال يذكره ُ
 ،on the Labelأ
و«الثر المدمر لصناعة الغذاء على القلب» Eat
your Heart out
اللكترونيfelicity.lawrence@theguardian.com :
البريد إ
DOMINIQUE FAGET/AFP VIA GETTY
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كتب وفنون

رواية بقلم عمالق الخيال العلمي ويليام جيبسون تجعلنا نفكر بشأن
المستقبل الذي نتمناه .ليزبيث فينيما
َ
تدخل يونيس الغرفة وهي تقول بخفة" :ها قد وصلنا".
وبهذه العبارة تطل في الصفحة الثالثة من رواية ويليام
جبسون «الوكالة»  ،Agencyالتي تندرج تحت أدب الخيال
التأملي .على الفور تروق لي ،فيونيس صاحبة الشخصية
واسعة الحيلة ،وسريعة البديهة ،وحادة الذكاء ،تكون في
مهمة خطيرة َلم ْنح العالَم فرصة عادلة لدرء سقوط البشرية،
بالعقَد الوجودية ،كما
بيد أنها ال تضيع وق ًتا في االنشغال ُ
مصورا سهل التناول،
رسما
أنها تتميز بلطف كبير (وتملك ً
ً
يوضح البناء السردي لفيلم «استهالل»  ،Inceptionالذي
ُع ِرض في عام .)2010
مساعدة
ْ
وإن بدت يونيس مثالية للغاية ،فهي كذلك .وهي ِ
مطورة
شخصية ،تعمل بالذكاء االصطناعي ،ذاتية التحكمَّ ،
بتقنية تسبق عصرها على نحو غامض ،أُ ِرسلَت إلى مختبر
بطلة القصة الحقيقية ،فيريتي جين ،التي ستختبر نسختها
التجريبية .تنطوي رواية «الوكالة» على جولة محمومة خالل
عوالم تهيمن عليهما الحاجة إلى استغالل أحدث التطورات
التكنولوجية؛ لدرء الكوارث العالمية ،أو التخفيف منها.
ولكي تفهم يونيس مهمتها ،وتنجزها ،فهي بحاجة إلى
الفالت من َتد ُّخل الشركة
فيريتي ،كما يجب عليها ً
أيضا إ
الجراءات التقنية
التي صنعتها .تلجأ يونيس إلى كافة أنواع إ
تنصت الشركة على محادثاتها مع
العالية ،كي تَ ُحول دون ُّ
الم ْحكَمة لتتحرر من
فيريتي ،وبالتالي اكتشاف خططها ُ
براثنها .وتوظف يونيس عملية إحداث صوت صناعي بتقنية
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لح ْجب النقاشات التي تدور في الشقة
التزييف العميق؛ َ
التي يعيش فيها الثنائي .كما تستعين بموظفين مستقلين،
جدا؛ لرصد متعقبيها،
ليصنعوا طائرات بدون طيار متطورة ًّ
بل وتختفي يونيس في اللحظات الحاسمة ،موزعة نفسها إلى
أجزاء كثيرة؛ لتج ّهز نفسها لعملية إعادة التشغيل .وبطبيعة
الحال ،يصيب هذا كله فيريتي بالحيرة ،وهو الشعور الوحيد
الطالق الذي تبديهِ .فمن الصعب أن تهتم بشخصية
على إ
النسانية ،لكننا سرعان ما ندرك أن
تماما من المشاعر إ
خالية ً
البديل لفيريتي قد يكون هو الهلع المستمر؛ إذ إن عالَمها
يوميا ،كما أنه على شفا اندالع
محاط بكوارث مناخية تحدث ًّ
حرب نووية .ويتبين لنا أنها تعيش في خط زمني متفرع
من خطّنا الزمني الحقيقي في  .2015كما يصيبنا جيبسون
المستقبل،
بدهشة كبيرة حين يذهب بنا إلى قرنين في
َ
وتتنقل الرواية بين هذين الخطين الزمنيين.
الوكالة
وليام جيبسون بيركلي ()2020

سبيل المثال ..بدفع يونيس لممارسة ُسلْطة أكبر.
إن الحوار في القصة مفعم بالحيوية ،وال يخلو من
ّ
تطور الشخصيات محدود،
المصطلحات التقنية .ورغم أن ُّ
أن التفاعل بين البشر والتكنولوجيا المتطورة موصوف
إال ّ
تقدم رواية «الوكالة» اختالفًا
بتفاصيل مدهشة .في الواقعِّ ،
مثيرا عن فكرة الذكاء االصطناعي المحدود المبتذلة.
ً
تملك يونيس مجموعة مهارات تحاكي تلك التي تتمتع بها
مسؤولة البحرية ،أ
المريكية من أصل أفريقي ،مارلين ميلر.
تقدم نفسها كمواطنة عالمية مستقلة ،وال تشغل نفسها
فهي ِّ
أبدا بالتفكير في مسألة ما إذا كانت مرهفة العواطف ،أم ال.
ً
لقد أراد جيبسون أن يبعث برسالة ،مفادها :استعد أ
للسوأ،
عادي التكنولوجيا.
وال تُ ِ

ليزبيث فينيما رئيس تحرير دورية «نيتشر ماشين إنتيليجنس»
Nature Machine Intelligence
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خطوط زمنية متداخلة للمدينة
الفاسدة المزدوجة

وهكذا ،نجد أنفسنا مجد ًدا في عالَم «الطرف» The
) ،Peripheral (2014وهي رواية جيبسون السابقة ،التي
يتب ّنى فيها وجهة نظر بارعة عن السفر عبر الزمن ،تتجنب
المستقبل ،تتطور
المفارقات المعتادة .ففي وقت ما من
َ
اللكتروني؛ حتى تصل إلى مرحلة يمكن
تكنولوجيا الفضاء إ
إن تُستلَم
عندها إرسال رسائل رقمية إلى الماضي .وما ْ
رسالة ،ينشأ خط زمني جديد .ويُط ِْلق جيبسون على هذه
الخطوط الزمنية اسم الوصالت " ."Stubsومع إنشاء رابط
رقمي ،يصبح ممك ًنا أن تشغل من خط زمني شي ًئا ماديًّا عن
يسمى
آلياَّ ،
مسير ًّ
بُ ْعد -مثل آلة ،أو روبوت ،أو «آفاتار» َّ
الطرف -في خط زمني آخر.
وتبقى هوية َمن ينشئ هذه الوصالت غامضة ،لكننا
مصم ًما بخبث ،ليجلب
نكتشف أن خط فيريتي الزمني كان َّ
ئيسا،
ر
فيه
يصبح
لم
الشقاء للبشرية ،مع أن دونالد ترامب
أ ً
الوروبي،
كما أن استفتاء المملكة المتحدة للبقاء في االتحاد
جلية.
أو مغادرته ،قد فاز به أنصار البقاء؛
َ
والمفارقة ّ
على الجانب آ
الخر ..لم يحظ خطّنا الزمني بمصير
ظهر لمحات خاطفة من لندن في القرن الثاني
أفضل؛ إذ تُ ِ
والعشرين أن البشرية تنجو بصعوبة ،بعد أن تعرضت
وتغير في المناخ ،وارتفاع في
الضطراب سياسي عنيفُّ ،
نسبة الفقر والجريمة المنظَّمة .ويبدو السبب الوحيد وراء
بقاء جنسنا البشري على قيد الحياة هو ظهور التطورات
التكنولوجية المهمة في وقتها .وتستطيع فيريتي االلتقاء
توجه
بشخصيات في لندن المستقبل ،في محاولة منها ْ
أن ّ
محصلة أقل كارثية.
عالَمنا نحو ّ
بعد هذا اللقاء االستثنائي ،تقل إالثارة ..فتصوير جيبسون
لواقع يخلو من ترامب ،و(بريكسيت) ،مع أنه محاط بالكوارث،
يفتقر إلى المتعة ،حيث نسمع بين الحين آ
والخر عن ظهور
تليفزيوني لرئيسة ،ربما في تجسيد لهيالري كلينتون ،التي تبدو
فيها هادئة ،وقادرة على التصرف في مواجهة كل كارثة .وحين
ظهرت دعاية الترويج للراوية ،تم التركيز على هذا السيناريو؛
أ
مختز ًل
لكن رغم السئلة الكبيرة التي يثيرها ،يبقى المفهوم َ
ْ
في القصة.
ً
وإن كان طاقم
يتميز السرد
إجمال بالتعقيد إ
والثارةْ ،
معا في
العمل المؤلَّف من عشرات الشخصيات التي تعمل ً
تخصصات متميزة ،كتصميم طائرات بدون طيار ،وتنظيم
الفعاليات ،يشوبه الجمود والملل أحيانًا .وتُس َتثنى من ذلك
بجانب يونيس -شخصية آينزلي لوبير .فقد تملكتني رغبةالمخبرة السرية المميزة شبه
عارمة في ْأن أعرف الكثير عن هذه ِ
الخارقة ،القادمة من لندن المستقبل .فهي تملك سيارة قادرة
فرغ نفسه من حولها،
على االختفاء ،وقادرة على ْ
جعل الفضاء يُ ّ
كما أنها المحرك الرئيس لمحاوالت تنسيق تغييرات بسيطة
بين الخطوط الزمنية أ
الخرى؛ للمساعدة في استقرارها ،وعلى

نظرة متعمقة على أحدث أ
البحاث

أنباء وآراء
تتكـون المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية من تكتالت
للخاليـا المناعيـة (فـي الغالب مـن الخاليـا التائيـة والبائية)
تنشـئ اسـتجابةً
مناعي .وتقوم هـذه المجموعة في
لمحفـز
ِ
ٍ
ّ
حالتهـا الناضجـة برعايـة نمـو الخاليـا البائيـة ووظائفهـا في
منطقـة داخليـة من هـذه ِالب َنى ،تُعـرف بمركـز ال َّن َتش ،وفي
المقابـل ال تحتـوي المجموعـة الثالثة مـن ِالب َنـى الليمفاوية
مناسـبة .ولهذا..
فـي حالتها غيـر الناضجة علـى مراكز نَ َتش
ٍ
فقـد ال تقـدم الرعاية الالزمـة ألداء الخاليـا البائية لوظائفها

علم المناعة السرطاني

الخاليا البائية تتقدم
العالجات المناعية
توليا سي .برونو

ثالث دراسات تكشف أن وجود عنصرين مناعيين أساسيين في أ
الورام السرطانية -هما
الخاليا البائية ،والمجموعة الثالثة من البنى الليمفاوية -يرتبط بنتائج إيجابية في أ
الفراد عند
َِ
تَ َلقِّيهم العالج المناعي.
حاليـا إلـى
تهـدف عالجـات السـرطان المناعيـة ُ
الم َّت َبعـة ًّ
نـوع مـن الخاليـا المناعيـة ،يُطلـق عليـه الخاليـا
تنشـيط ٍ
التائيـة القاتلـة ،بهـدف مهاجمـة السـرطان ،غيـر أن هـذا
النـوع مـن العلاج ال يحقـق فائـدة إكلينيكيـة مسـتمرة ،إال
فـي  %20فحسـب مـن أ
الفـراد المصابيـن بالمـرض .1وقـد
يسـاعدنا التركيـز علـى خاليـا مناعيـة أخـرى موجـودة فـي
أورام المرضـى علـى تحسـين نتائـج العلاج .وفـي الوقـت
اسـات –أجراهـا كل مـن الباحثـة
ظهـر ثلاث در ٍ
الحالـي ،تُ ِ
كابريتـا وزمالؤهـا ،2والباحـث بيتيتبريـز وزملاؤه ،3والباحثة
هيلمنـك وزمالؤها –4أن وجود الخاليا البائية داخل أ
الورام
ِ
البشـرية ،فـي حجيرات ،يُطلق عليهـا المجموعة الثالثة من
باسـتجابة إيجابية للعالجات
ِالب َنى الليمفاوية ( ،)TLSيرتبط
ٍ
المناعيـة .وتمثـل هـذه الدراسـات التكميليـة إضافـة إلـى
مجموعـة أ
المسـتخدمة فـي العلاج المناعـي ،مـن
الدوات
َ
خلال تقديـم وسـائل جديـدة للتنبـؤ بمـآل المـرض.
كان ينظر إلى وجود الخاليا البائية في أ
الورام السرطانية
ُ
معـدل بقاء المرضـى على قيد
باعتبـاره
مؤشـرا ينبـئ بزيادة َّ
ً 6،5
لكـن وردت تقاريـر ،بعضهـا يدعـم وجـود دور
الحيـاة ،
ْ
الورام ،وبعضهـا آ
للخاليـا البائيـة في أ
الخر ينفيه .7وتعكس
هـذه التقاريـر المختلفـة أ
الدوار المتعـددة التـي يمكـن أن
تلعبها الخاليا البائية في أ
الورامِ .فمن العناصر التي تلعب
دورا فـي أداء الخاليـا البائيـة لوظيفتهـا في مكافحـة الورم،
ً
سـتلزم عملية التنشـيط تلك
ت
و
الخاليا.
هذه
تنشـيط
عملية
َ
ِ
المسـتقبالت
ارتبـاط البروتينات المشـتقة من الورم ببروتين
ِ
الموجودة علي سـطح الخلية البائية ،ثم يَسـ َت ِلزم التنشـيط
معالجة هذه البروتينات المشتقة من الورم ،إلنتاج جزيئات
سـمى المسـتضدات .وتشـارك عوامـل مسـاعدة
أصغـر ،تُ َّ
إضافيـة فـي عمليـة التنشـيط .ومـن هنـا ،تسـتطيع الخاليا
أجسـاما مضـادة تقـوم َبو ْسـم
نشـطة أن تُط ِْلـق
الم َّ
ً
البائيـة ُ
خاليـا الورم ،حتى تَجري مهاجمـة خالياه عن طريق عناصر
خلويـة فاعلـة أخرى في الجهاز المناعـي (وهي عملية تُعرف
بموت الخاليا المعتمد على أ
الجسـام المضادة) .8كما يمكن
وجه» الخاليا التائية عن طريق
للخاليا البائية ُ
المنشطةأ أن «تُ ِّ
الورام إليهـا .وهـو مـا يُمكِّـن الخاليـا
تقديـم مسـتضدات
التائية من اسـتهداف خاليا الورم بشـكل فعال .9ومع ذلك..
أ
مثبطة
يمكن ً
أيضا للخاليا البائية في الورام أن ِ
تنتج عوامل ِّ
تعـوق وظيفـة الخاليا المناعية (الشـكل رقـم .)١وقد تتمثل
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هـذه العوامـل في جزيئات تبعـث بإشـارات ،وتُ ِثبط الجهاز
أيضا في جزيئات مثبطة موجودة
المناعي ،11،10،7وقد تتمثل ً
علـي سـطح الخاليـا البائيـة ،تقلـل مـن قـدرة الجسـم على
اسـتهداف خاليا الـورم ،وق ْتلها.
اﻟﺒﻨَ ﻰ اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ ﻓﻲ
أ.اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ِ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ

علـى أكمـل وجـه .كما ّأن وجـود المجموعة الثالثة مـن ِالب َنى
الليمفاويـة فـي الـورم يرتبـط بزيـادة معـدل بقـاء المرضـى
علـى قيـد الحياة فـي العديد مـن أنـواع السـرطان .12وتؤكد
الدراسـات الثلاث القائمـة سـالفة الذكـر هـذا السـلوك في
سـياق العلاج المناعـي ،موضحةً أن ارتشـاح الخاليـا البائية
فـي الـورم -بالتزامـن مع وجـود المجموعة الثالثة مـن ِالب َنى
الليمفاويـة -يرتبـط باسـتجابة أفضل لهذا النـوع من العالج.
وقـد قامـت كابريتـا وزمالؤهـا بدراسـة مصابيـن بنـوع
مـن السـرطان ،يسـمي سـرطان الخاليـا الصبغيـة ال ُنقيلي،
كمـا قـام بيتيتبريـز وزملاؤه بدراسـة أ
الشـخاص المصابين
بالسـاركومة ،وهـو سـرطان يصيـب العظـام .ووجـد
الفريقـان أن وجـود الخاليـا البائيـة فـي المجموعـة الثالثـة
اﻟﺒﻨَ ﻰ اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ ﻓﻲ
ب .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ِ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ

ﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻮرم

ﻧﺸﺎط ﻛﺒﻴﺮ
ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﺎﺋﻴﺔ

ﻧﺸﺎط ﻣﺤﺪود
ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺜﺒﻄﺔ؟
ﱢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻀﺪات

أﺟﺴﺎم
ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻮرم

أدوارا متعددة في تعزيز قدرة الجهاز
الشكل  | 1أوجه متعددة للخاليا البائية في بيئة الورم الميكروية .يُعتقَد أن للخاليا البائية ً
المناعي علي قتل خاليا أ
الورام ،أو تثبيطها .وهذا يعتمد على ما إذا كانت هذه الخاليا توجد داخل الطور الناضج ،أم غير الناضج من
أيضا الخاليا التائية) .أ .فيما يخص المجموعة الثالثة
حجيرات منفصلة تُدعى المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية ( ،)TLSوهي (تضم ً
من ِالب َنى الليمفاوية غير الناضجة ذات التركيب المفكك ،تشير إحدى النظريات إلى أن الخاليا البائية تنتج عوامل مثبطة للمناعة في هذه
الحالة .وهذه العوامل قد تكون جزيئات تطْلقها الخاليا البائية ،تثبط استجابة الخاليا المناعية أ
الخرى ،وقد تكون جزيئات موجودة على
ُ ِ
أي ِمن آليات التثبيط هذه إذا كان هناك ق َْدر ّ
أقل من التفاعل بين
سطح الخاليا البائية ،تمنع استهداف خاليا الورم وتدميرها .وقد تَظ َهر ٌّ
آ
اساتً 4-2
دليل غير مباشر على أن وجود المجموعة
الخاليا البائية ،والخاليا التائية ،وتفاعل أكبر مع الورم الخبيث .والنِّ ،
تقدم ثالث در ٍ
أ
طلق
الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية في حالتها غير الناضجة يرتبط بنشاط منخفض للخاليا التائية في الورام .ب .على النقيض من ذلك ..تُ ِ
الخاليا البائية الموجودة في المجموعة الثالثة من البنى الليمفاوية الناضجة محكَمة التركيب أجساما مضاد ًة يمكنها استهداف أ
الورام.
َِ
ً
ُ ْ
ويمكن للخاليا البائية أن تقدم البروتين المشتق من الورم ،الذي يسمى بالمستضد (باللون أ
الصفر) إلى الخاليا التائية الموجودة في
ِّ
ُ َّ
الورم ،وهو ما يؤدي إلى تنشيط الخاليا التائية .وتشير هذه الدراسات إلى أن وجود الخاليا البائية في المجموعة الثالثة من ِالب َنى
يحسن قدرة الجهاز المناعي على استهداف خاليا الورم ،ويزيد
الليمفاوية في حالتها الناضجة يرتبط بزيادة نشاط الخاليا التائية ،وهو ما ِّ
من احتماالت استجابة الورم للعالج المناعي.
الطبعة العربية

| مارس 45 | 2020

أنباء وآراء
مـن ِالب َنـى الليمفاويـة فـي الـورم قبـل العلاج كان مر ًتبطـا
بازدياد احتمالية اسـتجابة أورام المصابين للعالج المناعي.
هيلمنـك وزمالؤهـا على صحـة هـذه النتائج فيما
وبرهنـت ِ
يخص سرطان الخاليا الصبغية النقيلي ،وأبلغت عن وجود
االتجاه نفسـه أثناء عملية المعالجة أ
الولية لسرطان الخاليا
أيضـا أنه -أثنـاء العالج-
الكلويـة .وأوضـح هـؤالء الباحثـون ً
تكـون المجموعـة الثالثة مـن ِالب َنـى الليمفاوية أكثر شـيو ًعا
عنـد أ
الشـخاص الذيـن تسـتجيب أورامهم للعلاج ،مقارنةً
بهـؤالء الذيـن ال تسـتجيب أورامهـم لـه .وهـذه العالقـة
الزمنيـة مهمـة ،فقبـل العلاج ،إذا كانـت المجموعـة الثالثة
مـن ِالب َنـى الليمفاويـة موجـودةً ،فمـن الممكـن اعتبارهـا
مؤشـرا للتنبـؤ باسـتجابة المريـض للعلاج المناعـي ،فـي
ً
تشـكيالت
تعـرض
ٍ
حيـن يشـير وجودهـا أثنـاء العلاج إلـى ُّ
ئيسـة من الخاليا المناعية لتوجيه يدفعها إلى تكوين هذه
ر ٍ
المجموعـة .وتحديـد هذه التشـكيالت الخلوية قد يسـاعد
عتمـد على المناعة.
جديـدة
عالجات
علـى تصنيـع
وفعالة تَ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
اكتشفت المجموعات البحثية الثالث أن وجود الخاليا
البائية ،وبصمة المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية ،كانا
وضوحا في الحاالت المستجيبة للعالج ،مقارنة
عاد ًة أكثر
ً
بغير المستجيبة .وفوق ذلك ..كانت هذه البصمة أكثر
ستخدم
وضوحا من البصمة المعتادة للخاليا التائية ،التي تُ َ
ً
حاليا لف ْهم نتائج العالج المناعي .ويشير هذا إلى أن الخاليا
ًّ
البائية والمجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية يمكنهما أن
يلعبا دورا محوريا في المقاومة المناعية أ
للورام.
ًّ
ً
وبالضافـة إلـى هـذه النتائـج التـي تدعـم بعضهـا
إ
اسـة الضـو َء علـى دور فريد مـن نوعه
ً
بعضـا ،ألقـت كل در ٍ
للخاليـا البائيـة ،أو المجموعـة الثالثـة من البنـى الليمفاوية
فـي المقاومـة المناعيـة أ
لل�ورامً ،
فـأول :أوضحـت كابريتـا
وزمالؤهـا أن الخاليـا البائيـة داخـل المجموعـة الثالثـة مـن
ِالب َنـى الليمفاويـة تتـآزر مـع الخاليـا التائيـة القاتلـة ،التـي
أ
وثانيا ،وصف
يمكن أن تسـتهدف خاليا الورام في النهايةً .
بيتيتبريـز وزمالؤه بصمـات تميز المجموعة الثالثة من ِالب َنى
الليمفاوية في حالتها الناضجة ،في أورام السـاركومة .وقد
ضمنيـا علـى أن المجموعـة الثالثـة مـن
تـدل هـذه النتائـج
ًّ
ِالب َنـى الليمفاويـة فـي حالتهـا الناضجـة يمكنهـا أن توجـد
إصابـة بالـورم ،لـم يكـن يُعتقَـد -فـي العـادة-
فـي أماكـن
ٍ
أن الخاليـا المناعيـة ترتشـح فيهـا ،وهـي ظاهـرة لـم تُ َثبت
مسـتقبالت
هيلمنك وزمالؤها أن
مـن قبـل .وثال ًثا :وجـدت ِ
ِ
تنو ًعا لدى المسـتجيبين للعالج ،مقارنةً
الخاليـا البائية أكثر ُّ
بغير المسـتجيبين .ويشـير هـذا إلى أن مجموعـات الخاليا
البائيـة عند المسـتجيبين للعالج ربما تملـك قدرة أكبر على
التعـرف علـى مسـتضدات أ
الورام بصـورة دقيقـة ،مقارنـة
بالخاليـا البائيـة عنـد َمـن ال يسـتجيبون للعالج.
وتعتمـد هـذه أ
الوراق البحثية الثالث علـى براعة تقنية،
الحصائيـة
إذ تسـتخدم بيانـات ُمحكمـة مـن الناحيـة إ
لمجموعـات المرضـى ،لتجعـل الخاليـا البائيـة والمجموعة
المقاومـة المناعية
الثالثـة مـن ِالب َنى الليمفاوية فـي صدارة
َ
أ
لل�ورام .ومـع ذلـك ..فمـا زال هنـاك الكثيـر ممـا يجـب
معرفتـه ،حيـث يجـب إيلاء المزيـد مـن االهتمـام لف ْهـم
تكـون المجموعـة الثالثـة مـن ِالب َنـى الليمفاويـة فـي
كيفيـة ُّ
أ
الورام .ومـن الواضـح أن هـذه ِالب َنـى متنوعـة ،ويمكـن أن
تكـون فـي صورة ناضجـة ،أو غير ناضجة .فمـا الذي يعنيه
التنـوع إذن فيمـا يخـص وظيفـة الخاليـا البائيـة فـي
هـذا ُّ
المجموعـة الثالثـة من ِالب َنـى الليمفاوية ،وما الذي يتسـبب
فـي تحفيـز "نـوع" بعينـه مـن هـذه ِالب َنـىً ،
بـدل مـن أنواع
وضع إسـهام العوامـل البيئية -مثل
أخـرى؟ ويجـب كذلك ْ
التدخيـن ،والعـدوى الفيروسـية والبكتيريـة -فـي االعتبـار،
جنب مع جنس الشـخص ،وعمره ،ونـوع الورم.
ً
جنبـا إلـى ٍ
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عما إذا كان من الممكن أن
ويجب أن يتساءل الباحثون ً
أيضا ّ
يجري بانتظام تحفيز المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية في
حالتها الناضجة للتكون في أ
الورام ،أم ال؛ من أجل تحقيق
ُّ
االستفادة القصوى من المناعة المعتمدة على الخاليا البائية.
أبحاث على الخاليا
وستتطلب دراسة هذا الموضوع إجراء
البائية ،والمجموعة الثالثة من البنى الليمفاويةٍ في أ
الشخاص
َِ
الذين لم يخضعوا للعالج بعد ،إلى جانب وضع نموذج دقيق
الورام البشرية الميكروية .وتشير أ
لبيئة أ
الدلة الحالية إلى

المقاومة
أن الخاليا البائية تعرقل -في الواقع -االستجابات
ِ
للورم في معظم نماذج السرطان في الفئران .15،13ومع ذلك..
فإن وجود المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية نادر في
يغير عدم وجود هذه المجموعة من
هذه الحيوانات ،وقد ِّ
ووظيفتها بالتبعية .وفي واقع أ
المر ،نحن
مصير الخاليا البائية
بحاجة إلى معرفة المزيد عن وظائف الخاليا البائية خارج نطاق
المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية ،وذلك لتكوين صورة
كاملة عن هذه الخاليا داخل بيئة الورم الميكروية.
وما تزال هناك حاجة إلى تحديد المدى الكامل للوظائف
أ
فبالضافة إلى
التي تؤديها الخاليا البائية في الورام .إ
أدوارها المعروفة في إنتاج أجسام مضادة خاصة بالورم
وتقديم المستضدات ،9،8فمن المحتمل أن تكون لها
أدوار أخرى ،كتحفيز موت الخاليا المعتمد على أ
الجسام
ِ
أيضا أن يجري
المضادة ،على سبيل المثال .ومن الضروري ً
ربط هذه الوظائف بأنواع محددة من الخاليا البائية ،وأن
يجري تعيين ما إذا كانت هذه الخاليا تقع داخل المجموعة
الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية ،أم خارجها .فمن الجدير بالذكر
أن هناك مؤشرات حيوية واضحة تدل على أ
النواع الفرعية
من الخاليا البائية ،لكن ربط هذه أ
النواع الفرعية بوظائف
في أ
الورام البشرية من شأنه أن يساعدنا على تصميم
مقاومة للورم.
عالجات قادرة علي تعزيز وظائف محددة ِ
وفوق ذلك ..من شأن هذه المعرفة أن تساعدنا على ف ْهم
ما إذا كانت أ
النواع الفرعية من الخاليا البائية تؤدي مهام
منفصلة ،أم ال ،أو ما إذا كان هناك تداخل بين هذه
أ
النواع الفرعية ،أم ال .وعلى سبيل المثال ..هل تستطيع
خاصا بالورم،
الخلية البائية نفسها أن تنتج ً
جسما مضا ًّدا ً
وأن تقدم المستضدات إلى الخاليا التائية؟ بعض هذه
البحاث يمكن إجراؤها على أ
أ
الورام البشرية ،لكن الدراسات
المتعمقة عن آليات عمل هذه الخاليا ستتطلب وجود
نماذج فسيولوجية ذات صلة ،تحتوي على مجموعة ثالثة

من ِالب َنى الليمفاوية ،تنشأ بصورة طبيعية.
وفيما يتعلق بالدالالت إالكلينيكية ،فإن الدراسات الجارية
تشير إلى أن العالجات التي تهدف إلى تعزيز استجابات
أ
مكم ًل
الخاليا البائية يجب أن تحظى بالولوية ،بوصفها ِّ
للعالجات المناعية التي تُجرى عن طريق الخاليا التائية.
بالمكان تصميم
عما إذا كان إ
ويجب أن يتساءل الباحثون ّ
الخاليا البائية ،أم ال ،لتستهدف مستضدات أورام محددة،
بطريقة تماثل الجهود الحالية لتصميم خاليا تائية تستهدف
أعم ..هل يمكن تحسين العالجات
المستضدات .وبشكل ّ
المناعية عن طريق تحفيز الخاليا البائية ،لتتكون داخل
المجموعة الثالثة من ِالب َنى الليمفاوية ،بعدما تلقَّى الشخص
معتم ًدا على الخاليا التائية؟
مناعيا ِ
ً
عالجا ًّ
بوجـه عـام ..يجـب أن تمثل الدراسـات الثلاث الحالية
انطلاق لدراسـات مسـتقبلية تعمـل علـى ف ْهـم
نقطـة
ٍ
آليـات عمـل الخاليـا البائيـة ،و المجموعة الثالثة مـن ِالب َنى
ّ
الليمفاوية في السرطان .وسيكون ف ْهم الطريقة التي يمكن
سـخر الخاليـا
بهـا مـ ْزج العالجـات الحاليـة مـع مقاربـات تُ ّ
البائيـة ،والمجموعـة الثالثة مـن ِالب َنى الليمفاويـة ،ضروريًّا
عتمد علـى الخاليا البائية.
لتطويـر عالجات مناعيـة فعالة تَ ِ
تعمل توليا سي .برونو في قسم المناعة بجامعة بيتسبرج في
بيتسبرج ،بنسلفانيا  ،15215الواليات المتحدة أ
المريكية ،وكذلك في
مركز هيلمان للسرطان ،التابع لمركز جامعة بيتسبرج الطبي ،بيتسبرج.
اللكترونيtbruno@pitt.edu :
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تكنولوجيا نانوية

دوائر كهربية تؤدي مهام التصنيف
في تقنيات ُّ
تعلم اآللة
سايروس إف .هيرجيبيدين
قد يكون من الصعب استخدام أجهزة الحوسبة العادية لتنفيذ مهمة التصنيف ،التي تُ َعد
آ
أ
لكن من الممكن تطوير دوائر كهربية غير
إحدى المهمات الساسية في تقنيات تعلم اللةْ ،
تقليدية قائمة على السيليكون إلنجاز هذه المهمة.
مكَّ نــت تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ( )AIالحواســيب مــن
معضــات كان يُعتقــد فــي الســابق أنَّهــا تتجــاوز
حــل
قدراتهــا ،بدايـ ٍـةً مــن هزيمــة أفضــل الخصــوم آ
الدمييــن

ـول إلــى تشــخيص أ
ـاب معقــدة ،1ووصـ ً
المـراض
فــي ألعـ ٍ
اهتمــام كبيــر بتطويــر دوائــر
آليــا .2لذلــك ،هنــاك
ٌ
ًّ
كهربيــة متخصصــة ،يمكنهــا إجـراء العمليــات الحســابية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ـدر أقــل
لتقنيــات الــذكاء
االصطناعــي بسـ ٍ
ـرعة أكبــر ،وبقـ ٍ
أ
بحث نُ ِشـ َـر
مــن الطاقــة ،مقارنــةً بالجهــزة الحاليــة .وفــي ٍ
مؤخـ ًـرا فــي دوريــة  ،Natureقـ َّـدم الباحــث تــاو ِتشــن
وزمــاؤه 3دائــر ًة كهربيــة غيــر تقليديــة مــن الســيليكون،
ـات أساســية
يمكــن تطويرهــا فــي مكانهــا؛ آلتنفيــذ عمليـ ٍ
مــن عمليــات تقنيــات تع ُّلــم اللــة.
تتفــوق الحواســيب العاديــة فــي أداء العمليــات
الجابــات المحــددة ،لك َّنهــا غيــر قــادرة
الحســابية ذات إ
ـت
علــى التخميــن بفاعليــة .علــى ســبيل المثــال ..إذا كنـ َ
تفكــر فــي بيــع ســيارتك ،يُ َعــد الحاســوب أدا ًة مثاليــة
لحســاب متوســط الســعر الــذي بيعــت بــه الســيارات
المماثلــة ،مــن أجــل مســاعدتك علــى تحديــد ســعر بيــع
ـن مــن خــال تحليــل مجموعــات البيانــات
الســيارة ،لكـ ْ
حاليــا ،يمكــن لتقنيــات الــذكاء
ـرة
ـ
المتوف
ـة
ـ
الرقميــة الهائل
آ ًّ
اللــة -أن تُع ِّلــم الحواســيب
االصطناعــي -مثــل تع ُّلــم
توقعــات معقولــة .وإحــدى
كيفيــة التوصــل إلــى
ٍ
العمليــات أ
الساســية التــي يمكــن لخوارزميــات تعلُّــم
آ
بمجموعــة كبيــرة مــن
اللــة تنفيذهــا عنــد تزويدهــا
ٍ
المدخــات (مثــل عمــر الســيارة ،وعــدد الكيلومتــرات
ُ
التــي قطعتهــا) هــي التصنيــف باالختيــار مــن بيــن
مجموعــة مــن الفئــات ،أي تحديــد ً
مثــا مــا إذا كانــت
ٍ
حالــة ســيئة ،أم معقولــة ،أم جيــدة،
الســيارة فــي
ٍ
وبالتالــي تحديــد مــا إذا كان بإمكانــك توقُّــع الحصــول
علــى الســعر الــذي تريــده عنــد بيعهــا ،أم ال.
واســتنا ًدا إلــى ِب ْنيــة الدمــاغ البشــري ،أحــرز العلمــاء
مصممــة
تقدمــا كبيـ ًـرا فــي تطويــر أجهـ ٍ
ـزة َّ
والمهندســون ً
خصيصــا لتقلــل بشــكل كبيــر مــن الوقــت والطاقــة
ً
جــدا ،مثــل التصنيــف.4
الالزميــن ألداء
مهــام كثيــرة ًّ
ٍ
الفــكار لتصميــم أ
وهنــاك أيضــا كثيــر مــن أ
الجهــزة غيــر
ً
ٌ
أ
آ
التقليديــة الخاصــة بتقنيــات تع ُّلــم اللــة ،وهــذه الفكار
مــا زالــت فــي مراحلهــا المبكــرة ،لك َّنهــا يمكــن أن توفــر
كليــا .علــى ســبيل المثــال ..يــدرس
ٍ
إمكانــات جديــدة ًّ
حاليــا مــا إذا كان بوســع الدوائــر الكهربيــة
الباحثــون
ًّ
القائمــة علــى الموصــات الفائقــة -التــي تعمــل فقــط
فــي ظــل درجــات حـرارة تتجــاوز الصفــر بدرجــات قليلة،
ـاءة عاليــة فــي
وتـ
ـرددات فــي نطــاق الجيجاهرتــز ،بكفـ ٍ
ٍ
ـات تع ُّلــم آلــة،
اســتهالك الطاقــة -أن تتيــح تنفيــذ تطبيقـ ٍ
المقاربــات التقليديــة.5
حاليــا باســتخدام
َ
غيــر ممكنــة ًّ
أيضــا مســتوحاة مــن الدمــاغ،
ودائــرة ِتشــن وزمالئــه ً
وتختلــف اختال ًفــا كبيـ ًـرا عــن الدوائــر الكهربيــة التقليدية.
فعــادةً ،يتدفــق التيــار الكهربــي عبــر الدوائــر كمــا يتدفق
المــاء فــي النهــر .وإذا أصبــح النهــر ضحـ ًـا للغايــة إلــى
ــرك الصغيــرة،
درجــة تَ َح ُّولــه إلــى
ٍ
مجموعــة مــن ِ
الب َ
فعندئــذ يعجــز المــاء عــن التدفــق ،نظـ ًـرا إلــى انع ـزال
ــرك عــن بعضهــا البعــض بفعــل الحواجــز التــي
ِ
الب َ
يُ َش ـكِّلها قــاع النهــر.
أن الحواجــز بيــن ِبـ َـرك الميــاه فــي النهــر تكون
ورغــم َّ
واســعةً جـ ًّـدا ،بحيــث يتعــذَّ ر علــى جزيئــات المــاء القفــز
مــن بركــة إلــى أخــرى ،فــإن أ
المــر يختلــف بالنســبة إلــى
َّ
ِْ ٍ
الشــحنات الكهربيــة فــي ِ"بـ َـرك الشــحنات" ،التــي تفصــل
أدوات مثــل مجاهــر
ـافات نانويــة .وتســتخدم
ٌ
بينهــا مسـ ٌ
المســح النفقــي الحساســية العاليــة لعمليــة قفـ ٍـز تُعــرف
باســم «االنتقــال النفقــي الميكانيكــي الكمــي» ،ل ُتصـ ِّـور
ـمات فــي ِصغَ ــر الــذرات المفــردة علــى ســطوح
عــاد ًة سـ ٍ
أيضــا ظاهــرة االنتقــال النفقــي هــذه
المــواد .6وتُ َعــد ً
جوهــر تقنيــات الحوســبة الكميــة ،التــي حققــت تطور ٍات
مذهلــة خــال العقــد الماضــي.7
وقــد تَ َم َّكــن بعــض مؤلفــي هــذا البحــث فــي دراسـ ٍـة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الشكل  | 1دائرة غير تقليدية لتقنيات تعلُّم آ
اللة .أ :يقدم ِتشن وزمالؤه 3دائر ًة كهربية تقفز فيها الشحنة بين ٍ"ب َرك" من الشحنات،
المدخالت إلى الدائرة من
مرسبة على مادة أساس .ويُضبط عمل الدائرة عن طريق تعريض أسالك تحكم
ٍ
لجهود كهربية .وتصل ُ
خرج الدائرة بما إذا تدفقت الشحنات عبر سلك المخرجات ،أم ال .ب:
جهود كهربية في أسالك المدخالت ،ويُ ّ
خالل تمرير ٍ
حدد ُم َ
عدل أسالك التحكم مناطق الدائرة التي يمكن أن تقفز فيها الشحنة ،ومن ثم تحدد مسارات القفز الممكنة .ويوضح الشكل هنا
تُ ِّ
ً
عمليات أساسية من العمليات
مثال على التأثير الناتج عن تغيير جهد أحد سلوك التحكم .ويستخدم الباحثون دائرتهم هذه ألداء
ٍ
التي تنفّذها تقنيات تعلُّم آ
اللة.

ســابقة 8مــن إنتــاج ِبـ َـر ٍك منعزلــة مــن الشــحنات ،وذلــك
رســبة
مــن مجموعـ ٍـة مــن جســيمات الذهــب النانويــةُ ،
الم َّ
ـطح مــن الســيليكون ،التــي توجــد بينهــا
عشـ ًّ
ـوائيا علــى سـ ٍ
البـ َـرك لصنــع دوائــر
ـذه
ـ
ه
خدمت
ت
ـ
واس
ـة.
ـ
عازل
ـات
جزيئـ
ٌ
ُ
ِ
عمليــات حســابية تقليديــة ،وليــس العمليــات
ــري
ٍ
تُ ْج ِ
الحســابية لتقنيــات تع ُّلــم آ
الب َرك هي
ـذه
ـ
ه
ـرة
ـ
وفك
ـة،
ـ
ل
ال
ِ
جوهــر تصميــم دائــرة ِتشــن وزمالئــه (الشــكل .1أ) ،إذ
يجــري إدخــال المعلومــات فــي هــذه الدائــرة مــن خــال
ـاك
جهـ ٍ
ـود كهربيــة ،تُعـ َّـرض لهــا الدائــرة باســتخدام أسـ ٍ
عاديــة .وتســتطيع المجــاالت الكهربيــة الناجمــة عــن
هــذه أ
الســاك تحديــد مــا إذا كان يمكن للشــحنات القفز

ــرك المتجــاورة ،أم ال .وبالتالــي ،يمكــن لتلــك
بيــن ِ
الب َ
المجــاالت تعديــل مســار قفــز الشــحنات الكهربائيــة
خر َجــات الدائــرة
عبــر الدائــرة (الشــكل .1ب) .وتتحـ َّـدد ُم َ
ســلك
حســب مــا إذا كان التيــار الكهربــي يتدفــق عبــر
ٍ
معيــن آخــر ،أم ال.
َّ
ـوائيا ،فقــد
ـ
عش
ـة
ـ
ع
ز
مو
ـحنات
ـ
الش
ك
ـر
َّ
ونظـ ًـرا إلــى َّ
ًّ
أن ِبـ َ
يبــدو تو ُّقــع ســلوك مثــل هــذه الدائــرة مسـ ً
ـن
ـتحيل ،لكـ َّ
الحساســية العاليــة لظاهــرة االنتقــال النفقــي تتيــح
بدرجــة كبيــرة تعديــل ســلوك الدائــرة ،باســتخدام
ٍ
أن ســلوك الدائــرة ال
أســاك تحكــم مختلفــة .ورغــم َّ
أيضــا فــي هــذه الحالــة ،فقــد
ـهولة ً
يمكــن توقعــه بسـ ٍ
أظهــرت الدراســة الســابقة إمكانيــة التوصــل بصــورة
عمليــات
تشــكيالت فــي الدائــرة تنفــذ
موثوقــة إلــى
ٍ
ٍ
الشــارة إلــى استشــعار
منطقيــة ذات ُم َ
دخليــن ،مثــل إ
أحــد المدخليــن علــى أ
القــل ،أو كليهمــا (تُعـ َـرف العمليــة
ُ َ
أ
الولــى بعمليــة بوابــة «اختيــار»  ،OR gateوالثانيــة
بعمليــة بوابــة «اقتــران»  AND gateفــي المنطــق
الثنائــي).
أن هــذه الدوائــر الســابقة لــم تُــؤ ّد أيًّــا مــن
ورغــم َّ
عمليــات تقنيــات تعلُّــم آ
اللــة ،اســتخدم الباحثــون
آ
بالفعــل خوارزميــة مــن خوارزميــات تعلُّــم اللــة؛
لتحديــد معامــات التحكــم الالزمــة لجعــل الدوائــر
ـات مختلفــة .وهــذه الخوارزميــة مســتوحاة
تــؤدي عمليـ ٍ
بمجموعــة
التطــور البيولوجــي ،إذ تبــدأ
مــن عمليــة
ٍ
ُّ
عشــوائية مــن معامــات التحكــم ،وتســتخدم فقــط
مجموعــة جديــدة
أفضــل النتائــج الواعــدة "لتوليــد"
ٍ

مــن معامــات التحكــم فــي العمليــات التاليــة .وكانــت
الدراســة الســابقة دراســةً رائــدة ،ألنَّهــا أثبتــت أنَّــه مــن
الممكــن إعــادة برمجــة دائــرة مفــردة فــي مكانهــا ألداء
أي عمليـ ٍـة منطقيــة ذات مدخليــن ،وذلــك بمجــرد تغييــر
الجهــود التــي تتعــرض لهــا خمســة أســاك تحكُّــم.
َّأمــا فــي هــذا البحــث ،فقد طـ ّـور ِتشــن وزمــاؤه هذه
الفكــرة أ
الساســية بدرجــة كبيــرة ،عــن طريــق التغلــب
علــى بعــض جوانــب القصــور الرئيســة فيها ،واســتخدام
توصــل
الدوائــر ألداء عمليــات الـ
ـذكاء االصطناعــي .فقــد َّ
أ
طريقــة إلنشــاء
الباحثــون –فــي المقــام الول -إلــى
ٍ
ــرك الشــحنات مباشــر ًة فــي الســيليكون ،عــن طريــق
ِب َ
ـات ضئيلــة مــن
الترســيب العشــوائي لــذر ٍات تمنــح كميـ ٍ
الشــحنات للســيليكون نفســه .وهــذه الطريقــة تجعــل
ـاق أوســع ممــا
الدوائــر أكثــر قابليــة للتصنيــع علــى نطـ ٍ
كانــت فــي الســابق ،وتزيــد إمكانيــة توافقهــا مــع الجيــل
الحالــي مــن اللكترونيــات ،الــذي يعتمــد –فــي أ
الســاس-
إ
ثانيــا ،فــي هــذا النظــام المــادي
ـيليكون.
ـ
الس
أيضــا علــى
ً
ً
الجديــد ،تم َّكــن الباحثــون مــن زيــادة درجــات الح ـرارة
القصــوى التــي تتحكــم عندهــا ظاهــرة القفــز فــي تدفــق
الشــحنات الكهربيــة عبــر الدوائــر ،والتــي تصبــح بالتالــي
عندهــا العمليــة الحوســبية المطلوبــة قابلــةً للتنفيــذ،
إذ وصلــوا بدرجــات الحــرارة هــذه إلــى درجــة حــرارة
الغرفــة ،بعــد أن كانــت ال تتجــاوز الصفــر المطلــق ،إلَّ
ب َقـ ْـد ٍر بســيط للغايــة.
ولثبــات تزايــد قــدرات هــذه أ
الجهــزة ،طـ َّـور ِتشــن
إ
ُ
وزمــاؤه دوائــر تســتطيع تصنيــف جميــع المجموعــات
تكونهــا أربعــة مدخــات
السـ
ـت عشــرة التــي يمكــن أن ِّ
مــن أ
الرقــام الثنائيــة ( ،1111 ،... ،0001 ،0000حيــث
ـلك معيــن ،فــي
يمثــل الصفــر انعــدام المدخــل عنــد سـ ٍ
حيــن يمثــل الواحــد وجــود ُمدخــل عنــد الســلك) .وأمكن
إج ـراء عمليــة التصنيــف هــذه حتــى مــع تخفيــض عــدد
جهــود التحكــم مــن خمســة إلــى ثالثــة.
بعــد ذلــك ،أدمــج المؤلفــون هــذه الدائــرة القائمــة
علــى الســيليكون ،القــادرة علــى أداء مهمــة تصنيــف
ذكاء اصطناعــي أكثــر
رباعيــة المدخــات ،فــي نظــام ٍ
تعقيــدا ،ينفــذ مهمــة تصنيــف مجموعـ ٍـة معياريــة مــن
ً
أ
ـام مكتوبــة بخــط اليــد،
الصــور البيضــاء والســوداء لرقـ ٍ
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
البكســات تتألــف مــن
ُمكـ َّـودة فــي صــورة مصفوفـ ٍـة مــن ِ
 28عمــو ًدا ،و 28ص ًّفــا ،وقيمــة كل بكســل فيهــا إمــا صفر
(أبيــض) ،أو واحــد (أســود)( ،انظر الشــكل  4فــي الورقة
 3أ
قســم ِتشــن وزمالؤه
البحثيــة ) .ول أداء مهمــة التصنيــفَّ ،
البكســات
المصفوفــة الصليــة إلــى
مجموعــات مــن ِ
ٍ
بكســات مــن
المتجــاورة ،يتكــون ٌّكل منهـ أـا مــن أربعــة ِ
عموديــن وصفيــن ،وغــذَّ وا الســاك الخاصــة بالمدخالت
فــي دائــرة التصنيــف رباعيــة المدخــات بقيــم كل
بكســات فــي كل مجموعــة .وضبــط الباحثــون
أربعــة ِ
بعــد ذلــك أســاك التحكــم؛ ألداء مهمــة التصنيــف لـ ٍّ
ـكل
للمدخــات
مــن المجموعــات الســت عشــرة الممكنــة ُ
أ
المخرجــات الســتة عشــر لــكل
الربعــة ،ومــرروا جميــع ُ
مجموعــة مكونــة مــن أربعــة بكســات فــي خوارزميــة مــن
آ
ـوب تقليــدي،
خوارزميــات تع ُّلــم اللــة تعمــل علــى حاسـ ٍ
فتعرفــت الخوارزميــة علــى الرقــم فــي الصــورة الكاملــة
َّ
لمجموعــة أ
الرقــام.
طورهــا ِتشــن وزمــاؤه
وتتميــز دوائــر التصنيــف التــي َّ
–بطبيعتهــا -بإمكانيــة توســعة نطــاق اســتخدامها .ويمكن
معــا علــى التــوازي ،دون
تشــغيل دوائــر تصنيــف مفــردة ً
تعــارض بينهــا ،بيــد أنــه فــى الشــكل الحالــي مــن
أي
ٍ
ـتخدمة إلجـراء عمليــات
تحــد إ
العــدادات المسـ َ
الدوائــرُ ،
القيــاس المطلوبــة مــن الســرعة التــي يمكــن تشــغيل
دائــرة التصنيــف بهــا ،وبالتالــي مــن كفــاءة اســتهالك
الطاقــة .ويقتــرح الباحثــون طرقًــا بديلــة ،يمكــن بهــا
إجـراء عمليــات القيــاس تلــك ،لتحســين الســرعة وكفــاءة
اســتهالك الطاقــة فــي الدوائــر بدرجـ ٍـة كبيــرة .وإثبــات
إمكانيــة تنفيــذ هــذه التحســينات ســيصبح حاسـ ًـما ،إذا
كان لهــذه التصاميــم أن تخــرج مــن مختب ـرات البحــوث
إلــى حيــز التطبيــق فــي العا َلــم الحقيقــي.
ونظـ ًـرا إلــى صعوبــة محــاكاة التوزيــع العشــوائي ِلب َرك
التصميميــن؛ الســابق ،والحالــي
الشــحنات فــي ٍّكل مــن
َ
للدائــرة ،تُ َعــد حساســية الدائــرة المرتفعــة لجهــود
مجموعــة مــن معامــات
التحكــم ضروريــة لتطويــر
ٍ
أن انعدام الحاجة
التحكــم بعــد تصنيــع الدائرة .ورغــم َّ
إلــى تحديــد مواضــع ِب َرك الشــحنات بدقة يجعــل تصنيع
ـإن أداءهــا ربمــا يُمكــن تعزيــزه مــن
الدوائــر أســهل ،فـ ّ
ـات محــددة مســبقًا لــذرات الشــوائب
خــال وجــود ترتيبـ ٍ
المفــردة التــي تمنــح الســيليكون الشــحنات ،9وتتســم
بالدقــة مــن ناحيــة مواضــع تلــك الــذرات .ويمكــن أن
تشــمل هــذه التحســينات إمكانيــة اســتخدام معامــات
أجهــزة مختلفــة ،وتحســين دقــة
التحكــم نفســها فــي
ٍ
العمليــات التــي تنفذهــا الدوائــر فــي درجــات الح ـرارة
أ
العلــى ،وخفــض اســتهالكها للطاقــة.
سايروس إف .هيرجيبيدين يعمل ضمن مجموعة علوم المعلومات
الكمية أ
والنظمة النانوية المتكاملة في مختبر لينكولن في معهد
ِّ
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،في ليكسنجتون ،ماساتشوستس
 ،02421الواليات المتحدة أ
المريكية.
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علم وراثة السرطان

مشروع جينومي عالمي يكشف مدى
تعقيد السرطان
مارتشين شيشليك ،وآرول إم .تشينايان
ورم من 38
دراسات متعددة الجوانب ،تتناول
أسفر مشرو ٌع دولي ضخم عن
أكثر من ٍ 2600
ٍ
أ
كبيرا من الرؤى المتعمقة حول الساس الجيني للسرطان.
نسيجا
ً
سرطانيا ،وهو ما يوفر ً
ًّ
قدرا ً

اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺠﻴﻨﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻧﻮاع
اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 4ﻗﺎرات

اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
ً
ﻛﺎﻣﻼ
ﺟﻴﻨﻮﻣﺎ
2658
ً
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻷورام
ً 38

ﺳﺘﺔ أﺑﺤﺎث:
اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
• اﻟﻄﻔﺮات
ّ
اﻟﻤﺮﻣﺰة ﻟﻠﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
• اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ
ّ
• اﻟﺒﺼﻤﺎت اﻟﻄﻔﺮﻳﺔ
• اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
• ﺗﻄﻮر اﻟﺴﺮﻃﺎن
• اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ

الشكل  | 1جهد عالمي لمكافحة السرطان .اتحاد مشروع تحليل الجينومات الكاملة أ
للنواع السرطانية المختلفة هو مجموعةٌ من الباحثين
ٌ
في مجال السرطان من أربع قارات (باللون أ
جينوما ً
كامل لخاليا سرطانية تخص
الزرق) .حددت تلك المجموعة البحثية تسلسالت 2658
ً
أ
مقاربات متطورة تعتمد
تض َّمنها المشروع استخدام
 38نو ًعا من الورام ،وحللوا تلك التسلسالت .وتَ َطلَّب الك َّم الهائل من البيانات التي َ
ٍ
6-1
مؤخرا جوانب مختلفة من التحليالت التي أجراها الباحثون( .تلتزم جميع
على الحوسبة السحابية .وتصف ستة أبحاث نَ َش َرها المشروع ً
دوريات  Natureبالحيادية فيما يتعلق بالنزاعات حول السيادة في الخرائط المنشورة).

فور أن تَ َمكَّن العلماء من تحديد تسلسل أول جينوم بشري
في عام  ،2001أصبح التوصيف الجينومي الشامل أ
للورام
ئيسا للباحثين في مجال السرطان .ومنذ ذلك الحين،
هدفًا ر ً
أدت التطورات في تقنيات تحديد التسلسالت الجينومية
وأدوات تحليل هذه التسلسالت إلى ازدهار هذا المجال
البحثي .وفي ست أور ٍاق بحثية 6-1تتعلق بذلك المجال،
قدم اتحاد مشروع تحليل
نُشرت
مؤخرا في دورية َّ ،Nature
الجينومات ًالكاملة أ
للنواع السرطانية المختلفة ()PCAWG

ً
شمول
أكثر التحليالت التجميعية لجينومات السرطان
وطموحا حتى آ
الن .فخالفًا للجهود السابقة ،التي ركزت
ً
الم ِّرمزة للبروتينات في جينومات
في العموم -على المناطق ُالسرطان ،يحلل هذا المشروع الجينومات كاملةً  .وتتقصى
مهما من جوانب
جانبا ًّ
كل ورقة بحثية من أوراق المشروع ً
الخصائص الجينية المرتبطة بالسرطان ،وستلعب نتائجها
مجتمعةً دورا شديد أ
الهمية في فهم المدى الكامل للتعقيد
ً
أ
الجيني الذي تتسم به الورام السرطانية.
وقبل مناقشـة تأثير هذه التحليالت ،من المهم تسـليط
والطـار التنظيمي
الضـوء علـى الك َّم الهائل مـن البيانات ،إ

المعقـد الـذي قـام عليـه المشـروع ،إذ شـارك فيـه علمـاء
متعـددو التخصصـات من أربع قارات ،ينتسـبون إلى 744
تحديـات تقنية
كيانًـا مختلفًـا ،واضطـروا إلى التغلـب على
ٍ
وقانونيـة وأخالقيـة كبـرى؛ إلجـراء التحليلات الموزعـة مع
حمايـة بيانـات المرضى .وانقسـم هؤالء الباحثـون إلى 16
مجموعة عمل ،ركز ٌّكل منها على جوانب معينة من دراسـة
الجينومات السـرطانية ،كتقييم مدى تكرار الطفرات ،على
سـبيل المثـال ،أو االسـتدالل على كيفية تطـور الورم.
ً
تحليلات تكامليـة علـى 38
وإجمـال ،أجـرى المشـروع
ٍ
نوعـا مـن أنـواع أ
جينوما
الورام .وحـدد تسلسلات 2658
ً
ً
ً
عينات
تخص خاليا سرطانية (الشكل  ،)1إضافةً إلى
ٍ
كامل ّ
مناظـرة لتلـك الخاليـا السـرطانية مـن
مـن خاليـا سـليمة ِ
أ
الفـراد أنفسـهم .وأُرفقـت مـع هـذه البيانات تسلسلات
انسـكربتوما (تسلسلات نسـخ الحمـض النـووي
 1188تر
أ ً
الورام ،ومـدى َوف َْرتها).
الريبـي فـي
اءات مكثفـة لمراقبـة
وتضمنـت جهـود المشـروع إجـر ٍ
بالضافة
الجـودة،
وعمليـات منسـقة لمعالجـة البيانـات ،إ
ٍ
إلـى تجـارب منهجيـة؛ للتحقق من دقة سالسـل المعالجة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المسـتخدمة للكشـف عـن الطفـرات ،إذ
الحوسـبية
َ
اسـ ُتخدمت خوارزميات عديدة ،وكذلك سالسل المعالجة
بيانـات  ،يصـل
معـا .وتَ َطلَّـب هـذا
الحوسـبية ،وقورنـت ً
ٍ
حجمهـا إلـى مئـات التيرابايتـات ،موزعـة علـى مراكـز
تقريبـا عـدة
بيانـات متعـددة ،واسـتغرقت العمليـة
ً
تيسـر كل ذلـك عـن
مالييـن مـن سـاعات المعالجـة ،وقـد َّ
أن جهود
طريق الحوسـبة السـحابية .وتجدر إ
الشـارة إلى َّ
نموذجـا للكيفيـة التي يمكن بها للحوسـبة
المشـروع توفِّـر
ً
السحابية أن تتيح المشروعات التعاونية الدولية ،وتساعد
فـي تطـور المجـاالت العلميـة ذات البيانـات المكثفـة.
وتقـدم أُولـى الورقـات البحثيـة التي نشـرها المشـروع
ِّ
مؤخـرا 1لمحـةً عامـة عـن مـدى اتسـاع نطـاق مجموعـة
ً
وتعمقهـا .ويوضـح فيهـا االتحـاد القائـم علـى
بياناتـه ُّ
أن كل جينوم سـرطاني يتضمن -في المتوسـط-
المشـروع َّ
أربـع أو خمـس طفـر ٍات مسـببة للسـرطان ،تضفـي علـى
الخاليـا السـرطانية ميـز ًة تسـاعد على تناسـخها .ولم يعثر
الباحثـون فـي  %5فقـط مـن أ
الورام التـي درسـوها علـى
أي طفر ٍات معروفة مسـببة للسـرطان .وعلـى النقيض من
عالمات مميزة
عديد من أنواع السـرطان
ٌ
ذلـك ،تجل ْ
َّـت في ٍ
تـدل علـى أحـداث جينوميـة مدمـرة ،تمثلـت فـي عمليـة
إعـادة ترتيـب الحمض النووي (فـي  %17.8من أ
الورام)،
والتهشـم الكروموسـومي (في  %22.3من أ
الورام) ،وهي
أحـداث تـؤدي إلـى تغيـر ٍات بنيوية كبيـرة فـي الجينوم.
ٌ
الوراق الخمس أ
أما أ
ٌّ
جانب
إلى
منها
كل
ق
فتتطر
خرى،
ال
ٍ
ّ
بمزيد مـن التفصيل .ففي
مختلـف مـن مجموعـة البيانـات ٍ
الورقـة الثانيـة ،علـى سـبيل المثـال ،عملـت الباحثة إسـتر
رينبـاي وزمالؤهـا 2على تحديـد الطفرات الجينية المسـببة
الم َر ِّمـزة للبروتينـات بالحمض
للسـرطان فـي المناطق غيـر ُ
النـووي .وهـذه مهمـةٌ طموحـة ،أل َّن اكتشـاف الطفـرات
الم َر ِّمـزة للبروتينـات أصعب بكثير
بدقـة فـي المناطق غيـر ُ
والمثـل
الم ِّرمـزة للبروتينـاتِ ،
مـن اكتشـافها فـي المناطـق ُ
ينطبق على تقييم مدى تكرارها .لذا ..اسـتخدم المؤلفون
عمليـات نمذجـة دقيقة السـتبعاد النتائج العلميـة الزائفة،
والكتشـاف الطفرات المسـببة للسـرطان فـي المناطق غير
نحـو منهجي.
ُ
الم ِّرمـزة للبروتينـات على ٍ
الشـك فـي مـا كشـفته أ
الوراق
وتثيـر نتائـج الباحثيـن
سـببة للسـرطان فـي
البحثيـة فـي الماضـي مـن طفـرات ُم ِّ
الم َر ِّمزة للبروتينات ،مثل تسلسـلَي الحمض
المناطـق غيـر ُ
الم ِّرم َزيـن للبروتينـات
النـووي الريبـي الطويلَيـن ،غيـر ُ
أيضا طفرات
لكـن نتائجهـم تكشـف ً
 ،NEAT1وَّ ،MALAT1
جديـدة ،فعلـى سـبيل المثـال ..يفيـد المؤلفـون بوجـود
منطقـة غيـر ُم َر ِّمـزة للبروتينـات مـن
طفـرة متكـررة فـي
ٍ
الجيـن الجوهـري لكبـح ٍنمـو أ
الورام السـرطانية .TP53
أيضـا طفـر ٍات متكـررة -إلى حد ما -فـي مناطق
واكتشـفوا ً
غيـر ُم َر ِّمـزة للبروتينات من جين إنزيـم التيلوميريز ،TERT
النزيم (الذي
ات تـؤدي إلى فـرط التعبير عـن إ
وهـي طفـر ٌ
نحو خـارج عن
على
االنقسـام
علـى
الـورم
خاليـا
يسـاعد
ٍ
السـيطرة) ،وهـو مـا يتسـق مـع نسـبة الشـيوع العاليـة
( )%12لطفـرات إنزيم التيلوميريز التي اكتشـفتها دراسـةٌ
للنـواع السـرطانية المختلفـة ،تناولـت أ
سـابقة أ
الورام
أ
أ
7
أن الدراسـة لم
الكثـر
تطـورا (الورام النقيليـة)  .ورغم َّ
ً
سـببة للسـرطان
تتمكن من اسـتبعاد وجود طفرات أخرى ُم ِّ
الم َر ِّمـزة للبروتينـات ،فإنَّهـا أوضحـت
فـي المناطـق غيـر ُ
بحسـم نـدر َة حـدوث هـذا النـوع مـن الطفرات.
ٍ
وفي الورقتين الثالثة والرابعة ،يركز لودميل ألكساندروف
وزمالؤه ،3وييلونج لي وزمالؤه 4على الطفرات الجينية
المعروفة باسم «البصمات الطفرية» .وتنتج هذه أ
النماط
َْ ُ
عمليات مختلفة،
المميزة من طفرات الحمض النووي عن
ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مثل آليات إصالح الحمض النووي المعيبة ،أو التعرض
طفرات البيئية .وتُ َعد مجموعات البيانات الجينومية
للم ِ
ُ
البصمات الطفرية،
الكبيرة ضروريةً لصقل معارفنا عن
ٍ
واكتشاف أخرى جديدة .ومما يثير إالعجاب َّأن ألكساندروف
وزمالءه ،ولي وزمالءه حددوا ما مجمله  97بصمةً طفرية.
بتفصيل أكبر من
وهاتان الورقتان ،اللتان تتناوالن المسألة
ٍ
أ
البحاث السابقة في الموضوع ذاته ،ال تغطيان البصمات
الطفرية المعتادة أحادية النوكليوتيد فحسب ،بل تشمالن
ات جينية متعددة
أيضا
ً
بصمات طفرية تتضمن تغير ٍ
ٍ
النوكليوتيدات ،أو إضافة أجز ٍاء صغيرة إلى الحمض النووي،
أو حذف أجز ٍاء صغيرة منه.
أن ل�ي وزملاءه مـن أوائـل الباحثيـن
وجدي�ر بالذك�ر َّ
بصمـات طفريـة ُم َثبتة ،وتنطـوي على ما
الذيـن اكتشـفوا
ٍ
يُعـرف بالتغيرات البنيويـة ( ،)SVsوهي تغيرات يُعاد فيها
ترتيـب أجـزاء كبيـرة مـن الجينـوم .وكانـت عمليـة كشـف
تعقيـدا بكثيـر مـن تلـك المتعلقـة
تلـك التغيـرات أكثـر
ً

"ومن المؤكد -بدرجة شبه تامة -أ َنّ
إتاحة مجموعة البيانات التي َت َو َّصل
نطاق واسع،
إليها المشروع على
ٍ
ِّ
وجودة تلك البيانات ستحفزان موجة
فكرية تهدف إلى الوصول إلى ْ
فهم
عميق لمسائل في علم األحياء".
نظـرا إلـى تنـوع التغيـرات
بكشـف البصمـات الطفريـةً ،
البنيويـة وتعقيدهـا.
سلسـلة مـن الخطـوات لتصنيـف الطفرات
ومـن خالل
ٍ
مجموعـات فرعيـة ،حـدد الباحثـون  16بصمـةً مـن
إلـى
ٍ
بصمـات التغيـرات البنيويـة ،تكشـف -على سـبيل المثال-
تغيريـن بنيويَّين،
وجـود ار ٍ
تبـاط فرضي بيـن آليات حدوث َ
همـا :الحذف واالنقالب الكروموسـومي (يتضمن االنقالب
وكـون الباحثون
عكـس اتجـاه ٍ
جـزء من الحمـض النووي)َّ .
فهمـا عميقًـا ألدوار جميـع البصمـات السـت عشـرة
ً
أيضـا ً
أن الطفـرات فـي
فـي إ
الصابـة بالسـرطان ،إذ أوضحـوا َّ
بعـض جينـات إصالح الحمـض النووي تقتـرن بالبصمات
المميـزة أ
لل�ورام السـرطانية .فعلى سـبيل المثـال ..وجد
أن الطفـرات فـي جيـن  CDK12ترتبـط
باحثـو المشـروع َّ
وأن
بوجـود تكـرارات ترادفيـة فـي الحمـض النـوويَّ ،
الشـكال أ
أ
القصـر مـن إنزيـم إصلاح الحمـض النـووي
ببصمـة طفريـة معينـة فـي مناطق
 MBD4تقتـرن نشـأتها
ٍ
مـن تسلسلات الحمـض النـووي ،تُعـرف باسـم «مواقـع
ً
وإجمـال ،توفِّـر هـذه
سـي بـي جـي» ،أو .CpG sites
أساسـا لفهم آليات تطور السـرطان،
البصمـات الجديـدة ً
للمطفـرات فـي هـذه العمليـة.
ودور التعـرض ُ
عمليـة تطورية
تطـور السـرطان عبر
ٍ
وقـد أ طُرحـت فكرة ُّ
للمرة الولى في عام ( 1976المرجع  .)8ومنذ ذلك الحين،
كانـت عمليـة تطور السـرطان تُ َو َّصف على أسـاس الطفرات
المصاحبـة لها ،وعملية االنتخـاب الطبيعي ،إذ
العشـوائية
ِ
طفرة تُك ِْسـبها درجةً
َّ
إن الخاليا السـرطانية التي تحتوي على ٍ
سـريعا ،لتصبـح أبـرز
عاليـة مـن اللياقـة الخلويـة ،تتكاثـر
ً
الخاليا المستنسـخة في مجموعة الخاليـا .وهذه الظاهرة،
التـي يُطلق عليها «االكتسـاح النسـيلي» ،تحدث في صورة
سلسـلة متكـررة مـن العمليات أثنـاء نمو الورم السـرطاني.
قـدر مـن الفاعليـة،
وتحقِّـق دراسـة تطـور السـرطان أكبـر ٍ
عـن طريـق تحديد التسلسلات الجينيـة لمناطـق متعددة

أيضا وضـع نموذج
لكـن يمكـن ً
مـن الـورم بمـرور الوقـتْ ،
خزعة واحـدة ،وهو النهج الـذي اتبعه
لتطـوره ،بنـا ًء علـى ٍ
موريتز جيرسـتونج وزملاؤه 5بحثهم.
ويطـرح مؤلفـو هـذه الورقـة البحثية مفهـوم «الوقت
الجزيئـي» ،لتصنيـف الطفـرات النسـيلية ،والطفـرات
أن الطفـرات النسـيلية
النسـيلية الثانويـة .واسـتنتجوا َّ
مجموعة فرعيـة من خاليا
الثانويـة -التـي توجـد فقط فـي
ٍ
الـورم -قـد نشـأت -علـى أ
مرحلـة متأخرة من
الرجـح -فـي
ٍ
تطـور السـرطان .وص ّنفـوا الطفـرات النسـيلية الموجـودة
فـي جميـع خاليـا الـورم إلـى طفـر ٍات مبكـرة ومتأخـرة،
بنـا ًء علـى مـا إذا كانـت الطفـرات قد نشـأت قبـل أم بعد
مـرور الخليـة المستنسـخة بما يُعرف بعمليـة «زيادة عدد
جيـن أو
النسـخ» ،وهـي عمليـة يـزداد فيهـا عـدد نسـخ ٍ
بيانات
جمع الباحثـون
ٍ
منطقـة كروموسـومية معينـة .وقد َّ
متعلقـة بتطـور أور ٍام عـدة ،وهـو مـا أتـاح لهـم تحديـد
مسـار ٍات مشـتركة لنشـوء الطفـرات ،مثـل تسلسـل APC-
 ،9KRAS-TP53الـذي يصف التسلسـل المعتاد الذي تنشـأ
بـه الطفـرات فـي سـرطان القولـون والمسـتقيم.
سببة للسرطان،
ووجد جيرستونج وزمالؤه َّأن الطفرات ُ
الم ِّ
سرطان معين ،تحدث عاد ًة قبل
التي يشيع حدوثها في
ٍ
وبالمثل ..إذا كانت عملية «زيادة عدد
غيرها من الطفراتِ .
نوع معين من السرطان،
النسخ» تتكرر
ٍ
بدرجة كبيرة في ٍ
فإنَّها تحدث عاد ًة في مرحلة مبكرة .فعلى سبيل المثال..
جزء من «الكروموسوم
تُ َعد عملية زيادة عدد النسخ في ٍ
 »5شائعةً في سرطان الكلى ذي الخاليا الصافية ،وتحدث
عاد ًة في مرحلة مبكرة من تطور المرض .وفي المقابل،
وقت
َّ
فإن عملية تَضا ُعف الجينوم بالكامل تحدث في ٍ
وأخيرا ،وجد الباحثون
السرطان.
هذا
في
ا
نسبي
متأخر
ًّ
ً
أن البصمات الطفرية تتغير بمرور الوقت في ما ال يقل
َّ
عن  %40من أ
الورام .وتعكس هذه التغيرات تناقُص دور
التعرض للمطفرات البيئية في تطور المرض ،وزياد ًة في
وتيرة عيوب آليات إصالح الحمض النووي ،وشدتها .وبوجه
عام ..تشير النتائج التي توصلت إليها المجموعة البحثية إلى
سنوات من
َّأن الطفرات المسببة للسرطان يمكن أن تنشأ قبل
ٍ
مؤثرا في تطوير
تشخيص إالصابة بالمرض ،وهو ما قد يكون ً
الواسمات الحيوية ،وتقنيات االكتشاف المبكر للسرطان.
أما في الورقة البحثية أ
الخيرة ،فقد استخدم باحثو
َّ
المجموعة أ
الساسية المعنية بدراسة الترانسكربتومات
في المشروع وزمالؤهم 6العينات التي توفرت لها بيانات
تراسكربتومية من الخاليا السليمة المكافئة ،البالغ عددها
 1188عينة ،لدراسة االرتباط بين التغيرات في ٍّكل من
الحمض النووي الريبي ،والحمض النووي من الناحية
صالت بين
الوظيفية .كما وجدت المجموعة البحثية
ٍ
المئات من طفرات الحمض النووي أحادية النوكليوتيد،
وعمليات التعبير عن الجينات القريبة من موضع هذه
أن التغيرات الكبرى في
تبين للباحثين َّ
الطفرات ،بيد أنه َّ
المسبب أ
الساسي للتغيرات في وظيفة
عدد النسخ كانت
ِّ
وأن الطفرات كانت
التعبير الجيني بالخاليا السرطانيةَّ ،
أيضا بحدوث تغير ٍات في ِب ْنية تسلسالت الحمض
مرتبطةً ً
النووي الريبي الناتجة عن عملية النسخ ،مثل تكوين
منطقة
منطقة جديدة ُم ِّرمزة للبروتينات (إكسون) داخل
ٍ
ٍ
غير ُم ِّرمزة للبروتينات (إنترون).
تكـرر ظاهـرة دمج
ووصـف مؤلفـو الورقـة ً
أيضـا مـدى ُّ
الجينـات بجسـور الحمـض النـووي ،وهـي ظاهـرة يُدمج
جزء ثالث مـن الحمض النووي
فيهـا جينـان ،نتيجة وجود ٍ
أن  87عينـةً مـن العينـات التـي
بينهمـا.
وأخيـرا ،ورغـم َّ
ً
عينـةً
تغي ٍر
على
تحتـوي
تكن
لم
)
(1188
الباحثـون
حللهـا
ُّ
طفـري مسـبب للسـرطان على مسـتوى الحمـض النووي،
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
تغي ٍر
كشـفت المجموعة َّ
أن كل تلـك العينات احتوت على ُّ
علـى مسـتوى الحمـض النـووي الريبي .وتوضـح كل هذه
الـرؤى المتعمقـة التـي خـرج بها باحثـو المشـروع فاعلية
التحليلات التكامليـة لتسلسلات الحمض النـووي الريبي
والحمـض النووي في دراسـات السـرطان.10
أ
وهـذه أ
الوراق البحثيـة السـت -إلـى جانـب الوراق
أ
المكملـة لهـا ،التـي نُ ِش َـرت معها فـي الوقت ذاته
الخـرى ِّ
بدوريـات أخـرى (انظـر-)go.nature.com/3boajsm :
ٍ
مهمـا فـي مجـال السـرطان ،ومجـال علـم
تمثـل
ً
إنجـازا ًّ
المعتمـد علـى السـحابات الحوسـبية .فمـن
الجينـوم
ِ
خلال التركيـز علـى اسـتدالل نتائـج ،تمكَّـن المشـروع
مزيـد مـن التفاصيـل والمعلومـات فـي مجال
مـن كشـف ٍ
التسلسلات الجينيـة أ
لل�ورام السـرطانية ،الـذي
تحديـد
كانـت دراسـاته فـي العقـد الماضـي قائمـةً -إلـى حـد
الشـارة إلـى أنَّـه بينمـا
كبيـر -علـى المالحظـات .وتجـدر إ
توفِّـر التحليلات االسـتداللية نظـر ًة أعمـق علـى أ
الورام
فـإن نتائجهـا
السـرطانية ،مقارنـةً بالدراسـات الوصفيـةَّ ،
أيضـا بدرجـة أعلـى مـن مجـرد الظـن.
تقتـرن ً
ومن المؤكد -بدرجة شبه تامةَّ -أن إتاحة مجموعة البيانات
التي توصل إليها المشروع على نطاق واسع ،وجودة تلك
البيانات ستحفزان موجة فكرية تهدف إلى الوصول إلى فهم
عميق حول مسائل في علم أ
منهجيات
الحياء ،وإلى تطوير
ٍ
أن دمج بيانات المشروع بمجموعات
جديدة .وال شك َّ
البيانات أ
الخرى التي تتناول الوظائف الجينومية ،وتدرس
ٍ
أ
–على سبيل المثال– التنظيم ثالثي البعاد للجينوم ،سيوفر
فهما أعمق ألسباب الطفرات الجينية ،وعواقبها.
ً
وجدير بالذكر أن أكبر القيود التي تواجهها الدراسات
الكلينيكية المتعلقة
الحالية هو عدم توفر البيانات إ
بالعالجات التي يحصل عليها المرضى ،ومردودها على
المريض .وستتيح بيانات الدراسة هذه للباحثين تحديد
التغيرات الجينية ،التي يمكن من خاللها توقُّع النتائج

مشروع يسمى
حاليا تنفيذ
إالكلينيكية .ولحسن الحظ ،يجري ًّ
ٍ
«تسريع بحوث جينومات السرطان» ،يتبع االتحاد الدولي
اختصارا باسم
لدراسة الجينومات السرطانية ،ويُعرف
ً
مشابه،
بيانات
مورد
( ،)ICGC-ARGOويهدف إلى إنشاء
ٍ
ِ
يتضمن بيانات أكثر من  100ألف شخص مصاب بالسرطان.
فإن مشـروع تحليـل الجينومـات الكاملة
وفـي النهايـةَّ ،
للنـواع السـرطانية المختلفـة جمـع آ
أ
الالف مـن العلمـاء،
معـا لتحقيـق أهدافـه .ولـن يكـون التأثيـر
الذيـن عملـوا ً
طويـل المـدى لهـذه الجهـود ناجمـا عـن أ
البحـاث التـي
ً
أيضا عن أشكال
نشـرها المشـروع
مؤخرا فقط ،بل سـينتج ً
ً
التعـاون التـي نشـأت بفضلـه ،وعمليـة التبـادل المعرفـي
التـي جـرت بيـن أعضـاء هـذا االتحـاد العالمـي للباحثين.
مارتشين شيشليك ،وآرول إم .تشينايان يعمال في مركز
ميشيجان لعلم أ
المراض التطبيقي بمركز روجيل للسرطان في
جامعة ميشيجان ،آن أربور ،ميشيجان  ،48109الواليات المتحدة.
أيضا في قسم الطب الحوسبي ونُظُم
ويعمل مارتشين شيشليك ً
المعلومات الحيوية بجامعة ميشيجان .أما آرول إم .تشينايان،
فيعمل في معهد هوارد هيوز الطبي.
اللكتروني لكل منهما:
البريد إ
mcieslik@med.umich.edu
arul@med.umich.edu
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Li, Y. et al. Nature 578, 112–121 (2020).
Gerstung, M. et al. Nature 578, 122–128 (2020).
PCAWG Transcriptome Core Group et al. Nature 578,
129–136 (2020).
Priestley, P. et al. Nature 575, 210–216 (2019).
Nowell, P. C. Science 194, 23–28 (1976).
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عنقود مجرِّي يضيء العصور
الكونية المظلمة
نينا إيه .هاتش
مجري بعيد إلى أن تكوين النجوم قد بدأ هناك بعد  370مليون
تشير نتائج رصد عنقود ِّ
وتقدم النتائج بذلك تفاصيل مهمة حول مكان ظهور النجوم
الكبير.
سنة فقط من االنفجار
ِّ
والمجرات أ
الولى في الكون ،وتوقيت نشوؤه.
ّ
كان الكـون غارقًـا فـي ظلام دامـس بعـد فترة قصيـرة من
االنفجـار الكبيـر ،إذ لم تكن النجوم والمجرات ،التي توفر
الضـوء للكـون ،قـد تشـكلت بعـد .وكان الكـون يتألف مما
يتكون
يشـبه حسـاء من خليط بدئي من إ
الشـعاع والمادةّ ،
مـن ذرات الهيدروجيـن والهيليـوم المتعادلـة ،إضافـة إلى
«مـادة مظلمـة» غيـر مرئيـة .وأثناء هـذه العصـور الكونية
المظلمـة ،التـي اسـتمرت لمئـات المالييـن مـن السـنين،
خرجـت النجـوم والمجـرات أ
الُولـى إلـى الوجـود .ولسـوء
نظـرا إلى أن
الحـظ ،فـإن رصد تلـك الحقبة يُم ّثـل تحديًاً ،
مجـرات العصـور المظلمـة خافتـة 1علـى نحـو اسـتثنائي.
ّ
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ويُقـدم ويليـس وزمالؤه- 2في بحثهم المنشـور -لمحة عما
حـدث خلال العصور المظلمـة ،من خالل إجـراء عمليات
تنقيـب فـي آثار المجرات .وعن طريق قياس أعمار النجوم
فـي واحـد مـن أبعـد العناقيـد المجريـة المعروفـة ،تمكَّن
نجومـا أثناء
مجـرات ك َّونـت ً
المؤلفـون مـن تحديـد مواقـع ّ
وقت أمكن أن تنشـأ
تقريبـا عنـد أبكـر ٍ
العصـور المظلمـةً ،
فيـه النجوم.
المجرات التي
آالف
من
مجموعة
هو
ي
المجر
العنقـود
ّ
ّ
تـدور حـول بعضهـا البعـض بسـرعات 3تصل إلـى حوالي
بعيدا
ألـف كيلومتر فـي الثانية .وما يمنعها مـن االنجراف ً

بعضـا هـو قـوة الجـذب الخاصـة بالمـادة
عـن بعضهـا ً
الجماليـة
المظلمـة
عـادل الكتلـة إ
المصاحبـة لهـا ،التـي تُ ِ
ِ
لحوالـي مائـة تريليون شـمس .4ويسـتخدم علمـاء الفلك
هـذه العناقيـد كمـا لـو كانـت مختبـر ٍات إلجـراء تجـارب
مكونات
عديـدة فـي مجال الفيزيـاء الفلكيـة ،مثل قيـاس ّ
الكـون ،واختبـار نظريات الجاذبية ،وتحديـد الكيفية التي
تتكـون بهـا المجـرات .وقـد وقـع اختيـار ويليـس وزمالئه
علـى واحـد مـن أبعـد العناقيـد المعروفـة ،لدراسـة
التوقيـت الـذي بـدأت فيـه أضخـم المجـرات فـي الكون
فـي إنتـاج النجوم.
وعلـى الرغـم مـن أن العناقيـد المجريـة القريبـة
ُ
أسـهل فـي رصدهـا ،مقارنـة
مثـل عنقـود «كومـا» Coma
الخرى أ
بالعناقيـد أ
البعد منها ،ال نسـتطيع قياس أعمارها
5
الق َدم  .فعلى سـبيل
نظـرا إلى أن المجرات بالغة ِ
بدقـةً ،
مجرة تبلغ مـن العمر
بيـن
التمييـز
الصعـب
مـن
المثـال..
ّ
سـبعة مليـارات سـنة ،وأخـرى تبلـغ  13مليـار سـنة.5
ولذلـك ..مـن أجـل الحصـول على تاريـخ محـدد لتوقيت
بدايـة تكويـن العناقيـد لنجومهـا ،اسـتخدم ويليـس
وزملاؤه تليسـكوب «هابـل»  Hubbleالفضائـي ،التابـع
لوكالـة ناسـا ،بغـرض دراسـة واحـد مـن أبعـد العناقيـد
المجريـة التـي أمكنهـم العثـور عليهـا.
ّ

"هذا العنقود بمثابة نافذة،
يمكننا من خاللها سبر
أغوار بدايات الكون".
ونظرا إلى أن الضوء ينتقل بسرعة محدودة ،فإن أبعد
ً
العناقيـد التـي يمكننـا رؤيتهـا ،هـى العناقيد نفسـها التي
كانـت موجـودة فـي أبكـر المراحـل التـي نسـتطيع رؤيتهـا
المجـري،
مـن الكـون .فالضـوء المنبعـث مـن العنقـود
ّ
الـذي فحصـه ويليـس وزمالؤه ،سـافر لفترة زمنيـة تقرتب
مـن  10.4مليـار سـنة ،قبـل أن يصـل إلى كوكـب أ
الرض،

مجـري كمـا كان بعـد 3.3
بمعنـى أننـا ننظـر إلـى
ٍ
عنقـود ّ
مليـار سـنة فقـط مـن حـدوث االنفجـار الكبيـر .وبالتالي،
يمكننـا اعتبـار هـذا العنقـود بمثابـة نافـذة ،يمكننـا مـن
خاللهـا سـبر أغـوار بدايـات الكون (شـكل .)1
وقـد وجـد ويليـس وزملاؤه أن العنقـود يحتـوي علـى
مجـرات عديـدة ،تتسـم بألـوان حمـراء متشـابهة .ويمكن
ّ
المجـرة لتقديـر عمرهـا ،إذ إن المجـرات
اسـتخدام لـون
ّ
الصغـر سـنا تكـون أكثـر زرقـة مـن نظائرهـا أ
أ
الكبر سـ ًّنا،
ُ
ًّ
التـي تكـون أكثـر ُحمـرة .ونتيجـة لذلـك ..فـإن المجـرات
أ
كونـت نجومهـا قبـل زمن
التـي تظهـر باللـون الحمـر قـد ّ
طويـل .5ومـن خلال مقارنة ألـوان عناقيد المجـرات بتلك
قـدر المؤلفـون أن نجـوم تلـك
الموجـودة فـي نمـاذجَّ ،
المجـرات قـد بـدأت فـي الظهـور عندمـا كان عمـر الكون
 370مليـون سـنة فقـط .وهـذه هـي الحقبـة التـي نتوقـع
أن تكـون النجـوم أ
الولـى قد تشـكلت فيها أثنـاء العصور
الكونيـة المظلمـة.6
وثمـة نقطـة مثيـرة لالهتمـام علـى وجـه الخصـوص،
مجـرة -علـى
وه�ي أن ويلي�س وزملاءه قـد حـددوا 19
ّ
أ
القـل -فـي العنقـود تمتلـك ألوانًـا مما ِثلة ،وهو مـا يعني
كونت فيه تلك
أن لهـا
أعمـارا متقاربـة .وفي الوقت الـذي َّ
ً
يرجـح أنهـا كانـت متفرقة عـن بعضها
المجـرات نجومهـاَّ ،
ّ
البعـض ،ولذلـك ..فالسـؤال الـذي يطرح نفسـه هنا هو:
المجـرات جميعهـا إنتـاج النجـوم فـي
لمـاذا إذَن بـدأت
ّ
تقريبـا؟ هـل كان ذلـك بتأثيـر مـن البيئـة
الوقـت نفسـه
ً
المحيطـة؟ أو -وهـذا احتمـال آخـر -هـل أطلـق تكويـن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الشعاع والمادة .وبعد
كونيا من إ
الشكل  | 1التسلسل الزمني لنشأة الكون :بعد االنفجار الكبير ،تألَّف الكون مما يشبه «حسا ًء ًّ
مرور  400ألف سنة ،دخل الكون حقبة تعرف بالعصور الكونية المظلمة ،خال فيها من الضوء ،ثم بدأت النجوم والمجرات أ
الولى
ُ
2
تدريجيا .وفي بحثهم المنشور ،يشير ويليس وزمالؤه
أمد الكون بالضوء
في الظهور الحقًا بعد مئات الماليين من السنين .وهو ما ّ
ًّ
مجرات بعيد قد بدأ بعد االنفجار الكبير بحوالي  370مليون سنة ،وأن الضوء الذي نراه من هذا
إلى أن تكوين النجوم في عنقود ّ
واحدا من كبرى
العنقود
هذا
أن
المرجح
ومن
سنة.
مليار
3.3
الكون
عمر
كان
المجري قد انبعث عندما
العنقود
المجري قد أصبح ً
ّ
ّ
ِالب َنى الكونية في وقتنا الحاضرً ،
مماثل في الكتلة لعنقود كوما.

النجـوم في إحدى المجرات ً
متسلسلا بطريقة ما،
تفاعل
ً
أدى فـي النهايـة إلـى تكوين النجـوم في ُس ُـحب الغازات
لكـن مـا
المجـاورة؟ ال نملـك إجابـة فـي الوقـت الحالـيْ ،
هـو واضح فـي عمل مؤلفي البحث هـو أن هذه العناقيد
مجـرات الكون.
البعيـدة تمتلـئ بأقـدم ّ
أن تقديـرات ويليـس وزمالئـه ألعمـار
وفـي رأيـيّ ،
المجـرات هـي أفضـل مـا يمكـن الحصـول عليـه ،بالنظـر
إلـى البيانـات المحـدودة التـي حصـل المؤلفـون عليهـا
مـن تليسـكوب «هابـل» .ومـع ذلـك ..فـإن تحديـد أعمار
نسـبيا،
المجـرات مـن خلال ألوانهـا هـي طريقـة بدائيـة
ًّ
ّ
يشـوبها عـدم اليقيـن بشـكل كبيـر .علـى سـبيل المثـال..
المجـري
مجـرة يافعـة تحـوي الكثيـر مـن الغبـار
فـإن
ّ
ّ
ظهـر اللـون نفسـه الـذي تتسـم بـه مجـرة
ت
أن
يمكنهـا
ُ
ِ
قديمـة تحتـوى علـى قليـل مـن الغبـار .ولذلـك ..بالرغم
مـن أن نتائـج المؤلفيـن مثيـرة للفضـول ،فينبغـي توخـي
الحـذر أثنـاء التعامـل معها ،حتى وقت إطالق تليسـكوب
«جيمـس ويـب الفضائـي» - JWSTالتابـع لوكالـة ناسـا-
خلال السـنوات القليلـة القادمـة.
وسـيقوم تليسـكوب جيمـس ويـب الفضائـي بقيـاس
وسـي َع ّد
أطيـاف الضـوء المنبعـث مـن هـذه
المجـراتُ .
ّ
إجـراء مقارنـة بين هـذه أ
الطياف مع النمـاذج طريقةً أكثر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

دقـة بكثيـر لتحديـد أعمـار النجـوم ،مقارنـة باسـتخدام
ولنـه من أ
ألـوان المجـرات .وإضافـة إلـى ذلـك ،أ
السـهل
ّ
أ
أعمـار المجـرات أ
المجـرات الحـدث
القـدم عـن
قيـاس
ّ
ّ
5
المجـرات الموجودة في
اسـتهداف
المنطقي
ن
فم
،
عمـرا
ِ
ّ
ً
المجريـة ،التـي ُوجـدت في وقت
العناقيـد
هـذه
أسلاف
ّ
وتقـدم نتائـج ويليـس وزملاؤه
مبكّـر مـن عمـر الكـون.
ِّ
المجرية السـحيقة
العناقيد
هـذه
سـببا وجي ًهـا أل ْن تَكُـون
ّ
مـن ً بيـن أول أ
الهـداف التي ينبغي أن يرصدها تليسـكوب
ّ
جيمـس ويـب الفضائي.
نينا إيه .هاتش من كلية الفيزياء والفلك ،جامعة نوتينجهام،
نوتينجهام  ،NG7 2RDالمملكة المتحدة.
اللكترونيnina.hatch@nottingham.ac.uk :
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Memristors move analogue
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First anniversary of Nature Electronics
To celebrate our first anniversary, we’ve created an interactive timeline of our Reverse Engineering
articles. Visit the anniversary site to explore influential technologies from the past 50 years, and read
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ملخصات األبحاث
أهمية المناطق
الجبلية في توفير
المياه

مليار شـخص ،سـواء ممن يعيشون في
المناطـق الجبلية ( 0.3مليار شـخص)،
أو فـي مناطق تقع مباشـر ًة في اتجاه
مجـاري هذه الجبـال المائية ( 1.6مليار
اءات
شـخص) .لذا ..ينبغي اتخاذ إجر ٍ
فوريـة؛ لضمان مسـتقبل أبراج المياه
الكثـر عرضة للخطـر أ
أ
والعلى أهمية
في العالم.

الجبـال هـي بمثابة أبراج المياه
كبيرا من
للعالـم ،إذ توفـر جز ًءا أ ً
والنشـطة
احتياجات الطبيعة
البشـرية من المياه .وهي شديدة
تغير
الحساسـية ،وعرضـة لتأثيرات ُّ
المنـاخ .ورغم ذلك ..لم يَ ْج ِر
تحديـد مدى أهميتهـا وقابليتها
للتأثـر بتغيرات المناخ على المسـتوى
العالمـي .وفي هذا البحث المنشـور،
عالميا يتناول
مؤشـرا
يقـدم الباحثون
ًّ
ً
أ
البـراج الطبيعيـة للمياه ،يُ َرمز له
اختصارا باسـم ( ،)WTIويصنف
جميـع ً أ
البراج الطبيعيـة للمياه من
حيـث دورها في توفيـر المياه ،وكذلك
اعتمـاد المجتمع والنظـم البيئية على
قيم الباحثون
المجـاري المائيـة .ويُ ِّ
بـرج طبيعي للمياه
مـدى قابلية كل ٍ
الجهاد المائي،
للتأثـر بعوامل تشـمل إ
والحوكمـة ،والنزاعات السياسـية على
موارد المياه ،والتغيـرات المناخية
واالجتماعيـة االقتصادية المسـتقبلية.
أن أبراج المياه
ويسـتنتج الباحثـون َّ
أ
تسـجل أعلى
الكثـر أهمية ،التي ِّ
أيضا من
قيمـةً على المؤشـر ،هي ً
أ
أ
وأن
البراج الكثـر عرضةً للخطرَّ ،
التغيرات المناخيـة واالجتماعية
االقتصادية سـتؤثر عليها بشدة.
سـلبا على 1.9
ويمكـن أن يؤثر ذلك ً

W. Immerzeel et al.
doi:10.1038/s41586-019-1822-y
الشـكل أسـفله | مؤشر أبراج المياه،
وتعداد السـكان عنـد وحدات أبراج المياه
(التقاطعـات بين أحـواض أ
النهار الكبرى،
كجبـال طوبوجرافية،
والمعالـم المص َّنفة
ٍ
بنا ًء على ارتفاعها وخشـونة سـطحها)
أ
والحـواض الواقعة فـي اتجاه مجاريها
وضح بالشـكل مؤشـر أبراج
المائيةُ .م َّ
الميـاه لجميع وحدات أبـراج المياه ،البالغ
عددها  78وحدة ،اسـتنا ًدا إلى مؤشـرات
العـرض والطلب الخاصـة بالمياه .ويوضح
أيضا -من خلال التظليل -التعداد
الشـكل ً
الكلـي للسـكان في جميع أ
الحـواض النهرية
المعتمـدة على وحـدات أبراج المياه.
ِ
وتشـير أ
السـماء على الخريطة إلى أبراج
الميـاه الخمسـة أ
العلى من حيـث قيمتها
على مؤشـر أبـراج المياه في كل قارة.
درجة
وتوضـح الرسـوم التوضيحية ُ
الم َ
التغير في عدد سـكان وحدات
بالصـورة
َ
أبـراج المياه مع االرتفاع عن مسـتوى
وأيضا مع مدى قرب السـكان
سـطح البحرً ،
القاطنيـن فـي اتجاه المجـاري المائية من
تلك الوحدات.

حرز في
الم َ
التقدم ُ
تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
من أجل مواجهة التحديات العالمية،
التزمت  193دولة بأهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر أ
للمم المتحدة،
اختصارا باسم ( .)SDGsويُ َع ُّد
المعروفة
ً
حرز في تحقيق
الم
التقدم
مدى
تقدير
ُ
َ
تلك أ
لتتبع الجهود
ا
ي
ضرور
هداف
ال
ًّ
ُّ
العالمية لتحقيق التنمية المستدامة،
لكن
وتوجيه وضع السياسات وتنفيذهاْ ،
ال توجد آلية تقييم منهجية يمكنها تقدير
حرز في تحقيق أهداف التنمية
التقدم ُ
الم َ
ومكانيا.
ا
زماني
المستدامة
ًّ
ًّ
طور
وفي هذا البحث المنشورَّ ،
التقدم
الباحثون أساليب منهجية لتقييم ُّ
المحرز في تحقيق تلك أ
الهداف ،على
ُ َ
صعيد الدول ،وكذلك المناطق داخلها.
ودرس الباحثون الديناميكيات المكانية
والزمانية؛ لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر في الصين ،التي
تُعد كبرى الدول النامية.
وأشارت نتائجهم إلى تزايُّد الدرجة
التي أحرزتها الصين على مؤشر أهداف
التنمية المستدامة على مستوى الدولة
(وهي درجة مجمعة تعبر عن أ
الداء
ُ َّ
ِّ
الجمالي للصين في تحقيق جميع
إ
أهداف التنمية المستدامة السبعة
عشر) ،خالل الفترة من عام  2000إلى
عام  .2015وقد تزايدت درجات جميع
المقاطعات الصينية على المؤشر خالل
ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ،
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد،
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺮ دارﻳﺎ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻢ

آﻣﻮ دارﻳﺎ

رون
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تباينات كبيرة بين
هذه الفترة .وكانت هناك
ٌ
المناطق باختالف الزمان والمكان ،فعلى
سبيل المثال ،أحرز شرق الصين درجةً أكبر
على مؤشر أهداف التنمية المستدامة،
مقارنةً بغرب الصين في العقد أ
الول من
أ
اللفية الثالثة ،وكذلك فعل جنوب الصين،
مقارنةً بشمال الصين في عام  .2015وعلى
مستوى الدولة ،تحسنت بمرور الوقت
درجات الصين في تحقيق  13هدفًا من
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،
في حين تراجعت درجاتها في تحقيق أربعة
أهداف .وتشير هذه الدراسة إلى الحاجة
إلى تتبع الديناميكيات المكانية والزمانية
حرز في تحقيق «أهداف التنمية
للتقدم ُ
الم َ
دول
وفي
العالمي،
الصعيد
على
المستدامة»
ٍ
أخرى ،لكشف التغيرات المتعلقة بالتنمية
المستدامة على عدة مستويات.
Z. Xu et al.
doi:10.1038/s41586-019-1846-3

ماضي الجليد
النهري العالمي
ومستقبله
َ

ستنزف أكثر من ثلث كتلة اليابسة على
يُ َ
الرض بفعل أ
كوكب أ
النهار التي يغطيها
ويغير ذلك الجليد الوظائف
الجليد
موسمياِّ .
ًّ
ات أ
النهار ،وكذلك
الهيدرولوجية لممر
وظائفها المناخية ،واالجتماعية ،االقتصادية،
ووظائف أنظمتها البيئية .ورغم أنَّه قد ثبت
تراجع مساحة الجليد الذي يغطي أ
النهار
قدر بعد
عديد من مناطق العالم ،لم تُ َّ
في ٍ
على مستوى العالم -الطبيعة الموسمية ٍّلكل
من مساحة ذلك الجليد ،ومدة استمراره ،وال
التغيرات التاريخية والتغيرات المستقبلية
المتوقعة في ٍكل منهما .ومن الجدير بالذكر
أن الدراسات السابقة للجليد النهري ،التي
أشارت إلى َّأن التراجع في ٍّكل من مساحة
الجليد ومدة استمراره يمكن أن يُعزى إلى
بيانات
ارتفاع درجات الحرارة ،قد استندت إلى ٍ
من مواقع قليلة متفرقة .وإضافةً إلى ذلك ،ال
تستند التوقعات الحالية لمساحة الجليد في
المستقبل إال إلى مستوى التجمد.
وفي هذا البحث المنشور ،يوضح
الباحثون باستخدام أرصاد أ
القمار الصناعية
أن المساحة العالمية للجليد النهري ِآخذة
َّ
انخفاضا في مدة
في االنخفاض ،ويتوقعون
ً
استمرار الجليد الموسمي يبلغ في المتوسط
زيادة تبلغ درجةً
 0.08 ± 6.10يوم لكل ٍ
مئوية واحدة في متوسط درجة الحرارة
الطبعة العربية
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تحليل الجينومات
الكاملة لألنواع
السرطانية المختلفة
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The ICGC/TCGA Pan-Cancer Analysis
of Whole Genomes Consortium
doi:10.1038/s41586-020-1969-6

أ

SGA

OICR-bl
LOH complete
Adiscan BETA

Sanger DKFZ

ب 1.00

Sanger

اﻹﺣﻜﺎم اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

تنشأ السرطانات عن تغير ٍات جينية .وقد
أتاح تطوير تقنيات تحديد التسلسالت
الجينية على التوازي إمكانية التوثيق
المنهجي لتلك التغيرات على مستوى
الجينومات الكاملة.
في البحث المنشور ،يقدم الباحثون
جينوما ً
ً
كامل لخاليا
تكامليا لـ2658
تحليل
ً
ًّ
وخاليا أ
المطابقة
السليمة
نسجة
ال
سرطانية
ِ
لها ،في  38نوعا من أ
الورام ،مأخوذة
ً
من بيانات التحليل الشامل للجينومات
الكاملة أ
للنواع السرطانية المختلفة
( ،)PCAWGالذي أجراه االتحاد الدولي
لدراسة الجينومات السرطانية ()ICGC
بالتعاون مع أطلس الجينومات السرطانية
( .)TCGAيوضح الباحثون عملية استحداث
موارد الدراسة ،التي تَ َي َّسر تجميعها من

يرتبط سوء التغذية بارتفاع معدالت
االعتالل والوفاة بين أ
الطفال على مستوى
العالم .أ
والطفال الذين يعانون نقص
التغذية يصبحون أكثر عرضةً لمشكالت

F1

X. Yang et al.
doi:10.1038/s41586-019-1848-1

مؤشرات قصور نمو
أطفال الدول منخفضة
الدخل ومتوسطته

الداري (أي على مستوى الواليات ،أو
إ
المقاطعات ،على سبيل المثال).
وقد أدى التوزيع الجغرافي غير
المتكافئ لقصور النمو لدى أ
الطفال إلى
مزيد من الدعوات لوضع أساليب تقييم
ٍ
لكثير من
المحلي
النطاق
مع
تتناسب
ٍ
برامج الصحة العامة .وفي هذا البحث
اسة سابقة
المنشور ،الذي يستند إلى در ٍ
للباحثين أنفسهم يضع الباحثون خريطة
لقصور النمو لدى أ
الطفال في أفريقيا.
عد -حسب
ويقدم الباحثون ما يُ ُّ

F1

العالمية للهواء السطحي.
التغير في مساحة
وتابع الباحثون ُّ
الجليد النهري باستخدام أكثر من 400
ألف صورة ،ال ُت ِقطَت أثناء صفو السماء
باستخدام أقمار «الندسات» في الفترة
من عام  1984إلى عام  ،2018ورصدوا
انخفاضا في مساحة الجليد العالمية ،بلغ
ً
في المتوسط  %2.5في العقود الثالثة
التغيرات المستقبلية
الماضية .ولتوقع ُّ
طور الباحثون
في مساحة الجليد النهريَّ ،
نموذجا ،جرت معايرته ،وثبتت صحته
عبر ً أ
الرصاد .واعتمد هذا النموذج على
درجة الحرارة ،والموسم ،وهو ما أدى إلى
خفض القيمة المتوسطة لالنحياز بنسبة
 ،%87مقارنةً
المعتمدة على
بالمقاربة
ِ
َ
طبق الباحثون هذا
وقد
التجمد.
مستوى
ّ
النموذج على توقعات المناخ المستقبلية
وتبين أنَّه
للفترة من عام  2080إلى َّ ،2100
مقارنةً بالفترة من عام  2009إلى ،2029
ستنخفض المدة المتوسطة الستمرار
الجليد النهري بمقدار  16.7يوم في
حال تحقُّق سيناريو المسار رقم  8.5من
مسارات التركيز التمثيلية ،التي وضعتها
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ( ،)IPCCفي حين أنه في ظل
المسار رقم  4.5ستنخفض المدة بمقدار
 7.3يوم .وتوضح نتائج الباحثين وجود
انخفاض ملحوظ على مستوى العالم في
ٍ
مساحة الجليد النهري ،وأنه سيستمر في
خطيا مع الزيادات المتوقعة
االنخفاض ًّ
في درجة حرارة الهواء السطحي قرب
نهاية هذا القرن.

دوليا عن طريق
خالل مشاركة البيانات ًّ
السحابات الحوسبية .وتَ َب َّين من خالل
التحليل َّأن الجينومات السرطانية تحتوي
في المتوسط -على أربع أو خمس طفر ٍاتسببة للإصابة بالسرطان ،وذلك عند
ُم ِّ
المرمزة
ْ
المرمزة وغير ِّ
مزج ٍّكل من العناصر ِّ
للبروتينات في الجينوم ،غير أنه في
حوالي %5من الحاالت لم يَعثر الباحثون
سببة للسرطان ،وهو
على أي طفر ٍات ُم ِّ
ما يشير إلى َّأن بعضها لم يُكتشف بعد.
أيضا َّأن عملية التهشم
ووجد الباحثون ً
الكروموسومي ،التي يحدث فيها عد ٌد
المجمعة في
كبير من التغيرات البنيوية ُ
حدث مدمر واحد،
الكروموسومات في ٍ
مرحلة مبكرة من تطور
تأتي عاد ًة في
ٍ
الورم .ففي الورم الميالنومي الطرفي
على سبيل المثال -تسبق هذه أالحداث
معظم الطفرات النقطية الجسدية ،وتؤثر
عديد من الجينات المرتبطة بالسرطان
على ٍ
الوقت ذاته .وتبين أيضا أن أ
الورام
في
َ َ َّ ً َّ
بشذوذ في آلية
السرطانية التي تتسم
ٍ
صيانة القسيمات الطرفية للكروموسومات
أنسجة
(التيلوميرات) تنشأ في الغالب من
ٍ
ذات نشاط نَ ْس ٍخ ضعيف ،وتحدث في تلك
أ
آليات متعددة لمنع تآكل القسيمات
الورام ٌ
مستويات حرجة.
الطرفية إلى
ٍ
أن التغيرات
اكتشف الباحثون ً
أيضا َّ
الجينية في الخاليا النسيلية ،الشائعة
منها والنادرة ،تؤثر على أنماط التطفر في
أ
النسجة الجسدية ،بما فيها الطفرات
النقطية ،والتغيرات البنيوية ،واالنتقال
العكسي للجينات القافزة في أ
النسجة
الجسدية .وبهذا ..تصف مجموعة من
أ
الوراق البحثية التي أنتجتها الدراسة عد ًدا
ً
الم ِّرمزة للبروتينات
قليل من الطفرات غير ُ
الصابة بالسرطان ،غير
ت
التي
ُ
سبب إ
ِّ
تلك الطفرات الموجودة في التسلسل
المحفِّز لجين  .TERTوتكشف تلك أ
الوراق
ُ
أيضا بصمات جديدة لعمليات التطفر
ً
التي تؤدي إلى استبدال القواعد في
الحمض النووي ،أو إزالتها ،أو إضافتها،
أو التغيرات البنيوية فيها .كما تحلل
تلك أ
الوراق البحثية توقيتات عملية
آ
أ
تطور الورام وأنماطها ،وتصف الثار
الترانسكريبتومية المتنوعة لطفرات
أ
النسجة الجسدية على ٍّكل من عملية
التضفير ،ومستويات التعبير الجيني،
والجينات الهجينة ،ونشاط مح ِّفزات
الجينات .وكذلك تقيم تلك أ
الوراق
ُ ِّ
أ
مجموعة من السمات المميزة الكثر
تخصصا للجينومات السرطانية.
ً

الجينية في دراسة التحليل الشامل
للجينومات الكاملة أ
للنواع السرطانية
المختلفة.أ .مخطط التشتت لتقديرات
حساسية الخوارزميات الفردية المختلفة،
ومدى إحكامها في تحديد المتغيرات أحادية
النيوكليوتيدات أ
بالنسجة الجسدية ،بعد
تمرين إلثبات
تقييم هذه الخوارزميات في
ٍ
صحة نتائجها ،أُ
جر َي على  63عينة من عينات
الدراسة .وت ْظهر ِالخوارزميات أ
الساسية التي
َ َ
استخدمها التحليل النهائي للدراسة باللون
أ
الزرق .ب .تقديرات حساسية الخوارزميات
الفردية وإحكامها في تحديد التغيرات الجينية
المتعلقة بإزالة القواعد ،أو إضافتها ج .دقة
الخوارزميات أ
الساسية في تحديد المتغيرات
أ
أحادية النيوكليوتيدات بالنسجة الجسدية
لنسب الطفرات المختلفة بين أ
الليالت
الحكام ،والحساسية،
( ،)VAFوتشمل الدقة :إ
وناتج معامل «إف  ،F1 »1الذي يُحسب من
أيضا دقة
ظهر الشكل ً
خالل المعادلة :ويُ ِ
طريقتين للجمع بين التغيرات المكتشفة
(وهما طريقة «تو بلس»  two-plusالتي
اس ُتخدمت في مجموعة البيانات النهائية،
وطريقة االنحدار اللوجيستي logistic
 )regressionد .دقة تحديد التغيرات الجينية
المتعلقة بإزالة القواعد أو إضافتها ِلن َسب
الطفرات المختلفة بين أ
الليالت.

أ
والدراكي،
قصور النمو اليضي ،والبدني ،إ
الصابة بأمراض
التي قد تؤدي الحقًا إلى إ
القلب أ
والوعية الدموية ،وضعف القدرات
الذهنية والتحصيل الدراسي ،وانخفاض
النتاجية االقتصادية في مرحلة البلوغ.
إ
وتوجد مجموعةٌ فرعية من حاالت نقص
التغذية ،تُعرف بقصور النمو لدى
أ
التقزم،
الطفال ( ،)CGFتتجلَّى في
حاالت ُّ
أ
والهزال ،ونقص الوزن لدى الطفال تحت
شهرا)،
عمر خمس سنوات (من  0إلى ً 59
وتتسم بنقص الطول أو الوزن ،مقارنةً
بمعايير النمو المرجعية التي تختلف
عبر عن معدل انتشار
حسب العمر .ويُ َّ
التقزم ،أو الهزال ،أو نقص الوزن بين
أ
الطفال تحت سن  5سنوات بنسبة من
تنحرف لديهم قيم الطول بالنسبة إلى
العمر ،أو الوزن بالنسبة إلى الطول ،أو
الوزن بالنسبة إلى العمر -على الترتيب -عن
القيم المتوسطة لمعايير النمو المرجعية
للشخاص أ
أ
الصحاء ،التي حددتها منظمة
الصحة العالمية ،بأكثر من انحرافَين
معياريين .وتشير تقديرات مؤشرات قصور
النمو لدى أ
الطفال على مستوى المناطق
تباين كبير بينها في
داخل الدول إلى وجود ٍ
لكن هذه التقديرات متاحة في
كل دولة،
الساس على َّالمستوى أ
أ
الول من التقسيم

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻔﺮات ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻴﻼت

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ارتباط الوفيات
المبكرة بانتقال
تلوث الهواء

سلبا على
يؤثر تلوث الهواء الخارجي ً
صحة البشر .وحسب التقديرات..
ً
نسبة
يُ َعد تلوث الهواء
مسؤول عن ٍ
تتراوح بين  ،%5و %10من إجمالي
الوفيات المبكرة سنويًّا في الواليات
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺣﺴﺐ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ )ﻣﺼﺪر ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت(

ﺟﺒﺎل روﻛﻲ

%45

PM2.5

%41

اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻬﻮل

ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ )ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت(

علمهمّ -أول التقدير ٍات عالية االستبانة
المكانية لمؤشرات قصور النمو لدى
أ
الطفال ،وذلك في الفترة من عام
 ،2000حتى عام  ،2017في  105دول
من الدول منخفضة الدخل ومتوسطته
( ، )LMICsالتي تعيش فيها نسبة قوامها
 %99من أ
قصورا
الطفال الذين يعانون
ً
في النمو.
جمعة على صعيد
وهذه
التقديرات ُم َّ
المستويين؛ أ
الول ،والثاني (الذي
يُقصد به على مستوى المقاطعات
الداري
أو البلدات) ،من التقسيم إ
وأيضا على صعيد الدول،
للدولً ،
بنا ًء على السياسات المطبقة في هذه
البقاع .ورغم التراجع الملحوظ في
نسب قصور النمو لدى أ
الطفال على
ِ َ
مدى فترة الدراسة ،الحظ الباحثون
أن ً
دول عديدة من الدول منخفضة
َّ
الدخل ومتوسطته ما زالت بعيد ًة
عن تحقيق أهداف التغذية العالمية
الطموحة ،التي وضعتها منظمة
الصحة العالمية ،والتي تهدف بحلول
التقزم بنسبة
عام  2025إلى تقليل ُّ
 ،%40وخفض نسبة الهزال إلى أقل
وتبين وجود تفاوت كبير في
من َّ .%5
معدالت انتشار حاالت قصور النمو
والتقدم في مكافحة هذا القصور بين
الدول وبعضها ،وبين المناطق داخل
كل دولة ،إذ تكشف خرائط الباحثين
وجود مناطق ترتفع فيها معدالت
انتشار حاالت قصور النمو داخل
بلدان نجحت ،رغم ذلك ،في خفض
ٍ
الجمالي النتشار تلك الحاالت
المعدل إ
بين أ
الطفال .وبتحديد المناطق التي
أ
تقيم فيها المجموعات السكانية الكثر
عوزا ،يمكن لتلك التقديرات المكانية
ً
الجغرافية أن تساعد واضعي السياسات
ناسب الوضع
على التخطيط
لتدخالت تُ ِ
ٍ
المحلي لكل منطقة ،وفي توجيه الموارد
للحد من انتشار حاالت قصور
بفعالية؛ ّ
النمو لدى أ
الطفال ،وما يترتب عليها من
آثار صحية.
ٍ

أ

اﻟﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ

اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ

ب

اﻟﺒﺤﻴﺮات اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺒﻌﺎث
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق

%41

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
واﻟﺴﻜﻨﻲ

%35

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

%45

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

%73

+
%75

اﻷوزون

أﻧﻮاع اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ

%28

اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

PM2.5

% 35

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ

% 77

أﻛﺎﺳﻴﺪ
اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ

% 52

ﻧﻴﻮ إﻧﺠﻼﻧﺪ

10,000

1,000

10

100

≤1

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺳﻨﻮﻳًّ ﺎ

أ
قدر كبير من
المريكية المتجاورة .ويَن ُتج أ ٌ
ملوثات الهواء الضارة ،مثل الوزون،
والجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن
 2.5ميكرومتر ( ،)PM2.5من انبعاثات
مجموعة متنوعة
االحتراق الناجمة عن
ٍ
من المصادر ،كتوليد الطاقة ،أو الحركة
المرورية .وقد ركزت الجهود الرامية إلى
الحد من تلوث الهواء –في أ
الساس -على
العالقة بين مصادر االنبعاثات المحلية،
المحلي ،غير أنه من الممكن
وجودة الهواء
ّ
والية ما
ً
أيضا أن تتأثر جودة الهواء في ٍ
بمصادر االنبعاثات البعيدة ،بما في ذلك
االنبعاثات القادمة من الواليات الفيدرالية
أ
المجاورة لها .وتبا ُدل التلوث بين
المريكية
ِ
تحديات
الواليات على هذا النحو يشكل
ٍ
إضافية للوائح التنظيمية.
في هذا البحث المنشور ،يحدد
الباحثون تبا ُدل تلوث الهواء بين الواليات
أ
المريكية المتجاورة ،ويُق َِّيمون تأثيره على
تعرض
الوفيات المبكرة المرتبطة بزيادة ُّ
البشر للجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها
عن  2.5ميكرومتر ،أ
والوزون ،حيث تنبعث
تلك الجسيمات أ
والوزون من سبعة من

قطاعات االنبعاثات ،وكان ذلك بين عامي
 ،2005و .2018ووجد الباحثون -في
أن نسبةً تتراوح بين ،%41
المتوسطَّ -
و %53من الوفيات المبكرة المرتبطة
والية
بجودة الهواء ،والناتجة عن انبعاثات ٍ
ما تحدث خارج تلك الوالية .واكتشفوا
أيضا تفاوتًا في إسهامات قطاعات
ً
االنبعاثات المختلفة أ
والنواع الكيميائية في
الوفيات المبكرة الناتجة عن تأثيرات التلوث
العابرة للواليات ،كما وجدوا تغير ٍات في
هذا التفاوت مع مرور الوقت.
أن االنبعاثات الناتجة عن توليد
وتبين َّ
َّ
الطاقة الكهربية هي صاحبة النصيب
أ
الكبر من التأثيرات العابرة للواليات،
مقارنةً بإجمالي تأثيراتها ،في حين كان
النبعاثات القطاع التجاري والسكني أقل
التأثيرات .ونتيجة جهود خفض االنبعاثات
الناتجة عن توليد الطاقة الكهربية منذ عام
 ،2005أصبحت نسبة الوفيات المبكرة
الناجمة عن التأثيرات العابرة للواليات،

والمرتبطة بالقطاع التجاري والسكني،
بحلول عام ِ 2018ضعف نسبة الوفيات
المرتبطة بانبعاثات توليد الطاقة .وفيما
يتعلق أ
بالنواع الكيميائية المنبعثة ،سببت
أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت
النسبة أ
الكبر من الوفيات الناجمة عن
التأثيرات العابرة للواليات في عام ،2005
غير أنه بحلول عام  2018أ ّدت التأثيرات
العابرة للواليات ،الناتجة عن انبعاثات
الجسيمات الدقيقة أ
الساسية التي يقل
قطرها عن  2.5ميكرومتر ،إلى ما يعادل
ثالثة أمثال عدد الوفيات المرتبطة
بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت .وهذه
التغيرات المرصودة في تأثيرات قطاعات
االنبعاثات وأنواع االنبعاثات التي تسهم
في الوفاة المبكرة ربما تساعد على توجيه
الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الهواء
في الواليات أ
المريكية المتجاورة.
I. Dedoussi et al.
doi:10.1038/s41586-020-1983-8
الشكل أعاله | مصفوفات الواليات المصدرة
المستقبلة لها ،وما ترتب
لالنبعاثات ،وتلك
ِ
عليها من وفيات عام  .2011الشكل أ ،تُ ِّبين
المستقبلة
المصدرة وتلك
مصفوفة الدول
ِّ
ِ
لالنبعاثات إجمالي عدد الوفيات المبكرة
سنويا ،وتشمل  48والية (الجزء أ
اليمن من
ًّ
الشكل) .وقد تم تقسيم أسباب الوفيات
حسب تلك التي ترجع إلى غاز أ
الوزون ،وتلك
التي ترجع إلى الجسيمات الدقيقة التي يقل
قطرها عن  2.5ميكرومتر (الجزء أ
اليسر).
الشكل ب ،الوفيات المبكرة بسبب االنبعاثات
العابرة للواليات حسب قطاعات االنبعاثات
(الجزء أ
العلى) ،وكل نوع من أنواع االنبعاثات
أ
أ
تكون الوزون،
(الجزء السفل) التي تؤدي إلى ُّ
و/أو الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها
عن  2.5ميكرومتر .قُسمت الواليات في
مجموعات ،حسب مناطق المكتب أ
المريكي
ورتِّبت من الغرب
للتحليل االقتصاديُ ،
(يسارا) إلى الشرق (يمي ًنا) ،والترتيب مم َّثل
ً
في البيانات الممتدة في الشكل رقم .1
قدرا
تمثل النسب المئوية داخل المربعات ً

ً
ضئيل من التأثيرات التي تحدث خارج الوالية
الم ِنتجة لالنبعاثات .ويتطلب الحصول على
ُ
هذه المصفوفات الملخصة باستخدام أ
الساليب
ُ
التقليدية (مثل طريقة «الفرق أ
المامي» forward
عاما.
 )differenceعمليات محاكاة ،مدتها ً 433

أجرام محاطة بالغبار
حول الثقب األسود
لمجرتنا
عظيم الكتلة
ّ

تحتوي المنطقة المركزية ،البالغ امتدادها
 0.1فرسخ فلكي في مجرة درب التبانة،
ثقب أسود شديد الضخامة ،يميزه
على ٍ
العلماء بكونه موقع مصدر الموجات
الراديوية وتحت الحمراء ،المعروف باسم
«ساجيتاريوس إيه ستار» *،Sagittarius A
بعنقود من النجوم الضخمة اليافعة
ويتسم
ٍ
وعديد من السمات
(نجوم النوع «إس»)،
ٍ
الونة أ
الغازية المرصودة .وفي آ
الخيرةُ ،ر ِص َد
جرمان غريبان يدوران حول «ساجيتاريوس
مسافة قريبة منه ،يُعرفان
إيه ستار» على
ٍ
الم ْص َد َرين «جي»  ،G sourcesأولهما
باسم َ
«جي ،G1 »1والثاني «جي .G2 »2ويبدو
هذان الجرمان كنقطتين عند رصدهما (يبلغ
حجمهما حواليمائة وحدة فلكية ،ما عدا
الب ْعد الزاوي الحضيضي ،حيث
عند نقطة ُ
الم ِّديللجرمين مع الثقب
يتسبب التفاعل َ
أ
تمددهما على طول المدار)،
السود في ُّ
غبار حراري
ويبدو ّ
أن هناك انبعاثات ٍ
تَ ْص ُدر عنهما ،وكذلك انبعاثات خطية من
الغاز المتأين .وقد جذب الجرمان «جي،»1
نظرا إلى ما بدا من
و«جي »2انتباه الباحثينً ،
الثقب أ
السود عظيم
تفاعل َم ِّدي بينهما وبين
ٍ
بمجرتنا ،وهو ٌ
عزز نشاط
تفاعل ربما يُ ِّ
الكتلة ّ
مراكمة الغاز ،والغبار ،وغيرهما من المواد
إجماع
حول الثقب .ولم يُ َت َو َّصل بعد إلى
ٍ
عام بشأن طبيعة الجرمين ،إذ تظهر عليهما
سمات ُس ُحب الغاز والغبار ،لك َّنهما يُظ ِْهران
كذلك الخصائص الديناميكية أ
للجرام ذات
الكتل النجمية .وفي هذا البحث المنشور،
ورد الباحثون أرصا ًدا ألربعة أجرام جديدة
يُ ِ
الطبعة العربية
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ملخصات األبحاث
من أ
الجرام «جي» ،كلها تقع في نطاق
أ
 0.04فرسخ فلكي من الثقب السود،
وتكون فئةً من أ
الجرام ،ربما تنفرد بها هذه
ُ ِّ
المنطقة .وتدل المدارات شديدة التبايُن
أن أجرام «جي»
 التي استنتج الباحثون َّالستة تدور فيها  -على أن تلك أ
الجرام
َّ
عملية مشتركة.
ولكن عبر ٍ
نشأت منفصلةً ْ ،
A.Ciurlo et al.
doi:10.1038/s41586-019-1883-y

تشكُ ل نشاط
الدماغ وسلوك
البحث عن الغذاء

حاالت داخلية ثابتة ،يمكنها
للدماغ
ٌ
تنظيم كل جانب من جوانب التجارب
الذهنية التي يخوضها الحيوان .وهذه
الحاالت الداخلية تتسم بالتغير المستمر
أثناء المهام المعقدة ،مثل البحث
عن الطعام .وعلى سبيل المثال..
يتقلب نشاط دودة الربداء الرشيقة
 Caenorhabditis elegansفي أثناء البحث
عن الطعام بين البحث في محيطها،
واالنتشار خارجه ،بينما تتقلب القوارض
والرئيسيات بين حالتي استغالل الموارد
المتاحة ،واالستكشاف ،بيد أنه لم تُ ِج ْب
بعد التساؤالت الجوهرية المطروحة
عن الكيفية التي يحافظ بها الدماغ على
استمرارية تلك الحاالت الثابتة ،وأي
الم ِرسلة للإشارات
الشبكات العصبية ُ
وأيضا
مسؤولة عن التحول لتلك الحاالتً ،
الم ِّرمزة
كيف تتحكم الخاليا العصبية ُ
لتلك الحاالت في النشاط العصبي في
الدراك الحسي ،واتخاذ القرارات،
عمليات إ
وذلك لتنظيم السلوك المناسب .وفي
هذا البحث المنشور ،يستخدم الباحثون
التصوير المجهري التتبعي في دعاميص
(صغار) أسماك زرد تتحرك بحرية ،لرصد
نشاط الخاليا العصبية في أدمغتها بأكملها
باستبانة خلوية.
وقد أوضح الباحثون َّأن أسماك
تلقائيا بين حالتين داخليتين
الزرد تتقلب ًّ
فريسة حية (كائن
ثابتتين أثناء البحث عن
ٍ
البراميسيوم  )Paramecia.ففي حالة
استغالل الموارد المتاحة ،تحد أ
السماك
ّ
من حركتها ،وتعزز سلوك الصيد ،لتتحرك
منطقة محدودة
في مسار ٍات قصيرة في
ٍ
محيطة بموقعها .أما في حالة االستكشاف،
فتعزز أ
السماك سلوك الحركة ،وتثبط
سلوك الصيد ،فتتحرك في مسار ٍات طويلة
تُ َو ِّسع مساحة انتشارها .ويكشف الباحثون
مجموعة فرعية من الخاليا
عن وجود
ٍ
العصبية في منطقة الرفاء الظهراني ،ذات
نشاط ثابت ،تُ ِّرمز بفعالية حالة استغالل
ٍ
الم ِّرمزة
الموارد .وهذه الخاليا العصبية ُ
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لحالة االستغالل ،إلى جانب شبكة التحفيز
متعددة أ
النماط المرتبطة بالتحوالت في
معا
حاالت الدماغ الداخلية ،تشكالن ً
عشوائيا.
نشط
نظاما
ديناميكيا غير خطي يُ َّ
ً
ًّ
ًّ
ويرتبط نشاط هذه الشبكة المتقلبة
بعملية إعادة ضبط شاملة للتحوالت
الحسية الحركية أثناء البحث عن الطعام،
تؤدي إلى تغيير ٍات ملحوظة في ٍّكل من
الدافع الذي يحرك الحيوان الصطياد
الفريسة ،وفي دقة تسلسالت الحركة أثناء
متغيرا
الصيد .وبهذا ..يكشف هذا العمل
ً
مهما ،يُشكِّل النسق الزمني لعملية
خفيا ًّ
ًّ
التحفيز واتخاذ القرار.
J. Marques et al.
doi:10.1038/s41586-019-1858-z

تخليق أيسومرات
سكرية بتصاوغ صنوي
انتقائي الموقع
ّ

تؤدي الجاليكانات وظائف فسيولوجية
مختلفة ،تتنوع ما بين تخزين الطاقة،
والسالمة البنيوية ،وعمليات التأشير
الخلوي ،وتنظيم العمليات الحيوية
داخل الخاليا .ورغم أن الكربوهيدرات
المشتقة من الكتلة الحيوية (مثل
الجلوكوز أ
اليمن «دي-جلوكوز»،
والزيلوز أ
اليمن «دي-زيلوز» والجالكتوز
أ
اليمن «دي-جاالكتوز») تُستخدم
على نطاق تجاري ،وتعمل كمواد خام
كيميائية ،ووحدات بنائية متجددة ،فإن
هناك مئات من السكريات أ
الحادية
المتمايزة التي ال يمكن في المعتاد عزلها
عن مصادرها الطبيعية ،وإنما يتعين
تحضيرها عبر عمليات تخليق كيميائية
أو إنزيمية متعددة الخطوات .هذه
السكريات «النادرة» تظهر بوضوح في
المنتجات الطبيعية ،والمستحضرات
بيولوجيا ،ومن
الدوائية النشطة
ًّ
بينها العقاقير المضادة للفيروسات،
والمقاومة
والمضادة للبكتيريا،
ِ
المستخدمة في عالج
للسرطان ،وتلك
َ
أمراض القلب.
في البحث المنشـور ،يشير الباحثون
إلى عملية تجهيز أيسـومرات سكرية
نادرة مباشـرة من كربوهيدرات مشتقة
مـن الكتلة الحيوية ،وذلك عبر تفاعالت
صنوي انتقائية الموقع .وكانت
تصـاوغ
ّ
الدراسـات الميكانيكية قد أثبتت أن هذه
حركي،
التفاعلات تحدث في ظل تحكُّم ّ
عبر خطوتين متتابعتين من اسـتخالص
وم ْنح
ذ َّرة الهيدروجيـن من الجزيئاتَ ،
ذ َّرة الهيدروجين ،وهما خطوتان
تحفِّزهمـا مادتان حفازتان مختلفتان.
تقدم اسـتراتيجية التخليق هذه ُم ً
دخل

ً
وشـامل إلى هذه الفئة القيمة من
دقيقًا
المركّبات الطبيعية.

مترا
أحافير عظمية تقع على ارتفاع عشرين ً
فوق سطح نهر سولو في نجاندونج (جاو
الوسطى) ،وذلك بين عامي  ،1931و.1933
وتنتمي هذه العظام إلى الهيئة أ
الحدث
أ
النسان المنتصب.
تطورا من إ
والكثر ً
أن
وبرغم أهمية حفريات نجاندونج ،إال ّ
العالقة بين الحفريات ،والمدرج النهري،
والتواريخ كانت محل جدل كبير.
ولتسوية مسألة عمر دليل نجاندونج،
استخدم العلماء في هذا البحث المنشور
تقديرا
النمذجة البايزية الثنين وخمسين
ً
الشعاعية ،وذلك
من تقديرات العمر إ
لوضع تسلسل زمني ُم ْحكَم ،استنا ًدا إلى
مقاييس إقليمية ومحلّية ،ومقاييس الوادي.
استخدم الباحثون تقنية تأريخ النشاط
الشعاعي باستخدام سلسلة اليورانيوم
إ
لنوازل الكهوف ،وذلك بغرض الوقوف
القليمية ،كما
عند تطور التضاريس إ
بالضاءة ،وبنظائر
استخدموا التأريخ إ
أ
الرجون المشع  ،40/39وكذلك بسلسلة
تطور المدرج
تسلسل ُّ
اليورانيوم؛ لتحديد ُ
طبق الباحثون
ذلك..
النهري .وإضافة إلى
َّ
الشعاعي باستخدام
تقنية تأريخ النشاط إ
وأيضا تسلسل
سلسلة اليورانيومً ،
اليورانيوم المصحوب برنين اللف المغزلي
للإلكترون ( )US-ESRعلى الحفريات غير
البشرية ،حتى يؤرخوا -بشكل مباشر-
المستخرجة من عملية إعادة
الحفريات
َ
تنقيب نجاندونج.
يوضح الباحثون أن نهر سولو قد انحرف
نحو تالل كيندينج منذ ما ال يقل عن 500
َ
تسلسل مدرج سولو
ألف عام ،وأنه َشك ََّل
النهري في الفترة ما بين  316ألف عام،
و 31ألف عام ،كما َشك ََّل مدرج نجاندونج
النهري في الفترة ما بین  140ألف عام،
تقريبا.
و 92ألف عام ً
تعود الحفريات غير البشرية
ستخرجة أثناء عمليات إعادة التنقيب
ُ
الم َ

Y. Wang et al.
doi:10.1038/s41586-020-1937-1
الشكل أسفله | أساليب مستخدمة في
الصنوي للسكريات( .أ) ال يمكن
التصاوغ
ّ
الحصول على عدد كبير من السكريات
أ
الحادية من مصادر طبيعية( .ب) ثمة
مئات من السكريات النادرة التي توجد في
المنتجات الطبيعية المرتبطة بالجليكوزيل،
وتظهر بوضوح فيها( .ج) تتضمن عملية
المعتمدة على
التصاوغ الصنوي الجذرية
ِ
العامل المساعد  ،SAMوالتي تجري بواسطة
بروتين  NeoNالموجود في النيوميسين سي،
ً
متتابعا لذَ ّرة الهيدروجين من الركيزة إلى
نقل
ً
الجذر  ،deoxyadenoxyl-’5ومن السيستيين
 تيول ( )Cys-249–SHإلى الركيزةMet–( .المثيونين)( .د) عملية التصاوغ
تعني ناقص ِ
الصنوي الكيميائية المباشرة لسكريات
ّ
الكتلة الحيوية المقترحة للسكريات النادرة
الموصوفة هنا.

آخِ ر ظهور لإلنسان
المنتصب في
نجاندونج

النسان المنتصب Homo erectus
يُ َشكِّل إ
النسان المبكرة في
أصل جنس أشباه إ
جزيرة جنوب شرق آسيا .وقد وصل إلى
جزيرة جافا (في إندونيسيا) قبل أكثر من
 1.5مليون عام .وكان العلماء قد عثروا
على  12قمة جمجمة ،وعلى عظْم َتي قصبة
ساق (عظام الساق السفلى) ،تعودان
النسان المنتصب ،في طبقة
إلى جنس إ
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

Y. Rizal et al.
doi:10.1038/s41586-019-1863-2

ماه ّية
ِ
التفاعالت
النووية القوية

إن التفاعل النووي القوي بين
ّ
النيوكليونات (البروتونات،
والنيوترونات) ل ُه َو القوة الفعلية التي
تُ ِبقي على تماسك نواة الذَّ رة .تنبع
هذه القوة من التفاعالت أ
الساسية
بين الكواركات والجلونات (الوحدات
المكونة للنيوكليونات) ،التي توصف
ِّ
في ضوء معادالت الكروموديناميكا
الكمية ،غير أنه ل ََّما كانت هذه
فإن
المعادالت ال يمكن حلّها مباشرةًَّ ،
التفاعالت النووية توصف باستخدام
نماذج مبسطة ،يسهل التحكم فيها
في حالة المسافات التقليدية بين
لكن ليس في حالة
النيوكليوناتْ ،
يقوض هذا
المسافات القصيرةِّ .
قدرتنا على وصف المواد النووية
عالية الكثافة ،كتلك الموجودة في لُب
النجوم النيوترونية.
في البحث المنشور ،يستعين
الباحثون بقياسات تشتت
اللكترونات عالية الطاقة ،التي تعزل
إ
ترتيبات عالية
أزواج النيوكليونات في
ٍ
مسافات قصيرة ،مما
الزخم ،بينها
ٌ
نظام حركي لم تسبق
يتيح رصد ٍ
تجربة من قبل،
دراسته في أي
ٍ
نسبي بين أ
الزواج،
زخم
يتطابق مع ٍ
تزيد قيمته على  400ميجا إلكترون
فولت لكل «( »cحيث  cهي سرعة
الضوء في الفراغ) .والحظ الباحثون
أنَّه مع زيادة الزخم النسبي بين
اثنين من النيوكليونات ،وانكماش
المسافة الفاصلة بينهما بالتبعية،
تتحول القوة بينهما -في أ
الساس -من
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

A. Schmidt et al.
doi:10.1038/s41586-020-2021-6
الشكل أعاله | استخدام قياسات تشتت
اللكترونات لدراسة التفاعالت النووية.
إ
إلكترونات بقوة 5
تضرب نويات الذرات
ٌ
جيجا إلكترون فولت ،ناتجة عن مسرع
مختبر جيفرسون (أعلى يسار الصورة)،
وتفكك أزواج النيوكليونات ذات االرتباطات
قصيرة المدى (أعلى منتصف الصورة).
ستخدم مطياف مختبر جيفرسون واسع
يُ َ
النطاق (أعلى يمين الصورة) في رصد
اللكترونات المشتتة (الكرات الخضراء)،
إ
المق َت َلعة (الكرات الزرقاء)،
والبروتونات ُ
تصور لحالتها المبدئية
وهو ما يتيح ْ
وضع ُّ
داخل النواة .وعن طريق الجمع بين عدد
كبير من هذه المشاهدات ،يمكن وضع
نموذج لتوزيع هذه أ
الزواج داخل النواة،
ومقارنته بالحسابات النظرية ،باستخدام
نماذج مختلفة للتفاعالت النووية القوية.
بيانات
والجزء أسفل يسار الشكل يتضمن
ٍ
تعبر عن تلك العملية ،مأخوذة من الشكل.

العناصر السريعة
والبطيئة في
التعلُّ م الحركي

ات السلوكية الناجمة
تُقاس عاد ًة التغير ُ
عن المؤثرات البيئية والتطور والتعلُّم
سمات قليلة منتقاة (على
من خالل
ٍ
سبيل المثال ،متوسط طبقة الصوت
في التعبيرات الصوتية) ،بافتراض
فئات مختلفة من السلوك
وجود ٍ
(على سبيل المثال ،مقاطع صوتية
أن طرق القياس تلك
مختلفة) .غير َّ
جيد على
بشكل
للتعميم
غير قابلة
ّ
السلوكيات والنماذج المختلفة ،وقد
التغير
غفل عناصر مهمة في عملية
تُ ِ
ّ
السلوكي .وفي هذا البحث المنشور،
يقدم الباحثون توصيفًا أكثر عمومية
التغير السلوكي ،باالستناد إلى
لعملية
ّ
الحصائية المعروفة باسم
المقاربة إ
«تحليل الجار أ
ويطبقون
القرب»،
ِّ

ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺟﻴﻔﺮﺳﻮن
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في نجاندونج إلى الفترة ما بين 109
آالف عام ،و 106آالف عام (الحد
أ
الدنى للتأريخ بسلسلة اليورانيوم)،
و 134ألف عام ،و 118ألف عام
(تسلسل اليورانيوم المصحوب برنين
اللف المغزلي للإلكترون) ،أما أعمار
النسان المنتصب،
طبقة أحافير عظام إ
التي تراكمت خالل ظروف الفيضان،
ف ُتق ََّدر بـ 117ألف عام إلى  108آالف
عام ،من خالل عملية النمذجة.
أ
عمار غير الدقيقة
تنفي تلك النتائج ال َ
التي كانت قد اق ُت ِرحت لهذا الموقع،
وتع ِّزز ف ْهم العلماء لموقع نجاندونج،
بوصفه ِآخر وجود معروف لذلك
الجنس الذي َع ّمر ً
طويل.

معتمدة على اللف إلى
كمية ممتدة ِ
ٍ
معتمدة على اللف
كمية أقياسية غير ِ
ٍ
في الساس .تبرهن هذه النتائج على
الفائدة العائدة من استخدام مثل
هذه القياسات في دراسة التفاعالت
النووية في حالة المسافات القصيرة
بين النيوكليونات ،كما تدعم استخدام
نماذج النيوكليونات شبه النقطية
ذات التفاعالت الفعلية بين جسيمين
أو ثالثة ،من أجل توصيف أ
النظمة
النووية التي يمكن أن تصل كثافاتها
إلى عدة أمثال الكثافة المركزية للنواة.

ﻣﻄﻴﺎف ﻛﻼس )(CLAS

1
0.1
0.4

فيروس كورونا
جديد يصيب البشر
في الصين

نهجهم على تطور أ
الداء الغنائي لطائر
ُ
يقدم
الزيبرا فينش
المغرد .في البدءِّ ،
ِّ
الباحثون مبدأ «تأريخ حصيلة المهارات
أداء
السلوكية» ،والذي يُس َند عبره كل ٍ
تعبير صوتي على سبيل
لسلوك ما (كل
ٍ
ٍ
توقيت معين في حصيلة
المثال) إلى
ٍ
المهارات السلوكية ،ليعكس التوقيت
الذي شاعت فيه حاالت أ
الداء المتماثل
في الحصيلة .وتُميز التوقيتات في
حصيلة المهارات السلوكية عناصر
التبايُن الصوتي الم ّتسقة مع التغيرات
طويلة المدى ،الناتجة عن التعلّم
بالضافة إلى
والتطور الصوتي .إ
ذلك ،تصنف هذه التوقيتات حصيلة
المهارات السلوكية إلى «تخلف» في
أ
الداء ،و«استباق» ،و«أداء نموذجي».
بوصف شامل
وثانيا ،يخرج الباحثون
ٍ
ً
بعدد
للتغيرات في الصوت ي ّتسم
ٍ
أ
ات
قليل من البعاد ،في صورة «مسار ٍ
سلوكية» ُمص َّنفة ،وهو ما يكشف
متعددة للتغير السلوكي في
عناصر
ّ
نطاقات زمنية سريعة وبطيئة ،وهي
ٍ
عناصر لم تكن قد اك ُت ِشفَت من قبل.
أيضا أنماطًا مختلفة
والحظ الباحثون ً
التغيرات السلوكية خالل
لعملية تعزيز
ّ
الليل على مدى حصيلة المهارات
التغيرات
أن
السلوكية ،ووجدوا َّ
ّ
النهارية التي تطرأ في حاالت تخلّف
أ
عزز إال بصورة ضعيفة ،بينما
الداء ال تُ َّ
التغيرات في حاالت االستباق
تع َّزز
ّ
أ
والداء النموذجي إلى أقصى درجة.
ونظرا إلمكان تعميم هذه المقاربة
ً
التي استخدمها الباحثون لتوصيف
التغير السلوكي ،والتي ال تفترض
ّ
للمتغيرات ،وترصد
طبيعيا
توزيعا
ً
ّ
ً
تطور السلوك بالنسبة إلى ذاته ،وليس
يحدده
هدف قد يكون
عشوائيا ّ
إلى ٍ
ً
الباحث ،تبدو هذه المقاربة مالئمةً
والتغير السلوكي عبر
لمقارنة التعلُّم
ُّ
السلوكيات والفصائل ،وكذلك النظم
البيولوجية واالصطناعية.

أ
المعدية الناشئة –مثل (سارس)
تشكِّل المراض ُ
كبيرا على الصحة
خطرا ً
 ،SARSو(زيكا) ً -Zika
العامة .فعلى الرغم من الجهود البحثية
المكثفة ،تظل التساؤالت عن كيفية ظهور
أ
المراض الجديدة ،وتوقيت ظهورها وأماكنه
مؤخرا
َم ً
كبيرا للشك .وقد وردت أنباء ً
صدرا ً
عن ظهور مرض تنفسي حاد في مدينة ووهان
بمقاطعة هوبى بالصين .وحتى الخامس
والعشرين من يناير  ،2020كانت حاالت
الصابة قد وصلت إلى  1975حالة على أ
القل،
إ
وذلك منذ احتجاز أول مريض في المستشفى
في الثاني عشر من ديسمبر .2019
وأشارت الدراسات الوبائية إلى أن التفشي
الوبائي انطلق من سوق للمأكوالت البحرية
في ووهان .وقد َد َر َس الباحثون حالة مريض
واحد كان يعمل في السوق ،وكان قد اح ُتجز
في مستشفى ووهان المركزي في السادس
والعشرين من ديسمبر  ،2019إثر معاناته من
متالزمة تنفسية حادة ،شملت أعراضها الحمى،
الدوار ،والسعال .وقد أ ّدت دراسة ميتاجينومية
و ُّ
لتسلسل الحمض النووي الريبي لعينة سائل
غسل القصبات و أ
السناخ إلى التعرف على
فيروس حمض نووي ريبي جديد ينتمي إلى عائلة
الفيروسات التاجية  ،Coronaviridaeيُطلق عليه
في هذه الدراسة فيروس كورونا .WH-Human-1
وقد كشف تحليل التطور الساللي للجينوم
الفيروسي الكامل ( 29903نيوكليوتيدات) أن
الفيروس كان أقرب ما يكون (تشابه النيوكليوتيدات
بنسبة  )%89.1إلى مجموعة من فيروسات
كورونا الشبيهة بفيروس سارس (الجنس
الجنيس )Sarbecovirus
 ،Betacoronavirusو ُ
التي ظهرت من قبل في عينات مأخوذة من
خفافيش في الصين .ويُ ِبرز هذا التفشي الوبائي
قدرة الفيروسات المستمرة على التسرب من
الحيوانات؛ ل ُت َس ِّبب أمر ًاضا خطيرة في البشر.

S. Kollmorgen et al.
doi:10.1038/s41586-019-1892-x

F. Wu et al.
doi:10.1038/s41586-020-2008-3
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ميداني مع زميل لها في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا عام .2018
عالمة الحفاظ على البيئة إرين جيكوب (جهة اليمين) أثناء إجراء بحث
ّ

أسرار صياغة مقترحات بحثية
المنَ ح التمويلية
تحصد ِ
علماء مخضرمون يكشفون أسرارا لتجنب الوقوع في أ
الخطاء
ُّ
ً
عند التقدم للحصول على منح بحثية تمويلية .إيميلي زون
تقدمها
تتطرق كايلي بول عاد ًة في بداية ورشات العمل التي ِّ
ّ
حول كتابة طلبات الحصول على المنح إلى خبراتها الشخصية
مع النجاح والفشل في الحصول على التمويالت على مدار
حياتها المهنية .وتقول ،على سبيل المثال" :فلنقل إنني
نجحت في اجتذاب ِم َنح تمويلية ،تزيد قيمتها على  25مليون
لكن
دوالر ،وحظيت بالتمويل في أكثر من  60منحة تنافسيةّ ،
قد ْم ُتها قوبل بالرفض .وفي
ِض ْعف هذا العدد من المنح التي َّ
أحيان كثيرة ..يجد العديد من الباحثين في مقتبل حياتهم
تقبل ذلك الرفض ،لكنني أعتقد
المهنية صعوبةً شديدة في ّ
أن المرء يتعلم الكثير من المنح المرفوضة".
تُ َعد كتابة مقترحات بحثية للحصول على المنح أحد
المتطلبات الوظيفية للعلماء الباحثين ،الذين يحتاجون إلى

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تمويل مشروعاتهم عاما تلو آ
الخر .ومعظم المقترحات يُرفَض
ً
في نهاية المطاف ،لكن تلك العثرات تمنح الباحثين فرصةً
لتعلم طريقة الحصول على فرص أخرى ،وصياغة مقترحات
أفضل ،والتعامل مع أنظمة تقديم المنح بصورة أفضل .وتقول
بول -التي تدير ورشات عمل إلى جانب عملها كعالمة متخصصة
في علم السلوك بجامعة ديكن في ميلبورن بأستراليا -إن تكريس
وقت للتعلّم من عثرات آ
الخرين ونجاحاتهم يمكن أن يساعد
ٍ
على تعزيز فرص الحصول على تمويل.

ادرس متطلبات المنحة بعناية

صارت المنافَسة على المنح محتدمة أكثر من أي وقت
مضى ،فعلى سبيل المثال ..أًعلَن برنامج «هورايزون

 ،Horizon 2020 »2020التابع للمفوضية أ
الوروبية -وهو
أ
أضخم برنامج للبحوث واالبتكار أطلقه االتحاد الوروبي،
وتقدر ميزانيته بقرابة  80مليار يورو ( 89مليار دوالر)،
َّ
خصصت لتمويل أ
البحاث بين عامي  ،2014و 2020-عن
ُ
نجاح  %14من المقترحات البحثية في الحصول على منح
في أول مائة دعوة أطلقها لتلقِّي هذه المقترحات ،بل
وكانت نسب النجاح في تقديم المقترحات البحثية تحت
أ
أيضا
بعض الفئات أقل .ونشرت المفوضية الوروبية ً
مقترحها لبرنامج «هورايزون يوروب» ،Horizon Europe
وهو برنامج بميزانية قدرها  100مليار يورو ،من المقرر أن
مول
يخلف برنامج «هورايزون
 .»2020أما في أستراليا ،فقد َّ
المجلس الوطني للصحة أ
والبحاث الطبية أقل من  %20من
الطبعة العربية
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المقترحات التي ق ُِد َمت له منذ عام  .2017وفي العام نفسه،
تلقَّت مؤسسة العلوم الوطنية أ
المريكية (NSF) 49,415
مولَت منهم  ،11,447أي أقل من  .%25وهذا
ً
بحثيا ،آ َّ
مقترحا ًّ
الالف من المقترحات المرفوضة في عام واحد
يعني عشرات
من مؤسسة العلوم الوطنية أ
المريكية وحدها.
مشهورا ال يضمن قبول مقترحه
وحتى كون المرء عا ِل ًما
ً
البحثي .ففي اليوم نفسه الذي فازت فيه عالمة البيولوجيا
الجزيئية كارول جرايدر بجائزة نوبل لعام  ،2009علمت أن
قدمته -في وقت قريب -للحصول
مقترحها الذي كانت قد َ
على منحة قد قوبل بالرفض .وفي كلمتها التي ألقتها في
تخرج دفعة عام  2017من مختبر «كولد سبرينج
حفل ُّ
هاربور» في نيويورك قالت" :حتى في اليوم الذي تفوز
فيه بجائزة نوبل ،قد يتشكك البعض فيما إذا كنت تعرف
حقًّا ما تفعله ،أم ال".
ولزيادة فرص النجاح في الحصول على تمويل ،يقترح
العلماء إجراء بحث مكثف حول المنح المتاحة ،ومالحظة
تمولها مؤسسات التمويل
الفروق في أنواع المشروعات التي ِّ
المختلفة .وعلى سبيل المثال ..تميل المؤسسات الحكومية
مثل مؤسسة العلوم الوطنية أالمريكية -إلى االهتمام
بالعلوم أ
الساسية التي تتناول أسئلة مفاهيمية كبيرة ،حسبما
تقول ليزلي ريسلر ،التي تعمل مديرة برامج منح في قسم
البيولوجيا البيئية ،التابع لمؤسسة العلوم الوطنية أ
المريكية
بمدينة أليكساندريا في والية فيرجينيا .ومن ناحية أخرى..
توجه
فالمؤسسات الخاصة قد تُعطي أولوية لمشروعات ِّ
التغير االجتماعي ،أو ذات فوائد عملية تتسق مع إحدى
ّ
المهام المحددة لها.

الترويج للمقترح البحثي
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خطوات صياغة مقترح بحثي مكتوب

يجب أن يضع مقدم الطلب نفسه مكان مراجعي طلبات
الحصول على منح ،الذين قد يتعين عليهم قراءة عشرات
معقدة تقع خارج مجال
الطلبات حول موضوعات
تخصصهم ،مع الموازنة ٍفي كثير ٍمن أ
الحيان بين ذلك،
وبين العمل على أبحاثهم الشخصية.
تقول شيريل سمايث ،مديرة برنامج المنح الدولية بمعهد
بابراهام ،وهو معهد علوم حياتية بكامبريدج في المملكة
متعب ،ومتعكر المزاج ،وتشعر
المتحدة" :تخيل أنك َ
طلبا .فَكِّ ْر كيف تستطيع،
50
بالجوع ،وعليك مراجعة
ً
مقدم طلب ،أن تُ َس ِّهل على المراجعين مهمتهم
بوصفك ِّ
المكان".
قدر إ
يُ َعد تنسيق كتابة الطلب ً
مهما ،حسبما ترى أرين
عامل ًّ
المتخصصة في الحفاظ على البيئة في
جيكوب ،العالمة ُ
«مبادرة الحفاظ على البيئة من يلوستون إلى يوكون» بكانمور
في كنداِ .فم ْن شأن استخدام المسافات البيضاء ،وكتابة
أن
العناوين بخط عريض ،وإدراج الرسوم التوضيحية ْ
يجعل المقترحات أسهل في القراءة .وحسبما تقول جيكوب،
ُمستطردة" :يميل الطالب إلى حشر أكبر قدر ممكن من
شجعون على فعل ذلك ،فيلجأون
المعلومات ،وأحيانًا ما يُ َّ
إلى كل أنواع الحيل للتالعب بحجم الهامش ،أو تصغير
حجم الخط ً
قليل ،كي يتمكنوا من حشر جملة أخيرة ما.
للمراجع".
وقراءة ذلك مرهقة
ُ
أ
حاسما
سببا
ً
وتنصح بول بتجنب أ المور التي قد تكون ً
المالئيةّ ،
والزلت النحوية،
لرفض الطلب ،مثل الخطاء إ
والمقترحات الطويلة التي تتعدى حد الكلمات المسموح
به .وحسبما تقول ،فإن ذلك النوع من أ
الخطاء يمكن أن
يلقي بظالل من الشك حول مدى تحري المتقدمين بالطلب
للدقة في أبحاثهم .وتضيف بول أن وضع قائمة بالكلمات
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مؤخرا أكثر من مائتي صفحة من المحتوى
تصفحت بول
ً
النترنت ،قبل أن تبدأ كتابة مقترح بحثي لها .وهي
على إ
والرشادات الخاصة بالمنحة
تنصح بقراءة المواصفات إ
التمويلية بعناية ،قبل الشروع في تقديم طلب التمويل،
فهذا المجهود قد يوفر وق ًتا في نهاية المطاف؛ إذ يساعد
الباحثين على اكتشاف المنح التي تناسبهم ،وتلك التي ال
تماما لما يبحث
تناسبهم .وتقول بول" :إذا لم تكن
مستوفيا ً
ً
عنه مقدمو المنحة ،فقد تكون كتابة طلب الحصول على
المنحة مضيعة لوقتك".
ويقترح العلماء المخضرمون دراسة مقترحات جرى قبولها،
يمكن الحصول عليها -في العادة -من الزمالء والمشرفين
محل الثقة ،وكذلك من مكتبات الجامعات ،وقواعد البيانات
النترنت .وعلى سبيل المثال ..يحتوي موقع
الموجودة على إ
سمى «أوبن جرانتس»  Open Grantsعلى أكثر
إلكتروني يُ َّ
من مائتي طلب حصول على منحة ،بعضها نجح ،والبعض
آ
نجاحا ،وهي متاحة للمطالعة المجانية.
الخر لم يحقق ً
وتنصح أماندا ستانلي ،المديرة التنفيذية لمنظمة
«كومباس» – COMPASSوهي منظمة داعمة لعلماء البيئة،
وغير هادفة إلى الربح ،يقع مقرها في بورتالند– كاتبي
طلبات الحصول على منح ّ
بأل يخشوا التواصل مع وكاالت
اللكتروني ،أم الهاتف؛ لمناقشة
المنح ،سواء عبر البريد إ
المحتمل بأحد المشروعات .ومن الجدير
اهتمامهم
َ
بالذكر أن ستانلي عملت لستة أعوام مسؤولة برامج لدى
مؤسسة «ويلبورفورس»  Wilburforceفي سياتل بواشنطن،
وهي مؤسسة تدعم علوم الحفاظ على البيئة .وفي تلك
المؤسسة ،وفي مؤسسات خاصة أخرى ،تبدأ عاد ًة عملية
التقدم بطلب للحصول على منحة بـ«عرض ُمق ِْنع بسيط»،
يستعرض بإيجاز المشروع .ويجب أن تغطي عملية العرض
هذه عدة نقاط أساسية .تقول ستانلي" :عليك أن تطرح
غايتك مما تحاول القيام به ،وأهميته ،ونبذة عنك ،وعن

أ
الشخاص الذين تتعاون معهم ،وأن تفتح الباب لمزيد من
وتنوه ستانلي إلى أن المقترح الناجح يجب أن
التواصل" .أ ِّ
الهداف االستراتيجية للمؤسسة.
يتسق مع
إن لكل مؤسسة إجراءاتها الخاصة ،لكن الخطوات التالية
ّ
عادة ما تتضمن محادثة هاتفية ،وتقديم ملخص مكتوب،
وأخيرا ..دعوة للتقدم بطلب رسمي .تقول ستانلي" :بمجرد
ً
أن يوجه إليك مسؤول برنامج المنحة دعو ًة للتقدم بمقترح
جدا".
بحثي ،تصبح فرصك في الحصول على تمويل قوية ًّ

المفتاحية –الضرورية للفهارس ومحركات البحث– يجب أال
معنيا
يكون مجرد فكرة
ثانوية .وفي مقترح مشروع لبول كان ً
بالترويج لممارسة أ
النشطة البدنية بين النساء ،استخدمت
وسم« :النساء» ،لتوصيف المقترح البحثي .وكان هذا
فضفاضا للغاية ،وآل مقترحها إلى ُمر ِاج ٍع ،اتضح
المصطلح
ً
أن مجال تخصصه كان العلوم االجتماعية والدراسات القائمة
على النوع االجتماعي ،ال التمارين ،أو التغذية .ولم يحصل
جيدة في جولة المراجعة تلك.
المقترح على درجة ّ
وتقول جيكوب ّإن على المتقدمين استخدام لغة واضحة،
ً
بدل من المصطلحات المتخصصة المعقدة ،كي ال يفقد
المر ِاجع اهتمامه .وعندما يكون ِذكر التفاصيل الفنية
ُ
ضروريًّا ،أَتْ ِبع الجملة المعقدة بجملة تلخص الصورة العامة.
من هنا ،عندما تتأمل جيكوب مقترحاتها أ
الولى ،تتذكر أنها
عوضا عن الدخول مباشرة إلى
كانت تحشوها بالكلماتً ،
صلب الموضوع .وتضيف قائلة" :كان هذا أشبه بأن تقول:
أكتب هذا المقترح بهدف إجراء دراسة زمانية ومكانية ل َتبايُن
مساحات الغابات خالل تعافيها عقب عدة اضطراباتً ،
بدل
من :أريد أن أستكشف ما يحدث عندما تقطع أ
الشجار من
ُ
ِ
الغابات ،وتُحرق ،وتُزرع ،وتنمو مرة أخرى».
المقدمة
وتضيف ريسلر أنه يُسمح للمقترحات البحثية
َّ
للحصول على المنح أن تتضمن مساحة استعراض أكبر
للذات ،وأن تعتمد على التخمينات بشكل أكبر ،مقارنة
أ
بالوراق البحثية .فعلى حد قولها" :تتمحور المنافسة في
بأن أفكارك مثيرة لالهتمام،
المنح حول إقناع لجنة التحكيم ّ
وجديرة بالحصول على المنحة .وبإمكانك إطالق تعميمات
العل َْم
قترحة ِ
م ْطلَقة حول الكيفية التي قد تُفيد بها أفكارك ُ
الم َ
والمجتمع على المدى الطويل .أما الورقة البحثية ،فتتسم
بقواعد أكثر صرامة بكثير فيما يخص ما يمكنك أن تذكره،
وما يجب عليك أن تذكره".
إن الحصول على تدريب في مجال نشر
وتقول ستانلي ّ
العلوم يمكن أن يكون استراتيجية مجدية لتقوية مهارات
كتابة مقترحات الحصول على منح .وتتذكر أنها عندما كانت
تُر ِاجع خطابات لعرض جدوى بعض المقترحات البحثية
المقدمة لدى مؤسسة خاصة ،لم يتمكن العديد من العلماء
لكن عندما تلقَّت
من شرح أهمية أبحاثهم على أكمل وجهْ ،
مقترحات بحثية واضحة ومق ِْنعة ،كانت أكثر رغبةً في
مساعدة أصحابها من العلماء في طرح أفكارهم على وكاالت
التقدم إليها ،إذا كانت مؤسستها غير
تمويل أخرى يمكن ّ

مناسبة لهم .والعلماء الذين أرسلوا بطلبات حصول على
وإن كانت غير ناجحة -كانت
المنح تتسم بقوة العرض -حتى ْ
تمول المؤسسة مشروعاتهم التالية.
فرصهم أكبر في ْ
أن ِّ

فن عرض المقترحات البحثية

لتحسين عرض المشروعات ومقترحاتها البحثية ،توصي ستانلي
واصل تتيحها منظمة «كومباس»
ْ
بأن يَ ِ
ستخدم العلماء أداة تَ ُ
كبوك» Message
ور
و
بوكس
«ماسيج
تسمى
بالمجان،
ُ
ْ
ُ
 ،Box Workbookمن شأنها أن تساعد على تحديد النقاط
أ
والجابة عن سؤال جوهري بالنسبة ألي ُمر ِاجع،
الساسية ،إ
تقدم المؤتمرات
وهو« :فماذا بعد؟» .إ
وبالضافة إلى ذلكِّ ..
قدم
ندوات أو
غالبا
جلسات يحضرها الممولون ،وتُ َّ
ٍ
ٍ
العلمية ً
فيها نصائح مفيدة لصياغة طلبات الحصول على المنح .وقد
يقدم مسؤولو استراتيجيات التطوير في المعاهد المسا َعدة
للعلماء في التواصل مع الممولين .وعن ذلك ..تقول ستانلي:
ذهبا؛
"مسؤول استراتيجيات التطوير الماهر يساوي وزنه ً
فاحرص على أن تكسبه في صفّك".
تدريبا في مجال نشر العلوم من خالل
تلقّت جيكوب
ً
منظمة «كومباس» ،ومنظمة «ذا ستوري كواليدر» The Story
( Colliderوهي مؤسسة مختصة بسرد أ
النباء العلمية)،
المشابهة .وتعلمت كيف
وكذلك من العديد من المؤسسات
ِ
تتحدث عن عملها ،كما لو كانت تحكي قصة .وأصبحت تذكر
آ
الن تفاصيل شخصية في مقترحاتها ومقابالتها (عندما تكون
هذه التفاصيل ذات صلة) ،حيث تشرح هذه التفاصيل
المشكالت التي تريد أن تتطرق إليها ،وسبب اختيارها
التعبير عن آرائها بصراحة بخصوص موضوع الحفاظ على
البيئة ،وهو مثال على نوع الصراع ،والحل ،اللذين يُشكّالن
قصة جيدة .وتشعر جيكوب أن ذلك النهج يلقى صدى في
لدي
النفوس ،فتقول" :من منظوري كمر ِاجعة ،إذا كانت َّ
واحدا يستهويني،
كومة من المقترحات ،أود أن أجد من بينها ً
فإن مثل هذا المقترح البحثي يعلق بالذهن بدرجة أكبر".
ّ
أن التركيز بوضوح على نقاط بعينها قد
وتضيف بول ّ
يساعد على دفع المقترح البحثي إلى صدارة كومة المقترحات
المر ِاجع .ففي واحدة من أُولَى المنح
التي يختار من بينها ُ
التمويلية الضخمة التي تقدمت للحصول عليها ،عرضت
مقترحا بحثيا بجمع المعلومات حول العوامل أ
الساسية
ًّ َ ْ
ً
التي تمنع زيادة الوزن ،وبتصميم برنامج لمحاربة السمنة،
وتنفيذه .وعندما تسترجع تلك اللحظة ،فإنها ترى أنها بالغت
الطار الزمني
قدم ْتها ،نسبةً إلى إ
في عدد المقترحات التي َ
الذي حددته المنحة ،وهو عامان فقط .من هنا ،لم تحصل
على التمويل ،وكان مفاد آ
الراء التي تلقّتها من المراجعين هو
أن ذلك المقترح كان ليحقق نتائج أفضل في حال تقديمه
مقترحين منفصلين .وعن ذلك ..تقول بول"ِ :من
في هيئة
َ
أن يرغب المرء في ا ّدعاء قدرته على حل تلك
المغري ْ
المشكالت الضخمة والصعبة والمعقدة في مشروع واحد،
لكن من الناحية الواقعية ال يحدث هذا عادة".
ْ
إن التعاون مع آخرين قد يعزز بدوره من فرص نجاح
ّ
طلب التمويل .ففي وقت سابق من هذا العام ،حصلت
تمويل لدراسة اقترحتها بالتعاون مع اختصاصيي
بول على
ٍ
وقدم التمويل برنامج أستراليا
تجارب إكلينيكية في مستشفىَّ .
ألبحاث مرض السكري .وقد هدفت الدراسة إلى مساعدة

المعوزين من مصابي مرض السكري من النوع الثاني على
اتباع نظام غذائي صحي .أما في مقتبل مشوارها المهني،
فكانت بول تصيغ طلبات الحصول على المنح ،بنا ًء على
أفكارها الشخصية ،ال على مقترحات اختصاصيي التجارب
الخرين غير أ
الكلينيكية ،أو الشركاء آ
الكاديميين ،لكنها تقول
إ
إنها ركزت في دراستها تلك المرة على احتياجات العالَم
بدل من التركيز على أفكارها هيً .
الفعليةً ،
وبدل من توسيع
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

صغيرا وبسيطًا ،وهو ما سمح
نطاق دراستها ،أبقت نطاقها
ً
لها باختبار صحة منهجيتها ،قبل محاولة الحصول على
تمويل يغطي التجارب أ
الضخم.
القرار بأوجه قصور الدراسةً ،
بدل
أن إ
وتضيف جيكوب ّ
ً
مقبول،
من محاولة الوفاء بتوقعات موضوعة سلفًا يُ َعد
مقترح بحثي
أيضا .ففي عام ُ ،2016رفض
بل يُنصح به ً
لتوزيع السكان َ أ
والنشطة
لها حول دراسة التخطيط المكاني
البشرية على الساحل الغربي لكندا .وكانت الدراسة ستعتمد
بشكل أساسي على معارف مجتمعات السكان أ
الصليين،
مصدرا للمعلومات .وقد أعادت تقديم المقترح
بوصفها
ً

"يجب أال يخشى كاتبو طلبات ِ
الم َنح
التواصل مع وكاالت المنح عبر البريد
اإللكتروني ،أو الهاتف".
لكن بمقاربة
نفسه في العام التالي للمراجعين أنفسهمْ ،
تنم عن ثقة وشفافية أكبر ،إذ كانت صريحة بشأن رغبتها
ّ
في أن تسلك مسارا مختلفًا عن نوع أ
جرب
التي
بحاث
ال
ً
َّ
الباحثون إجراءها ً
قبل .وتلك المرة ،أوضحت أنها تريد أن
تسمع لسكان المنطقة أ
الصليين ،واالستدالل بأولوياتهم
في بحثها .من هنا ،حصلت على التمويل .وتستطرد جيكوب
غيرت مقترحي ليتماشى
قائلة في ذلك الصدد" :رأيت أنني لو ّ
يعبر هذا
ال
فقد
سيحبذونه،
مع ما اعتقدت أن الممولين
ِّ
أردت فحسب أن أكون واضحة للغاية بشأن
بدقة عن بحثيُ .
ما أنا عليه ،وبشأن ما أود فعله حقًّا ،مع نفسي ،ومع َمن
يُ ْج ُرون معي المقابلة".

ما يجب عليك تج ُّنبه

تُعد صياغة مقترح بحثي مهمة صعبة ،وكاتبو المقترحات
البحثية المخضرمون يوصون بتخصيص كثير من الوقت لهذه
أسبوع لكل صفحة
المهمة ،حيث توصي سمايث بتخصيص
ٍ
من المقترح ،منوهةً إلى أن بعض طلبات الحصول على
المنح يتطلب عد ًدا ً
قليل من الصفحات فحسب ،في حين أن
التعاونية الضخمة للمشروعات التي تستغرق عدة
المقترحات
ُ
سنوات يمكن أن تمتد ألكثر من مائة صفحة .تقول سمايث:
شهورا".
"قد يستغرق االنتهاء من صياغة أحد هذه المقترحات ً
وحسبما ينصح الخبراء ،فمن الضروري أن يتضمن الجدول
الزمني إلعداد المقترح البحثي وق ًتا إلعادة الصياغة والتنقيح
والقراءة من قبل آخرين ،مثل أ
الصدقاء ،والزمالء ،وأفراد
َِ
العائلة .والعمل على المقترح حتى قبيل الموعد النهائي
شهورا من العمل الشاق .وعلى
قد يُضيع أسابيع ،أو حتى
سبيل المثال ..ذات مرة ،سلَّمت ًجيكوب في اللحظة أ
الخيرة
َ
مسود ًة مبدئيةً بطريق الخطأً ،
بدل من النسخة النهائية .وقد
تضمنت أقساما مكتوبة بالخط العريض ،ومميزة أ
باللوان،
ً
ضمت تعليقات مثل" :مالحظة لنفسيَ :ح ِّسني صياغة ذلك
الجزء" .وعليه ،لم تحصل على تمويل لذلك المقترح ،لكنها
لم تكرر ذلك الخطأ مرة أخرى.
تحس ًبا
المنحة،
قبل
الوقت
كما يجب إفساح مجال من
ُّ
أ
للعطال التقنية ،على حد قول سمايث ،التي تحكي أنها تلقّت
ذات مرة مكالمةً من عا ِلم ينتمي إلى مؤسسة أخرى ،تَ َملَّكه
الذعر أل ّن حاسوبه قد تعطل ،بينما كان يحاول تسليم مقترح
بحثي للحصول على منحة قبل الموعد النهائي بنصف ساعة.
وبالفعل ،ق ََّد َمت هي المقترح البحثي نيابةً عنه قبل الموعد
النهائي بـ 23ثانية .وعن ذلك ..تقول" :كانت يدي ترتعش".
المقترح في الحصول على منحة ،ومع ذلك..
ولم ينجح ذلك
َ
أرسل إليها العا ِلم زجاجة فاخرة من الشمبانيا بعدها.
مقترح بحثي للحصول على إحدى المنح ال
ّ
إن صياغة َ

تنتهي بالضرورة عند تسليم هذا المقترح .فقد يستلم
طلبات بإعادة صياغة المقترح ،أو بمعلومات
المتقدمون
ٍ
وإن
إضافية .وقد يأتي الرفض ً
أيضا مصحوبًا بإفادة بالرأيْ .
لم يحدث ذلك ،فبإمكان المتقدمين طلبه.
لويز نونيز دي أوليفيرا عا ِلم فيزياء بجامعة ساو باولو في
أيضا منسق برامج ِم َنح في مؤسسة ساو باولو
البرازيل ،ويعمل ً
البحثية ،ويقابل أحيانًا أثناء عمله بذلك المنصب متقدمين
يريدون معرفة المزيد من المعلومات حول مقترحاتهم
المرفوضة .وعن ذلك ،يقول" :نعكف على التحقق من سيرهم
الذاتية ،وحينها ندرك أنه كان لديهم الكثير من أ
المور المثيرة
لالهتمام ليقولوها عن أنفسهم ،ولم يحظوا بفرصة قولها"،
مضيفًا" :كل ما يتطلبه أ
المر هو كتابة رسالة بريد إلكتروني،
تطلب فيها مقابلة [مع الجهة الممولة]".
وتوصي جيكوب باالنتباه إلى إفادات الرأي تلك،
ً
طلبا
لصياغة مقترحات بحثية أفضل
مستقبل .وقد َ
قدم ْت ً
للحصول على منحة من مجلس بحوث العلوم الطبيعية
والهندسة الكندي ( ،)NSERCلتمويل برنامجها للحصول
على الماجستير ،بيد أنها لم تحصل عليها من المحاولة
أ
الولى .وبعد أن بعثت رسالة بريد إلكتروني تطلب فيها
إفادة بالرأي (أرسلتها إلى عنوان بريد إلكتروني مذكور في
اللكتروني لمجلس بحوث العلوم
مكان غير واضح بالموقع إ
الطبيعية والهندسة الكندي) ،تمكنت من االطالع على
نتائجها مصنفة حسب الفئة ،وأظهرت أن بعض الدرجات
السيئة التي حصلت عليها أثناء الدراسة في برنامج دراستها
الجامعية كان العائق الذي حال دون حصولها على المنحة.
لكن معرفة
لم يكن هناك ما يمكنها فعله بشأن ماضيهاّ ،
تلك المعلومة دفعتها للعمل بجد أكبر على جوانب أخرى
من طلبها .وبعد أن اكتسبت خبرة بحثية وميدانية أكبر،
وأسهمت في تأليف ورقة بحثية ،وأسست عالقات مع زمالء
أكثر خبرةَ ،بإمكانهم أن يضمنوا كفاءتها لو طُلب رأيهم،
أخيرا في الحصول على تمويل من مجلس بحوث
نجحت ً
العلوم الطبيعية والهندسة الكندي في ثالث محاولة لها،
بعد عامين من أول رفْض حصلت عليه.
في ذلك الصدد ..تضيف ريسلر ّأن إالفادة بالرأي السلبي قد
تكون إحدى أفضل تجارب التعلم .وقد احت َفظَت بأسوأ تقييم
حصلت عليه ،وهو نقد الذع لمقترح بحثي بالحصول على منحة،
قدمته إلى مؤسسة العلوم الوطنية أ
المريكية في عام ،2003
عندما كانت باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراة ،تدرس جغرافيا
أ
قارنة .وهي تقول إن قراءة ذلك النقد كانت مؤلمة ،إذ
النساب ُ
الم ِ
تَ َض َّمن تعليقات تذكر ّأن طلبها غير مفهوم ،ومليء بالتفاهات.
وبعد تلقِّي ريسلر لتلك الرسالة ،التي تحتفظ بها
مكرمشة على مكتبها ،كي تورثها أ
للجيال القادمة ،اتصلت
ُ َ
ُ َ ِّ
بأحد مسؤولي البرنامج القائم على المنحة؛ كي تعرف منه
سبب سماحهم لها باالطالع على مثل ذلك النقد السلبي
إن كاتب تلك التعليقات النقدية كان
العنيف .وقيل لها ّ
بأن ينال
وإن اللجنة استقرت على التوصية ْ
حالة استثنائيةّ ،
مشروعها المنحة ،التي حصلت عليها في نهاية أ
المر .وعن
ذلك ..تقول ريسلر ،التي تقدم المساعدة آ
الن في اتخاذ
ِّ
"تعلمت ّأن على
القرارات النهائية بشأن تمويل علماء آخرين:
ُ
قوي التحمل" .وهي تشدد على أنه برغم تبايُن
المرء أن يكون ّ
آراء المراجعين ،إال أن جميع المقترحات تخضع لمراجعة
خبراء مستقلين ،وتَ ْتبعها مناقشات ألعضاء اللجنة ،وإشراف
إضافي من مديري برنامج المنحة.
القلق
منحة َ
وعاد ًة ما تثير صياغة طلب الحصول على ٍ
بين العلماء في بداية حيواتهم المهنية ،لكن الفرص متاحة
ألولئك الذين يملكون استعدا ًدا الستثمار الوقت في االبتكار،
وتجاوز حاالت الرفض والنقد السلبي .تقول ريسلر" :ال
يمكننا مراجعة مقترحات لم نستلمها من أ
الصل".
الطبعة العربية
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مهن علمية  /تكنولوجيا /أدوات

استخدم مديرو المختبرات بعض التطبيقات والبرامج ب ُط ُر ٍق
مجموعات بحثية واسعة ومتنوعةِ .كندال باول
مبتكرة ،إلنشاء
ٍ
التعرض للتمييز بسبب
عرف الباحثة آدوريس تايلور ألم ُّ
تَ ِ
الخرين .ففي مقتبل حياتها المهنية في أبحاث
االختالف عن
كثيرا للإقصاء
تعرضت ً
الطب التجديدي في أواخر الثمانينياتَّ ،
عن َشغْ ل المناصب في هيئات التدريس ،وعن حضور
االجتماعات الخاصة التي كانت تُجرى في مالعب الجولف،
ألنَّها كانت فتاة ِم ْثلية .وقد قالت في ذلك الصدد" :يريد المرء أن
ميز بفضل مجهوداته العلمية العظيمة ،وليس بسبب هويّته".
يُ َّ
وبدافع من التجارب التي عاشتها ،أنشأت تايلور
لذا..
ٍ
مجموعةً مختبرية في معهد تكساس لطب القلب بمدينة
بالتنوع ،ومراعاة الثقافات
هيوستن ،تسعى إلى االتسام
ُّ
على اختالفاتها .وقد أدركت تايلور أنَّها اقتربت من تحقيق
هدفها حين سمعت مصادفةً باح ًثا في المرحلة الجامعية
وهو يقول لوالدته متحدثًا عن أحد االحتفاالت بالذكرى
السنوية لنشاء المجموعة" :كنت الرجل أ
البيض الوحيد
إ
ُ
ائعا!".
هناك .لقد كان هذا ر ً
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فريق
كانت تايلور قد فكَّرت ًّ
مليا في أفضل ُّ
الس ُبل لتكوين ٍ
طبق مبدأ المساواة ،ويم ِّثل مجموعةً من
متنوع وشامل ،يُ ِّ
وجهات النظر والخلفيات المختلفة .لذا ..اعتمدت اعتما ًدا
تقدم في سعيها هذا.
ايدا على التكنولوجيا؛ إلحراز ُّ
متز ً
ويقول مديرو المجموعات البحثية إن هذه أ
الدوات
َّ
التكنولوجية يمكن أن تساعد على تبديد الفروق في المكانة
اتصال
بين أعضاء المجموعة ،وأن تسهم في إبقائهم على
ٍ
وتواصل على أسس مشتركة ،أ
والهم من ذلك ..أنَّها قائمة
ٍ
ٍ
وهذه أ
الدوات مألوفة ،بل ومنتشرة في كل
على المساواة.
مكان ،ومن بينها -على سبيل المثال -تطبيقات «سالك»
 ،Slackو«سكايب»  ،Skypeو«واتساب» ( Whatsappالذي
أ
ستخدم هذه
الم َّ
لكن حين تُ َ
يُ َعد الداة ُ
فضلة لدى تايلور)ْ ،
نحو استراتيجي ،يمكنها أن تُع ِّزز المساواة
التطبيقات على ٍ
بيئات معوزة
في بيئة العمل ،لمساعدة الزمالء القادمين من ٍ
العاقات ،أو أولئك
وال تحظى بالتمثيل الكافي ،أو ذوي إ

بطريقة مختلفة.
الذين ربما يعملون ويُفكِّرون
ٍ
وهذا ال يعني َّأن التكنولوجيا بمثابة عصا سحرية ،فإنشاء
بيئة شاملة تمثل جميع أ
مستمرا من
الطياف يتطلَّب التز ًاما
ٍ
ً
مدير المختبر وأعضائه على عدة مستويات ،وباستخدام
وصحيح أنَّه ال يُمكن ألي ق َْد ٍر من
العديد من التقنيات.
ٌ
التنمر ،والتمييز ،والسلوكيات
التكنولوجيا أن يقضي على
ُّ
الخرى في بيئة العمل ،لكن هذه أ
السيئة أ
الدوات تساعد
َّ
عديدا من مديري المجموعات البحثية المهتمين بتمثيل
ً
أ
الطياف المختلفة ،ليتمكنوا من تحويل البحث العلمي من
ممارسة جماعية ومنفتحة بدرجة أكبر.
ممارسة منغلقة إلى
ٍ
ٍ
تقنية تُع ِّزز التواصل
وفي هذا الصدد ..تقول تايلور" :أي ٍ
تهديدا ،فهي مفيدة".
بطريقة ال تُشكِّل
ً
ٍ

مراسلة مفتوحة للجميع على السواء

يستخدم فريق «نظرية المجال الحوسبي» Computational
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أدوات تكنولوجية لزيادة الشفافية
ٌ
وتنوع المشاركين في الفرق البحثية
ُّ

هلسنكي تطبيق ُمر َاسلة مفتوح التعاون في إجراء البحوث
 Field Theoryفي جامعة ِ
أ

المصدر ،مشاب ًها لتطبيق «سالك» ،من أجل مشاركة البيانات،
ومناقشة النتائج مع الباحثين المعاونين .ويستخدم الفريق
«م َترموست»  Mattermostفي
هذا التطبيق ،الذي يسمى َ
كمنصة لجميع أشكال
أغر ٍاض أكثر من ذلك؛ إذ يستعمله ّ
تقريبا ،من مناقشة المشروعات البحثية،
التواصل الجماعي ً
إلى تنظيم النزهات ووجبات الغداء التي تطرأ فكرتها بصورة
عفوية .وهذا يُ ِبقي على شفافية المناقشة ،ويتركها مفتوحة
عضوا،
ليشارك فيها أعضاء الفريق ،أالبالغ عددهم حوالي ً 20
مالحظات من المحادثات
درج العضاء
ٍ
وزمالؤهمً .
وكثيرا ما يُ ِ
سجالت نصية،
التي تجري بينهم وج ًها لوجه في صورة
ٍ
ليط ِّلع الجميع عليها.
وقد أوضح ديفيد وير ،أحد الفيزيائيين في الفريق،
أن الدراسات االستطالعية التي أُجريت على بيئة العمل
َّ
مشكالت في التواصل
هلسنكي كشفت وجود
ٍ
في جامعة ِ
أن بعض
بين أعضاء قسم الفيزياء بالجامعة ،وأظهرت َّ
غالبا ما يشعرون بالعزلة ،ال سيما النساء
أعضاء القسم ً
التحدث بالفنلندية .وقال متحدثًا عن تطبيق
اللواتي ال يُ ِتق َّن ُّ
«مترموست»" :أعتقد حقًّا أنه يسهل المشاركة على آ
الخرين".
َّ ُ ِّ
ََ
وقالت ساجا سابِّي -وهي طالبة دكتوراة في فريق آخر
بالجامعة نفسها مختص بأبحاث الفيزياء النظريةَّ -إن عملية
"مستمرا"
إيجابيا
المر َاسلة المفتوحة للجميع هذه تُ ِ
ُ
حدث فارقًا ًّ
ً
في التفاعالت االجتماعية .وأضافت ّأن ذلك قلَّل عقبات طلب
المساعدة ،بتسهيل إرسال أ
بصورة غير رسمية
السئلة البحثية
ٍ
إلى المجموعة بأكملهاً ،
بدل من تبادل رسائل البريد إاللكتروني
عملية تستغرق وق ًتا ً
طويل.
مع مشرف المجموعة ،في ٍ

تفا ُعل محكوم بشروط

أيضا يمكنها تسهيل التواصل ،وتقليل
وهناك
أدوات أخرى ً
ٌ
الحواجز .فعلى سبيل المثال ..تستخدم مجموعة الباحث
خوان جلبرت المختبرية لعلوم الحاسبات والمعلومات في
جامعة فلوريدا بمدينة جينزفيل برنامج «زووم» Zoom
لمكالمات الفيديو الجماعية ،لمساعدة أعضاء المجموعة
البوة أ
في أثناء إجازات الحمل أو إجازات أ
والمومة ،إذ يسمح
برنامج «زووم» لهؤالء أ
العضاء باالنضمام إلى اجتماعات
المختبر ،أو الحصول على االستشارات حين يكونون في
لكن ذلك ال يحدث َّإل برغبتهم .ويوضح جلبرت:
منازلهمَّ ،
"يريدون أن يستمروا في المشاركة .واستخدام برنامج
«زووم» يُ ِبقيهم على تواصل ،وفقًا لشروطهم".
وقالت برينا هاست -المتخصصة في أ
النثروبولوجيا الفيزيائية
ِ
في جامعة كوليدج لندنَّ -إن مثل هذا التو ُاصل الجماعي الذي
يتسم بالشفافية يمكن أن يكون ً
صحيا ،يقي من آثار
بديل
ًّ
ديناميات السلطة التي تسود بطبيعتها االجتماعات التي يديرها
باحث رئيس ،أو االجتماعات المغلقة بين المشرف وأحد ط َُّلبه.
ٌ
شخص من إالدالء برأيه في
وأضافت أنه حين يتمكَّن كل ٍ
المناقشة ،يساعد ذلك في الحيلولة دون سوء الفهم ،أو
إساءة تفسير التلميحات ،ويوسع سياق النقاش .وأوضحت:
المشرف
"من الممكن أن تخرج من
اجتماع مغلق وأنت تظن َّأن ُ
ٍ
في أ
المر
على رسالة الدكتوراة الخاصة بك يكرهك ،بينما ُّكل ما
منطقيا".
المراجع الواردة في رسالتك انتقا ًدا
أنَّه انتقد قائمة
ًّ
وأضافت هاس َت أن إحدى المميزات أ
الخرى لتطبيقات
ّ
ِ
"كلمات غير
صعب التفوه بأي
االتصاالت الجماعية هي أنَّها تُ ِّ
ٍ
بدرجة بسيطة".
الئقة ،ولو
ٍ
وغير أنه ثمة جوانب سلبية لذلك ،حسبما ذكرت كايت
ِدفلن ،المتخصصة في علم الحاسبات في جامعة كينجز
هاست ،إذ
كوليدج لندن ،التي شاركت في تنظيم الندوة مع ِ
فرض على المحادثات
قالت" :تُرى ،كم من القيود والضوابط تُ َ
بسبب الشفافية؟".
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

إحدى الطرق الخرى لتبديد الفروق في المكانة بين أعضاء
والتعاون
المجموعات المختبرية تتمثل في إضفاء الشفافية
ُ
على البحث العلمي.
وفي هذا الصدد ..تقول جوليا ستيوارت الوندز ،وهي
متخصصة في علم البيانات البحرية ،وتعمل في المركز الوطني
للتحليل البيئي وتوليف النتائج العلمية بجامعة كاليفورنيا في
مدينة سانتا باربرا" :من الضروري التحلِّي بثقافة العمل ضمن
فريق ،وأن تكون البيئة مرحبةً  ،ليشعر أفراد الفريق أ
بالمان"
ُ ِّ
وجدير بالذكر َّأن
ية.
ر
بح
ومناقشتها
تجاه مشاركة البيانات
ُ
ٌ
ِّ
ستيوارت الوندز من مناصري حركة العلوم المفتوحة ،التي
تدعو إلى استخدام برمجيات مفتوحة المصدر ،ومشاركة
البيانات ،والشفافية في تحليل البيانات ونشرها.
وقد أضافت َّأن إحدى ط ُُرق بناء هذه الثقة هي إالعالن
عن القواعد السلوكية ،أو القيم التي يتبناها المختبر ،كي
تكون لجميع أعضاء بيئة العمل التوقعات نفسها .فعلى سبيل
المثال ..تنص إحدى الوثائق الخاصة بفعالية ساعدت دلفن
شخص لديه الحق
في تنظيمها على ما يلي" :نؤمن َّ
بأن كل ٍ
وم ِّرحبة" .وقد تُساعد إتاحة تلك
في أن يعمل في ٍ
بيئة آمنة ُ
خلفيات أكثر تنو ًعا ،إذا
المعلومة في تعيين باحثين علميين من
ٍ
رأوا َّأن المجموعة المختبرية تُ ِّرحب بوجهات النظر المختلفة،
قيم تتوافق مع ِق َيمهم الخاصة( .انظر الفقرة التي
ولديها ٌ
تحمل عنوان " ،"Low-tech tips for inclusivityالمتاحة على
إالنترنت عبر هذا الرابط.)go.nature.com/2gdubnt :
َّأما في فريق الباحثة ستيفانيا ميالن في جامعة أمستردام،
تطور الحراك السياسي في عصر البيانات
الذي يدرس ُّ
بصورة جماعية ليست
الضخمة ،فممارسة البحث العلمي
ٍ
عضو من
َّ
مجرد سلوك ،بل مبدأ تنظيمي ،إذ يحظى كل ٍ
مشاركة متساوية في
أعضاء المجموعة االثني عشر بفرص َ
اتخاذ قرارات المجموعة والقرارات البحثية.
منحة
وتجدر إالشارة هنا إلى َّأن ميالن ،بعد حصولها على ٍ
سنوات لتأسيس فريقها ،أمضت هي وفريقها
مدتها خمس
ٍ
عدد كبير من
شهرا في جمع المعلومات من ٍ
حوالي ً 18
أ
مجموعة من القيم المختبرية التي تنظم
ووضع
الشخاصْ ،
ٍ
استبيان بحثي ،وإرساء ِالب ْنية
عمل الفريق ،إلى جانب صياغة
ٍ
بطريقة
التحتية التكنولوجية الالزمة إلجراء أبحاث الفريق
ٍ
آمنة .وأوضحت ميالن أنه كان بإمكانها إتمام تلك المهمة
التخصصات
لكن فريقها الدولي متعدد
وحدها
ٍ
بسرعة أكبرَّ ،
ُّ
مجموعة أقوى من أ
الدوات.
وضع
ساعد على ْ
ٍ
جمع أعضاء هذه المجموعة البيانات ،ويُجرون
يُ ِّ
التحليالت الجماعية باستخدام برامج مفتوحة المصدر،
أ
خصص للفريق ،يُشبه
من بينها ٌ
نظام لمشاركة الكوادُ ،م َّ
مستودع «جت هاب»  ،GitHubومرتبط بخدمة «أون كالود»
 ownCloudللتخزين السحابي .وتتيح هذه ِالب ْنية التحتية
أ
الساسية ألعضاء الفريق التعاون في الكتابة والبرمجة،
ومشاركة التقويمات والمستندات ،أثناء تخزين البيانات على
خادم محمي خاص بالفريق .والوصول إلى هذا النظام
ٍ
متاح لجميع أعضاء الفريق الذي يعيشون في الخارج،
بأكمله ٌ
أو يعملون من منازلهم ،وبذلك يُ ِمكن للجميع االنضمام إلى
أسبوعيا.
جلسة البرمجة التي يُجريها الفريق
ًّ

دعم اختالفات التع ُّلم

أما سارة رانكن ،المتخصصة في علم أ
الدوية التجديدي،
َّفترى أن ِتمثيل مختلف أ
الطياف يعني استيعاب أفر ٍاد
َّ
متباينين في الوظائف العصبية والعقلية ضمن المجموعة،
وقت متأخر من حياتها أنَّها تعاني عسر
انكن في ٍ
إذ اكتشفت ر ِ
القراءة ،واضطراب خلل التناسق النمائي ،وهما اختالفان من
اختالفات التعلُّم ،يتعلقان بالطريقة التي يعالج بها الدماغ

الكلمات المكتوبة والتناسق الحركي .لذا ..قالت" :يعمل
أ
الفراد ويفكرون بط ُُر ٍق مختلفة ،وينبغي السماح لهم بذلك".
تضخ جامعة إمبريال كوليدج لندن
وفي هذا الصددُ ..
نامجا
التي تعمل فيها ر ِانكن -أاستثمارات تصب في  16بر ً
هادفًا لتمثيل مختلف الطياف ،بغرض مساعدة الطُالب
والموظفين الذين يمتلكون قدرات تعلُّم مختلفة ،أو
الذين ال تعد النجليزية لغتهم أ
الولى .وتشمل هذه
َُ إ
المالئي
البرامج برنامج «جرامرلي»  Grammerlyللتدقيق إ
أدوات أخرى لمساعدة
بالضافة إلى
والتدقيق النحوي ،إ
ٍ
الباحثين على صياغة النصوص المكتوبة أو المنطوقة
بط ُُر ٍق غير تقليدية .فبرنامج «أوديو نوت تيكر» Audio
سجل الصوت في أثناء
- Notetakerعلى سبيل المثال -يُ ِّ
مالحظات مكتوبة ،في حين
المحاضرات ،ويُز ِامنه مع
ٍ
يحول
َّ
أن برنامج «ديكتيشن آي أو»  ،Dictation.ioالذي ِّ
نص مكتوب ،يساعد أولئك الذين يجدون
الكالم إلى
ٍّ
سهولةً أكبر في إمالء النصوص الواردة في أ
الوراق ،أو
شرائح العروض التقديمية على برنامج.
انكن برنامج «مايند فيو»  MindViewللخرائط
ستخدم ر ِ
وتَ ِ
ستخدمة في
الم
َ
الذهنية ،لترى مالحظاتها عن الوسائل ُ
جنبا إلى جنب مع مخططات البيانات ،والصور،
البحث ً
أ
شاشة واحدة .وقالت
والدبيات المتعلقة به ،وكل ذلك على ٍ
بضغطة واحدة
متحدثةً عن ذلك" :يمكن تحويل كل ذلك
ٍ
إلى ملف «وورد»" ،ليصبح مسود ًة أولية من ورقتك البحثية.
فضل التعلُّم البصري".
ُنت تُ ِّ
أمر رائع إذا ك َ
وأضافت" :وهذا ٌ
أن يستوحي قادة المجموعات المختبرية
يقترح جلبرت َّ
أدوات
أفكارهم من عادات أعضاء ِف َرقهم عند تب ِّني استخدام ٍ
عديدا من
أن ً
مشيرا إلى َّ
ِتقنية ،مثل «سالك» ،و«واتساب»ً ،
رسميا ومرهقًا.
لكتروني
ال
الباحثين الشباب يعتبرون البريد إ
ًّ
وقال متحدثًا عن أولئك الباحثين الشباب" :يستخدمون هذه
أردت أن
التطبيقات بالفعل في حياتهم اليومية ،ولذاُ ..
أشرك مجموعتي المختبرية في استخدامها .وبذلك ..أحصل
على قوة عاملة أفضل ،وأكثر إنتاجيةً ".
ومع ٍذلك ..فمهما كانت درجة تمثيل أ
الطياف المختلفة
دائما ٌ
مجال للتحسين،
التي وصلت إليها أي بيئة عمل ،هناك ً
آليات تسمح
إذ يُمكن لبعض التقنيات البسيطة أن يوفر ٍ
لمستخدميها بإخفاء هويّاتهم عند تقديم الشكاوى ،أو
البالغ عن السلوكيات غير الالئقة ،أو طرح أ
السئلة؛ وبالتالي
إ
التحيز أو االنتقام.
من
خوف
دون
ذلك
فعل
يستطيعون
ٍ
ُّ
فحسب ما قالته ليزلي فوسهول ،المتخصصة في البيولوجيا
غيرت
العصبية في جامعة روكفيلر بمدينة نيويورك ،فقد َّ
اسة استطالعية أُجريت في المختبر،
نهجها جذريًّا نتيجة در ٍ
وأُخفيت فيها هويات المشاركين ،إذ دفعتها إجابات المشاركين
تركيزا على النقاط
إلى جعل االجتماعات المختبرية أكثر ً
المهمة ،وإلى زيادة التفاعل في اجتماعات نادي مناقشة
أيضا وجود
منشورات الدوريات العلمية .وكشفت إالجابات ً
انعدام في المساواة بين أعضاء الفريق في إمكانية الوصول
ٍ
إلى موارد المختبر ،غير َّأن هذه المشكلة ُحلَّت بسهولة بإنشاء
مجلد مشترك لبروتوكوالت المختبر على إالنترنت.
ٍ
أن تب ِّنـي هـذه الـروح ،المتمثلة في
ُخالصـة القـول هـي َّ
والسـلطة ،يُمكن أن يسـاعد على
َ
مشـاركة الحلول والموارد ُ
شـوط طويل نحو تحويل المختبرات إلى بيئات عمل
قطْع ٍ
وم ِّرحبـة .ويضيـف ويـر فـي هـذا الصـدد" :البحـث
عادلـة ُ
العلمـي عمليـةٌ اجتماعيـة .فنحـن نُجريهـا ِكف َـر ٍق ،وحيـن
بعضا،
نشـكل فريقًا متنو ًعا
محترما ،يهتم أفراده ببعضهم ً
ً
نحو ممكن .وكذلك تصبح
أفضل
على
العملية
نُجـري هذه
ٍ
أمتع بهـذه الطريقة".
ِكندال باول كاتبة مستقلة تُقيم في مدينة بولدر بوالية كولورادو.
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أعتذر عاد ًة عن الفوضى عندما يدخل الناس إلى مكتبي.
ُ
فهناك العشرات من ملصقات الجداول الدورية ،ومئات
الزجاجات البالستيكية ،وصور على جميع أنحاء الجدران،
و ُك ُتب تكاد تصل إلى السقفِ ،وقط ٌَع قديمة متعددة من
أجهزة أراد آخرون التخلص منها.
ٍ
أنا عالم متخصص في الكيمياء الخضراء (المستدامة)،
وتستهويني العمليات الكيميائية التي تُولّد أقل قدر ممكن
من المنتجات الثانوية الخطيرة .وأشارك في مشروع كبير،
اسمه «فوتو-إلكترو»  ،Photo-Electroيُموله مجلس
أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية في بريطانيا ،ويهدف
والمذيبات ،وعدد
إلى تقليل كمية المواد الكيميائية ُ
المعقدة .على
خطوات المعالجة الالزمة إلنشاء الجزيئات ُ
سبيل المثال ..ندرس طرقًا الستخدام الضوء والكهرباء
إلنتاج مواد كيميائية على نحو أكثر كفاءة.
أشته ُر به هو الترويج للجدول
ربما يكون أكثر ما
الدوري .فلدي كل أنواع ِ أ
الشياء المستوحاة منه في
َّ
مكتبي .على سبيل المثال ..مجموعة كبيرة من ربطات
عنق ،مرسوم عليها الجدول الدوري ،وصندوق –صار
رسما بالجدول ،بل يوجد
فارغًا– حوى شوكوالتة تحمل ً
أيضا نَقْش للجدول على ُخصلة من شعري.
ً
أملك أيضا الكثير من أ
اللعاب التي ألهو بها ،منها
ً
على سبيل المثال -لعبة في هيئة كلب ،تأخذ شكل مركّبومكعبات روبيك ُمختلفة –ال أستطيع حل
كربونُ ،60-

لكن العبث بها ممتع– وأشياء
ألغاز مكعبات روبيكّ ،
مضحكة ،مثل ضفدع بالستيكي يُ ْخ ِرج بالضغط عليه
بيضا زائفًا.
ً
ِمن التحديات الكبيرة التي تواجه جميع العلماء
التوصل إلى أفكار جديدة .وعاد ًة ما تجد ألعابًا ملقاة
البداع .والفكرة هنا
هنا وهناك في ورشات العمل حول إ
ليست أن لعبة الضفدع –على سبيل المثال–ستلهمنا
نستخدم ً
مثل مخاط الضفدع اللزج لتحفيز
بالضرورة أن
ِ
تفا ُعل ،لكنني أعتقد أن وجود الكثير من الصور ،والكثير
أ
المنتشرة ،وسيلة جيدة لحث العقل على
من اللعاب ُ
االسترخاء وتشجيع االبتكار.
لدي
أما فيما
يتعلق بالزجاجات البالستيكية ،فقد كان ّ
مشروع طويل أ
المد ،يهدف إلى صنع البالستيك بطريقة
لكن على
أكثر حفاظًا على البيئة .وقد نجحنا في ذلكْ ،
قرر ْت الشركة التي تَ َو َّج ْهنا إليها بالبحث
نطاق صغير ،إذ َ
أن طريقة كهذه ال تستحق التوسع في استخدامها .ومع
دورا في
ذلك..
ُ
تعلمت الكثير ،وهذه الزجاجات تلعب ً
استهالل المحادثات ،ويستمتع الكثير من الناس -كما
اتضح لي -بوجودهم في مكتبي.
مارتن بولياكوف عا ِلم متخصص في الكيمياء الخضراء
بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة .أجرت المقابلة:
أمبير دانس.
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